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1. Povzetek 

 

Delovno zadovoljstvo je pozitivno emocionalno stanje posameznika, ki je rezultat načina 

doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter 

načina občutenja vseh elementov dela in delovnega mesta. Različne teorije delovno 

zadovoljstvo opisujejo kot enodimenzionalen ali večdimenzionalen konstrukt. Tako so 

raziskovalci razvili vprašalnike, ki merijo splošno zadovoljstvo z delom, in vprašalnike, ki 

merijo zadovoljstvo z različnimi aspekti dela. Na delovno zadovoljstvo po Mullinsu (2001) 

vplivajo različni dejavniki: osebnost, izobrazba, inteligentnost, sposobnost, starost, stan in 

orientacija do dela, odnosi s sodelavci, skupinsko delo, norme, priložnost za interakcijo in 

neformalno organizacijo, drža, vrednote in verovanje. Avtorji ugotavljajo nizke do zmerne 

povezave med delovnim zadovoljstvom in delovno učinkovitostjo, nizke so povezave z 

absentizmom. Nezadovoljni zaposleni pogosto prostovoljno zapustijo delovno mesto – dajo 

odpoved. Nezadovoljni zaposleni poročajo o več fizičnih simptomih in več negativnih čustvih 

do dela. Zadovoljstvo z delom je povezano z zadovoljstvom z življenjem. Izpostavile bi 

slovenski vprašalnik: Lestvica delovnega zadovoljstva (Pogačnik, 2003), ki ima ustrezne 

merske karakteristike, vendar nima norm, meri zadovoljstvo zaposlenega s 15 vidiki dela. V 

svetu je zelo znan vprašalnik Job Descriptive Index – JDI (McIntyre in McIntyre, 2010), ki ga 

je v okviru magistrske naloge prevedel Sabadin (1978), tudi prevod ima dobre merske 

značilnosti in norme. V prihodnosti bi bilo potrebno pridobiti norme za Pogačnikov vprašalnik 

(2003) in posodobiti norme za prevod JDI (Sabadin, 1978), prav tako imamo prevod za 

krajšo in daljšo verzijo vprašalnika Minnesota Satisfaction Questionnaire – MSQ (Weiss, 

Dawis, England in Lofquist, 1967), tako bi lahko razmislili o preverjanju merskih karakteristik 

in ustvarjanju norm. Lahko pa bi tudi prevedli novejši kratek vprašalnik emocionalnega 

splošnega delovnega zadovoljstva: Brief Index of Affective Job Satisfaction (Thompson in 

Phua, 2012a). 

 

2. Kratka predstavitev področja 

 

Zadovoljstvo na delovnem mestu je za slehernega zaposlenega največ, kar si posameznik 

lahko zaželi na delovnem mestu. Prav tako je zadovoljstvo delavcev največ, kar si lahko 

zaželi nadrejeni oziroma organizacija, kateri z dobrimi nameni služi zaposleni. Dejstvo je, da 

so le zadovoljni zaposleni pri svojem delu lahko učinkoviti in uspešni, in posledično je 

uspešna tudi organizacija, ki poseduje zadovoljne zaposlene (Mihalič, 2008).  

 

Delovno zadovoljstvo je kompleksen koncept, ki ga različni posamezniki različno pojmujejo. 

Navadno se povezuje z motivacijo, vseeno pa narava tega odnosa ni popolnoma jasna. 

Delovno zadovoljstvo se strokovno definira kot neko notranje stanje oziroma drža do 

aspektov dela, ki so za posameznike posebej pomembni (Mullins, 2001). Zadovoljstvo 

zaposlenih lahko pojmujemo tudi kot izrazito pozitivno emocionalno stanje posameznika, ki je 

rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja delovnega okolja, izkušenj 

pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in delovnega mesta (Mihalič, 2008).  

 

Delovno zadovoljstvo se največkrat opredeljuje kot enodimenzionalni koncept, vendar se 

glede tega pojavljajo polemike. Tako Mullins (2001) navaja, da so zaposleni lahko zadovoljni 

z nekaterimi aspekti dela, medtem ko so z drugimi aspekti nezadovoljni. Klub temu pa 

obstaja pozitivna povezava med zadovoljstvom različnih vidikov dela, kar nakazuje na en 

faktor delovnega zadovoljstva.  
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Večdimenzionalni vprašalniki s podlestvicami pokrivajo več področij zadovoljstva, ki so 

relativno homogena in korelirajo med seboj. Enodimenzionalni – vprašalniki splošnega 

zadovoljstva pa sprašujejo po splošnih čustvih do dela, ki napovedujejo pomembna vedenja 

kot sta absentizem in fluktuacija. Obstajata dva načina merjenja splošnega zadovoljstva: 

celoviti vprašalniki (ang. Global scales) in sestavljeni vprašalniki (ang. Composit scales). 

Celoviti vprašalniki od zaposlenega zahtevajo, da kombinira svoje reakcije na različne 

aspekte dela v eno oceno (primer vprašanja: All things considered, how do you feel about 

your job most of the time?). Pri sestavljenih vprašalnikih pa se seštejejo postavke, ki izhajajo 

iz različnih aspektov dela in prestavljajo eno dimenzijo (Ironson, Smith, Brannick, Gibson in 

Paul, 1989). 

 

Ugotavljanje vzrokov zadovoljstva oziroma nezadovoljstva z delom je že zelo dolgo aktualno 

področje raziskovanja. Zanimanje se ohranja ravno zaradi predpostavke, da so bolj 

zadovoljni zaposleni bolj produktivni in dalj časa vztrajajo v organizaciji, medtem ko so 

nezadovoljni zaposleni manj produktivni in v večji meri menjujejo službe (Sarker, 2003, v: 

Graham, 2012).  

 

Mnogi avtorji različno opredeljujejo dejavnike, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo. Tako je 

Svetlik (1998) združil dejavnike zadovoljstva z delom v šest tematsko povezanih skupin. Prvo 

skupino sestavljajo dejavniki, povezani z vsebino dela – učenje, strokovna rast, možnost 

izrabe znanja; v drugo skupino spadajo dejavniki, povezani s samostojnostjo pri delu – 

soodločanje, samostojno razporejanje delovnega časa in delovnih nalog. Tretja skupina 

opredeljuje dejavnike zadovoljstva, ki so povezani s plačo – plačilo za delo, dodatek in 

ugodnosti. Naslednja skupina vsebuje dejavnike, ki so povezani z vodenjem in organizacijo 

dela – stopnja nadzora, dajanje priznanj, pohval in kritike. Peta skupina zajema dejavnike, 

povezane z odnosi pri delu – delovno vzdušje, timsko delo, komunikacija med sodelavci in 

nadrejenimi. V zadnji skupini pa najdemo dejavnike, povezane z razmerami pri delu – 

varnost, dejavniki okolja in fizičnega dela.  

 

Mullins (2001) na drugi strani razvršča dejavnike zadovoljstva z delom v pet skupin. Prva 

skupina vsebuje individualne faktorje, ki vključujejo osebnost, izobrazbo, inteligentnost, 

sposobnost, starost, stan in orientacijo do dela. Socialni faktorji vključujejo odnose s 

sodelavci, skupinsko delo in norme ter priložnost za interakcijo in neformalno organizacijo. 

Tretja skupina so kulturni faktorji, ki vključujejo držo, vrednote in verovanje. Organizacijski 

faktorji zajemajo velikost, formalno strukturo, naravo dela, stil vodenja in supervizijo ter 

pogoje dela. V peto skupino pa spadajo okoljski faktorji, ki vključujejo ekonomske, tehnične 

in socialne vidike dela.  

 

Delovno zadovoljstvo lahko vpliva na različne spremenljivke. Raziskave so pokazale, da 

obstaja zmerna povezava z delovno učinkovitostjo, metaanaliza (Patton, 2001, v: Spector, 

2008) kaže na povprečno korelacijo (r = 0,20) med splošnim delovnim zadovoljstvom in 

delovnim učinkom, druge raziskave so pokazale korelacije od r = 0,05 z zadovoljstvom s 

plačo do r = 0,20 z zadovoljstvom z notranjimi vidiki dela; korelacije so nižje, ker so učinek 

ocenjevali supevizorji, ki so lahko pristranski. Povezave so lahko obojesmerne, možno je, da 

zadovoljni delavci bolj učinkovito delajo ali pa učinkoviti delavci dobijo koristi od dela (višja 

plača, priznanje) in so zato zadovoljni.  
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Raziskave kažejo, da nezadovoljni zaposleni bolj pogosto prostovoljno zapustijo delovno 

mesto. Povezavo so ugotavljali tako, da so izmerili zadovoljstvo in potem čakali določeno 

število mesecev in pogledali, kateri zaposleni so dali odpoved. Metaanalize kažejo majhne 

učinke in nekonsistentno smer povezave med absentizmom in delovnim zadovoljstvom. 

Farrell in Stamm (1988, v: Sepctor, 2008) ugotavljata r = -0,13 in r = -0,10 med splošnim 

zadovoljstvom in dvema merama absentima. Možni razlogi za tako nizke povezave so lahko 

v tem, da so posamezniki iz različnih razlogov lahko odsotni z dela (bolezen, bolezen v 

družini, naveličanost, nimajo želje iti v službo). Ugotovili so tudi nekoliko višje negativne 

korelacije, če se upošteva samo absentizem, ko se zaposlenemu ne da iti v službo in zato 

izostane. Delovno zadovoljstvo vpliva na vedenje v dobrobit organizacije (Organizational 

Citizenship Behavior), kar se kaže v pomoči sodelavcem, točnosti, predlaganju rešitev za 

izboljšanje in ne zapravljanju časa (Spector, 2008).  

 

Visoke povezave se kažejo med nezadovoljstvom in izgorelostjo. Raziskave so pokazale, da 

so nezadovoljni z delom poročali o več fizičnih simptomih (težave s spanjem, razdražen 

želodec), niso pa ugotovili povezav s težjimi boleznimi.  

 

Nezadovoljstvo z delom lahko vpliva tudi na negativna čustva do dela (anksioznost in 

depresivnost). Delovno zadovoljstvo je povezano z zadovoljstvom z življenjem, pri tem je 

lahko kateri koli vzrok ali posledica drugemu. O povezavah obstajajo 3 hipoteze: (1) 

zadovoljstvo z delom vpliva na zadovoljstvo doma in z življenjem in obratno, vsa ta področja 

se povezujejo, (2) če je zaposleni nezadovoljen s službo, se bo to kompenziralo in bo iskal 

večje zadovoljstvo v svojem privatnem življenju in obratno, (3) zadovoljstvo na enem 

področju življenja nima povezave z zadovoljstvom na drugih področjih (Spector, 2008).  

 

Obstajajo različne teorije o delovnem zadovoljstvu. Avtorji dvofaktorske teorije so Herzberg, 

Mausner in Smyderman (1959, v: Dipboye, Smith in Howell, 1994). Predpostavljajo, da 

imamo dva tipa potreb: higienike in motivatorje. Higieniki so zunanji (delovno okolje, 

supervizija, plačilo). Če so te potrebe nezadovoljene, je zaposleni nezadovoljen, ko pa so, pa 

ni nezadovoljen, ne pride nujno do zadovoljstva, bolj deluje nevtralno. Motivatorji so notranji 

(dosežek, priznanje, delovne aktivnosti). Ko te potrebe niso zadovoljene, zaposleni ni 

zadovoljen, ni pa nezadovoljen, ko so, je zadovoljen. Teorija ni bila popolnoma potrjena v 

nadaljnjih raziskavah. 

 

Primerjalne teorije zadovoljstvo izpeljejo iz primerjav zaposlenega koliko nečesa ima v 

določeni službi in koliko bi si želel. Večji, ko je razkorak, večje je nezadovoljstvo (Porter, 

1962, v: Dipboye, Smith in Howell, 1994). Lawler (1973, v: Dipboye, Smith in Howell, 1994) 

je teorijo nekoliko spremenil, pravi, da zaposleni primerjajo, kaj bi njihova služba morala 

zagotavljati (napredovanje, plačilo) in kaj v resnici dobijo. 

 

Locke in Lantham (1990, v: Dipboye, Smith in Howell, 1994) sta avtorja teorije postavljanja 

ciljev in motiviranost za naloge (Theory of Goal Setting and Task Motivation.) Teorija 

povezuje delovno motivacijo in odnos do službe. Visoki cilji in pričakovanje visokih dosežkov 

vodijo do visoke uspešnosti. Visoka uspešnost producira nagrade, zadovoljstvo in predanost 

ciljem v prihodnosti. Model vključuje vplive osebe in situacije (sposobnosti in kompleksnost 

naloge). 
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3. Merski pripomočki 

 

Vprašalnik Vprašalnik za merjenje zadovoljstva zaposlenih (2008) 

Mihalič, R. 

Opis Vprašalnik združuje merjenje zadovoljstva zaposlenih tako z delom kot z njihovim delovnim 

mestom. Vprašalnik meri splošno stopnjo zadovoljstva z delom. 

 Število postavk 26 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 3-stopenjska lestvica (1 – zadovoljen sem, 3 – nisem 

zadovoljen) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 2–5 minut 

 Način vrednotenja Odgovor »zadovoljen sem« da 3 točke, odgovor »niti sem 

zadovoljen, niti nezadovoljen« da 2 točki, odgovor »nisem 

zadovoljen« pa 1 točko. Točke se seštejejo in delijo s 

številom elementov v anketnem vprašalniku; rezultat je 

povprečna stopnja posameznikovega zadovoljstva z delom. 

Vsota povprečnih vrednosti vseh vprašalnikov se deli z 

številom izpolnjenih vprašalnikov. Dobljene vrednosti dajo 

naslednje rezultate: 

- visoka stopnja zadovoljstva zaposlenih (rezultat med 2,4 in 

3,0) 

- srednja stopnja delovnega zadovoljstva (rezultat med 2,3 

in 1,7) 

- nizka stopnja delovnega zadovoljstva (rezultat med 1,6 in 

1,0) 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Anketiranje zaposlenih s pomočjo tega vprašalnika naj 

izvede oddelek, pristojen za razvoj človeških virov in 

človeškega kapitala oziroma temu ustrezna enota ali za to 

odgovorni posameznik v organizaciji. Oddelek ali 

posameznik, ki bo izvajal anketiranje, mora zagotoviti 

anonimnost, poskrbeti pa tudi za oblikovanje končnih 

rezultatov, skrbno hranjenje izpolnjenih vprašalnikov in 

omejen dostop do njih.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Založba Mihalič in partner, www.cloveski-kapital.com/gradiva. Brezplačen dostop do 

vprašalnika.  

  

Prednosti - Brezplačen dostop na internetu. 

http://www.cloveski-kapital.com/gradiva
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Vprašalnik SiOK (2001) 

Gospodarska zbornica Slovenije 

Opis Celoten vprašalnik SiOK je sestavljen iz štirih delov in je namenjen merjenju organizacijske 

klime in delovnega zadovoljstva. Postavke, ki merijo delovno zadovoljstvo, se nanašajo na 

zadovoljstvo z delom, z vodstvom organizacije, s sodelavci, z neposredno nadrejenimi, z 

možnostmi za napredovanje, s plačo, s statusom v organizaciji, z delovnimi pogoji, z 

možnostmi za izobraževanje in s stalnostjo zaposlitve. 

 Število postavk 11 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (1 – zelo nezadovoljen, 5 – zelo 

zadovoljen) 

 

Aplikacija Število udeležencev Skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 2–4 minute 

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo). 

 

Merske 

karakteristike 

Norme  

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = 0,84 – 0,97 

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Biro-praxis. Cena za osnovni paket SiOK, ki vključuje članarino za projekt SiOK, ankteriranje 

do 120 zaposlenih ter priprava krovnega poročila za celotno organizacijo znaša 1.250 €. 

Kontakt: urska@biro-praxis.si 

  

Prednosti - Novejši vprašalnik, ki se letno revidira in izboljšuje. 

- Anketiranje se lahko izvede na 3 načine: 

1. Vodeno anketiranje: sodelavec biro-praxis. Pri takšni vrsti anketiranja je odziv 

zaposlenih najvišji. 

2. Poštno anketiranje: zaposleni dobijo ankete in jih vračajo po pošti. 

3. Elektronsko anketiranje. 

- Veliko število podjetij vsakoletno sodeluje pri merjenju delovnega zadovoljstva z 

vprašalnikom SiOK. 

Pomanjkljivosti - Za preverjanje veljavnosti SiOK instrumenta bi potrebovali vsaj 100 organizacij, čemur pa 

so se raziskovalci šele približali leta 2005. Novejših podatkov nismo zasledili. 

- Premajhni vzorci (100 oseb) za verodostojno sliko. 

- Dr. Mayer trdi, da bi morali za merjenje klime in delovnega zadovoljstva uporabiti isti 

vprašalnik. Avtorji vprašalnika se s tem ne strinjajo in slednje utemeljujejo; zadovoljstvo je 

definirano kot naravnanost do dela na individualni ravni, klima pa je organizacijska 

spremenljivka, kjer je referenčni okvir organizacija kot celota. 

Posebnosti - Nima razdelanih lestvic, ki bi natančneje opredelile različne vidike dela. 
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Vprašalnik Lestvica delovnega zadovoljstva (1997) 

Pogačnik, V. 

Opis Lestvica delovnega zadovoljstva je preprost pripomoček, s katerim lahko ugotavljamo bodisi 

posameznikovo zadovoljstvo z delovno situacijo bodisi analiziramo organizacijsko klimo 

podjetij ali manjših skupin v podjetjih. Postavke se nanašajo na zadovoljstvo z različnimi 

vidiki dela, kot so delovne razmere, možnosti napredovanja, plača, odnosi s sodelavci, 

plača, stalnost zaposlitve, ugled dela in podobno. 

 Število postavk 15 

 Lestvice - Zadovoljstvo z naravo dela: Delovne razmere, Svoboda, 

ugled in soodločanje, Zanimivost in ustvarjalnost dela) 

- Zadovoljstvo z medosebnimi odnosi 

- Dejavniki ekstrinzične motivacije 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (1 – zelo nezadovoljen, 5 – zelo 

zadovoljen) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 1–3 minute 

 Način vrednotenja Rezultati za skupino: za vsakega od motivov izračunamo 

frekvence posamičnih ocen in tako ugotovimo, koliko ljudi je 

zelo nezadovoljnih, nezadovoljnih, itd. s posameznim 

dejavnikom. Iz frekvenc lahko izračunamo odstotke. Pri 

interpretaciji teh frekvenc ali odstotkov lahko uporabimo 

naslednji dve pravili:  

- A:v skupini pri nekem motivu ni nezadovoljstva, če 

je manj kot 20% ljudi v kategorijah 1 in 2.  

- B: v skupini pri nekem motivu je zadovoljstvo, če je 

več kot 50% ljudi v kategorijah 4 in 5.  

Za vsakega posameznika lahko izračunamo skupno 

(povprečno) zadovoljstvo z delovno situacijo. Seštejemo vse 

ocene, ki jih je posameznik dal po motivih, in vsoto delimo s 

15. 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo). 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = 0,89  

 Veljavnost - Korelacija med lestvico delovnih motivov in lestvico 

delovnega zadovoljstva: r = 0,74 na ravni profilov skupine, r 

= 0,37 na ravni individualnih rezultatov. 

Dostopnost in 

cena 

Center za psihodiagnostična sredstva prodaja priročnik Lestvice delovne motivacije, v 

katerem je tudi Lestvica delovnega zadovoljstva. Cena priročnika je 18,15 €. 

  

Prednosti - Zelo enostaven način uporabe. 

- Anketiranci lahko vprašalnik rešijo sami tudi doma. 

- Vprašalnik je javno dostopen. 
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Pomanjkljivosti - Pojav halo efekta: ljudje lahko začno hitro posploševati in se ne poglobijo v naravo 

posameznega motiva. Zato so pomembna ustrezna navodila, v katerih se razloži, da so 

vsi motivi pomembni, da so zelo različni in da ni nujno, da če je nekdo nezadovoljen z 

enim vidikom dela, potem je tudi nezadovoljen z vsemi drugimi. 

- Nima norm. 

Posebnosti - 15 postavk, ki tvori lestvico je v tako visokih interkoleracijah, da lahko upravičeno pri 

vsakem zaposlenem izračunamo skupni kazalec delovnega zadovoljstva, ki ga predstavlja 

povprečje vseh podanih ocen. 

- Avtor trdi, da se jo lahko prilagaja svojim potrebam. 

- Stopnje zadovoljstva so tudi grafično ponazorjene (pet obrazov od najmanj do najbolj 

zadovoljenega). 

- Možna uporabe lestvice po pošti; dovolj so že standardna navodila. 
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Vprašalnik Brief Index of Affective Job Satisfaction – BIAJS (2012) 

Thompson, E. R., Phua, F. T. T. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je kratka mera čustvenega delovnega zadovoljstva, ki ga opredelimo kot splošna 

pozitivna čustva do službe kot celote. Nastal je po proučevanju obstoječih mer čustvenega 

delovnega zadovoljstva.  

 Število postavk 4 (in 3 distraktorske) 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (1 – močno se ne strinjam, 5 – močno 

se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja Približno 5 minut ali manj 

 Način vrednotenja Seštejemo točke na 4 postavkah, 3 distraktorske postavke 

ne štejejo v rezultat 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Vprašalnik je prosto dostopen, zato ga lahko uporabijo vsi, ki 

se v podjetjih ukvarjajo z zaposlenimi. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da (podatki o M in SD za menedžerje iz Hongkonga in 

Avstralije) 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = 0,81 – 0,83 

- Test-retest (3 meseci): r = 0,57, p < 0,01  

 Veljavnost - Konvergentno veljavnost kaže korelacija med BIAJS in 

Vprašalnikom splošnega delovnega zadovoljstva, ki obsega 

3 postavke (Judge, Boudreau in Bretz, 1994, v: Thompson 

in Phua, 2012a), dobili so r = 0,74, p < 0,01.  

- Kriterijsko veljavnost so prikazali s korelacijami s starostjo: 

r = 0,18, s stalnostjo zaposlitve: r = 0,19, s subjektivnim 

blagostanjem: r = 0,51 in z organizacijsko identiteto: r = 0,49 

(Thompson in Phua, 2012a). 

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je v celoti dostopen na PsycTests, lahko se ga uporabi v raziskovanju in 

izobraževanju brez dodatnih dovoljenj (Thompson in Phua, 2012b). 

  

Prednosti - Zelo kratek 

- Dobre merske značilnosti. 

- Novejši 

Pomanjkljivosti - Nimamo podatkov o tem koliko se ga uporablja, verjetno je bil uporabljen samo v okviru 

enega projekta. 

- Ni preveden v slovenščino. 

Posebnosti - Poseben je zaradi tega, ker vsebuje samo čustveno komponento zadovoljstva in ne tudi 

kognitivne.  

- Ustvarjanje vprašalnika je šlo skozi več faz: pregled kratkih mer delovnega zadovoljstva, 

intervjuji, fokusne skupine s strokovnjaki, preizkušanja na pilotnem vzorcu, izhaja predvsem 

iz Job satisfaction index avtorjev Brayfield and Rothe (1951, v: Thompson in Phua, 2012a).  
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- Ima dobre merske lastnosti in je zelo kratek, zato ima potencial, da ga prevedejo v različne 

jezike, tudi v slovenščino.  
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Vprašalnik Job in General Scale – JIG (1989) 

Ironson, G.H., Smith, P.C., Brannick, M.T., Gibson, W.M., Paul, K.B. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri splošno zadovoljstvo z delom, meri splošna čustva do dela. Zaposleni se 

odloči ali določeni pridevnik opisuje njegovo službo. 

 Število postavk 18 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 3-stopenjska lestvica (Da, ne in ?) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko  

 Čas izpolnjevanja 5 minut  

 Način vrednotenja Šablona za vrednotenje: odgovor »DA« na pozitivno 

postavko je 3 točke, odgovor »NE« na negativno postavko je 

3 točke, odgovor »NE VEM« na pozitivno ali negativno 

postavko je 1 točka, odgovor »DA« na negativno postavko in 

»NE« na pozitivno postavko je 0 točk 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) ni 

strokovno zahtevna, tako lahko omenjeni vprašalnik 

uporablja psiholog ali tudi strokovnjak, ki se ukvarja z tem 

področjem. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da (norme za zaposlene v ZDA so v priročniku iz leta 1997 

(Bowling Green State University, b. d.)) 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = 0,91 (Ironson idr., 1989) 

 Veljavnost - Konvergentna veljavnost: korelacije z drugimi vprašalniki 

splošnega delovnega zadovoljstva  r = 0,28 – 0,80 

- Diskriminativna veljavnost je ustrezna (Ironson idr., 1989)  

Dostopnost in 

cena 

Priročnik je del priročnika za vprašalnik Job Descriptive Index in stane v papirni obliki 68$, 

100 vprašalnikov in dodatek za vrednotenje v SPSS-u pa 128$ (Bowling Green State 

University, b.d.). 

  

Prednosti - Kratek vprašalnik, ki da informacijo o splošnem zadovoljstvu z delom. 

- Dobre merske karakteristike. 

- Ima kratko verzijo, ki je bolj praktična, ker vzame manj časa in je novejša. 

Pomanjkljivosti - Ni preveden v slovenščino. 

- Večinoma ga ne uporabljamo samostojno, ampak skupaj z JDI. 
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Posebnosti - Vprašalnik se v ZDA uporablja pogosto, za ugotavljanje splošnega delovnega zadovoljstva. 

- Vprašalnik ni preveden v slovenščino. V tujini se veliko uporablja v kombinaciji z 

vprašalnikom Job Descriptive Indeks, Oddelek za psihologijo na Bowlling Green State 

University prodaja priročnika in vprašalnike JDI in JIG (verzija iz 1997) skupaj (Bowling 

Green State University, b. d.). 

- Obstaja novejša skrajšana različica vprašalnika JIG:  Abridged Job in General Scale (8 

postavk), ki se prodaja in uporablja skupaj z krajšo različico JDI: Abridged Job Descriptive 

Index (30 postavk) (Bowling Green State University, b. d.). Skrajšani verziji so izdelali, da bi 

za izpolnjevanje in vrednotenje porabili manj časa, pri tem pa še vedno pridobili dovolj 

kakovostne podatke, instrumenti pa bi imeli ustrezne merske karakteristike (Russell 

Spitzmüller, Stanton, Smith in Ironson, 2004). 
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Vprašalnik Job Satisfaction Survey– JSS (1985) 

Spector, P. E. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri stališče zaposlenega do dela in različnih vidikov dela in skupno zadovoljstvo 

delom (seštevek vseh postavk). Rezultati korelirajo z namenom zapuščanja službe, 

predanostjo organizaciji, z zaznanimi lastnostmi zaposlitve, z zaznavo supervizorjev, 

povezave z absentizmom so bile nizke. 

 Število postavk 36 

 Lestvice - Plača (Pay) 

- Napredovanje (Promotion) 

- Supervizija (Supervision) 

- Dodatne ugodnosti (Fringe benefits) 

- Skupne nagrade (Contingent Rewards) 

- Pravila (Operating Procedures) 

- Sodelavci (Coworkers) 

- Narava dela (Nature of Work) 

- Komunikacija (Comunication)  

 Ocenjevalna lestvica 6-stopenjska lestvica (1 – močno se ne strinjam, 6 – močno 

se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 10 minut 

 Način vrednotenja Potrebno je obrniti polovico postavk, seštevanje po 

podlestvicah 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ocenjujemo, da je uporaba (izvedba, vrednotenje in 

razlaganje rezultatov) zaradi strokovnih zahtev omejena na 

psihologe in kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da (Za zaposlene v izobraževanju, v industriji, v zdravstvu, v 

policiji, v maloprodaji, v socialni službi, v zasebnem sektroju, 

v javnem sektorju, v neproditnem sektorju,  za zaposlene na 

področju duševnega zdravja, za medicinske sestre, za ljudi z 

višjo izobrazbo (vse na vzorcih iz ZDA), norme so še za 

Veliko Britanijo, Kanado in združene norme za ostale države 

(Spector, 2011)) 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost : plača (Pay): α = 0,75, napredovanje 

(Promotion): α = 0,73, Supervizija (Supervision): α = 0,82, 

dodatne ugodnosti (Fringe benefits): α = 0,73, skupne 

nagrade (Contingent Rewards): α = 0,76, pravila (Operating 

Procedures): α = 0,62, sodelavci (Coworkers): α = 0,60, 

narava dela (Nature of Work): α = 0,78, komunikacija 

(Comunication): α = 0,71, Skupaj: α = 0,91 

- Test-retest zanesljivost: r = 0,37 –  0,74 

 Veljavnost - Diskriminativno in konvergentno veljavnost so preverili z 

MTMM matriko. Korelacije med podobnimi podlestvicami 



14 

 

JSS in vprašalnika JDI so statistično pomembne (0,61 < r < 

0,80). izpolnjeni so bili še preostali trije kriteriji, ki veljajo za 

MTMM matriko (Fiske, 1959, v: Spector, 1985).  

- Diskriminativna veljavnost se kaže v majhnih do zmernih 

korelacijah (r  = 0,11 – 0,59, povprečni r = 0,35) med 

podlestvicami vprašalnika JSS (Spector, 1985). 

Dostopnost in 

cena 

Na spletni strani: http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/jsspag.html so dostopni 

vprašalniki, navodila za uporabo in norme. Uporaba je brezplačna za raziskovanje in v 

izobraževalne namene, vendar je avtorju potrebno posredovati poročila (članke, disertacije, 

prispevke iz konferenc…) in z vprašalnikom pridobljene podatke (M, SD, in Cornbachov α za 

celoten vprašalnik in za podlestvice). Plačati je potrebno, če se vprašalnik uporabi pri 

svetovanju (ni definirano koliko) (Spector, 2011). 

  

Prednosti - Ustrezna veljavnost in zanesljivost. 

- Kratek vprašalnik, ki da informacije o zadovoljstvu na 9 področjih. 

- Brez stroškov uporabe. 

- Velikokrat uporabljen, pridobljenih je veliko podatkov in kvalitetne norme. 

- Uporaben je tudi brez norm. 

Pomanjkljivosti - Ni preveden v slovenščino. 

Posebnosti - Uporabljen v 55 študijah in preveden in prirejen za 12 jezikov. Norme za veliko različnih 

poklicev. Uporaben za različna delovna mesta. Avtor zbira podatke od uporabnikov 

vprašalnika in tako posodablja norme (Spector, 2011). Ni preveden v slovenščino.  

- Vprašalnik je možno uporabiti tudi brez norm, uporabimo lahko absolutni pristop, najprej 

obrnemo negativne postavke, ker imamo lestvico od 1 do 6, pomeni 4 ali več zadovoljstvo, 3 

ali manj pa nezadovoljstvo, točke med 3 in 4 so ambivalentnost, če seštejemo točke za 

posamezne podlestvice dobimo od 4 do 24 točk, od 16 do 24 točk je zadovoljstvo, od 4 do 

12 točk predstavlja nezadovoljstvo, od 12 do 16 točk pa ambivalentnost. Za seštevek vseh 

36 postavk pa velja, od 144 do 216 zadovoljstvo, od 36 do 216 nezadovoljstvo in od 108 do 

144 ambivalentnost (Spector, 2011). 

 

  

http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/jsspag.html
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Vprašalnik Job Diagnostic Survey – JDS (1975) 

Hackman, R., Oldham G. R., 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen ugotavljanju ali je potrebno spremeniti delo in kako, da bi izboljšali 

motivacijo in produktivnost zaposlenega, namenjen je tudi ocenjevanju vpliva sprememb 

dela na zaposlenega. Meri objektivne dimenzije dela, individualna psihološka stana, ki 

izvirajo iz teh dimenzij, afektivne reakcije zaposlenih na delovno okolje in individualno 

potrebo po rasti (odziv posameznika na obogatene službe). Izpolnjuje ga zaposleni.  

 Število postavk 83 

 Lestvice - Dimenzije dela (Job dimensions):  

- Raznolikost sposobnosti (Skill variety) 

- Identiteta naloge (Task identity) 

- Pomembnost naloge (Task significance) 

- Avtonomija (Autonomy) 

- Povratna informacija dela(Feed back from the job 

itself) 

- Povratna informacija od nadrejenih in sodelavcev 

(Feedback from agents) 

- Delo z drugimi (Dealing with others) 

- Kritična psihološka stanja (Critical Psychological States) 

- Zaznana smiselnost dela (Experienced 

meaningfulness  of the work) 

- Zaznana odgovornost za rezultate dela (Experienced 

responsibility for work outcomes) 

- Znanje o rezultatih (Knowledge of results) 

- Afektivne reakcije na delo (Affective Reactions to the Job) 

- Splošno zadovoljstvo (General satisfaction) 

- Notranja delovna motivacija (Internal work motivation) 

- Specifično zadovoljstvo (Specific satisfactions) 

- Varnost službe (Job security) 

- Plačilo (Pay) 

- Socialno (Social) 

- Supervizija (Supervisory) 

- Rast (Growth) 

- Individualna potreba po rasti (Individual Growth Need 

Strength)  

 Ocenjevalna lestvica 1. del: Dimenzije dela 

Pogostost določenega dela se ocenjuje na lestvici od 1 do 7, 

pri vsaki postavki so opisane stopnje 1, 3, 5, 7. 

2. del: Kritična psihološka stanja  

Na lestvici od 1 – zelo napačen do 7 – zelo pravilen ocenijo 

trditve o službi 

3. del: Afektivne reakcije na delo  

Na lestvici od 1 – močno se ne strinjam do 7 – močno se 

strinjam ocenijo trditve o čustvih do službe 
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4. del: Afektivne reakcije na delo 

Na lestvici od 1 – skrajno nezadovoljen do 7 – skrajno 

zadovoljen ocenijo kako so zadovoljni z aspekti službe 

5. del: Afektivne reakcije na delo 

Na lestvici od 1 – močno se ne strinjam do 7 – močno se 

strinjam ocenijo kako so drugi sodelavci zadovoljni z aspekti 

službe 

6. del: Individualna potreba po rasti 

Na lestvici od 1 – bi želel imeti zmerno količino značilnosti 

dela, 3 – bi želel imeti zelo veliko količino in 7 – bi želel imeti 

skrajno veliko količino 

7. del: Individualna potreba po rasti 

Opisani sta 2 službi, izbere ali bi 1 – močno preferira A, 2 – 

malo preferira A, 3 – nevtralen, 4 – malo preferira B in 5 – 

močno preferira B (Hackman in Oldham, 1974) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 25 minut 

 Način vrednotenja Nekatere postavke so obrnjene, potrebno je povprečiti 

določene postavke in seštevati s pomočjo formul (Hackman 

in Oldham, 1975) 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Ocenjujemo, da je uporaba (izvedba, vrednotenje in 

razlaganje rezultatov) zaradi strokovnih zahtev omejena na 

psihologe in kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da (M in SD za veliko različnih kategorij: glede na velikost 

organizacije, glede na število nivojev, glede na lokacijo 

organizacije, glede na samostojnost organizacije, glede na 

tip organizacije, glede na tip plačevanja, glede na spol, 

starost, čas zaposlenosti, izobrazbo in druge kategorije 

(Hackman, Oldham in Stepina, 1978) 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost podlestvic:  α = 0,56 – 0,88 

 Veljavnost - Diskrimintivna veljavnost izračunana z mediano korelacij 

med podlestvicami znotraj spremenljivk (4 glavne), vrednosti 

se gibljejo od ,12 do ,28. Dimenzije dela so pozitivno 

povezane s kritičnimi psihološkimi stanji, splošnim 

zadovoljstvom, zadovoljstvom z rastjo in notranjo delovno 

motivacijo (Hackman in Oldham, 1975). 

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je prosto dostopen na spletu, za uporabo ne potrebujemo dovoljenj. Originalni 

priročnik je dostopen na spletni strani: http://www.dtic.mil/cgi-

bin/GetTRDoc?AD=AD0779828, originalne norme so dostopne na: 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a057268.pdf 

  

Prednosti - Zanimiva teorija, ki celostno obravnava zaposlenega, meri tudi druge spremenljivke . 

- Je izhodišče za spreminjanje dela, česar drugi vprašalniki ne predpostavljajo. 

- Meri splošno delovno zadovoljstvo in specifično zadovoljstvo s 5 vidiki dela. 

Pomanjkljivosti - Zastarele norme 

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=AD0779828
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=AD0779828
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a057268.pdf
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- Zapleteno vrednotenje 

- Zaposleni morajo biti dovolj izobraženi, da razumejo postavke. 

- Lahko pride do pristranskega odgovarjanja in zavajanja s strani zaposlenih. 

- Manj primeren, če nas zanima samo delovno zadovoljstvo. 

Posebnosti - Z vprašalnikom se ugotavlja na katerem področju se pojavljajo težave in bi jih bilo potrebno 

odpraviti. 

- Uporablja se lahko kombinacija podatkov: zaposleni izpolni vprašalnik, delo ocenijo 

supervizorji in upoštevajo se objektivne mere. Ni bil preveden v slovenščino.  
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Vprašalnik Andrew and Withey Job Satisfaction Questionnarie (1976) 

Andrews, F.M., Withney, S.B. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen merjenju splošnega delovnega zadovoljstva. Vsaka postavka 

sprašuje po specifičnem elementu delovnega zadovoljstva.  

Primer:  

1.How do you feel about your job? 

2.How do you feel about the people you work wirh-your co-workers? 

 Število postavk 5 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska lestvica (7 – delighhted, 1 – terrible) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 1-3 minute 

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A:  enostavno za 

uporabo). 

 

Merske 

karakteristike 

Norme  

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost:  α = 0 ,79 – 0 ,81 

 Veljavnost - Konstrukta veljavnost je primerna, saj vprašalnik visoko 

korelira z MSQ in JDI.  

- Konvergentna veljavnost je 0 ,70. 

Dostopnost in 

cena 
 

  

Prednosti - Merski inštrument je zanesljiv in veljaven. 

Pomanjkljivosti - Majhno število postavk. 

- Meri samo splošno stopnjo delovnega zadovoljstva. 

Posebnosti  
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Vprašalnik Job Descriptive Index – JDI (1969) 

Smith,P.C., Kendall, L., Hulin, C.L.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

Vprašalnik o zadovoljstvu pri delu – JDI (1978) 

Sabadin, A. 

Opis Vprašalnik meri splošno zadovoljstvo z delom in je tako namenjen široki populaciji 

zaposlenih v različnih delovnih organizacijah. Je eden najbolj razširjenih instrumentov za 

merjenje zadovoljstva pri delu. V vprašalnik je vključenih 5 vidikov dela; delo, sodelavci, šef, 

plača in napredovanje, ki predstavljajo razmeroma samostojna področja dela. 

 Število postavk 106 (prevod), 72 (original)  

 Lestvice - Delo (Work) 

- Neposredni vodja (Supervision) 

- Sodelavci (Coworkers) 

- Osebni dohodek (Pay) 

- Možnosti za napredovanje (Promotion) 

 Ocenjevalna lestvica 3-stopenjska lestvica (Da, Na, Na vem) 

 

Aplikacija Število udeležencev Skupinsko (individualna diagnostična uporaba je v večini 

kontekstov nesmiselna) 

 Čas izpolnjevanja Približno 10 minut 

 Način vrednotenja Šablona za vrednotenje; odgovor »DA« na pozitivno 

postavko je 3 točke, odgovor »NE« na negativno postavko je 

3 točke, odgovor »NE VEM« na pozitivno ali negativno 

postavko je 1 točka, odgovor »DA« na negativno postavko in 

»NE« na pozitivno postavko je 0 točk. 

Točke za vsak vidik zadovoljstva pri delu seštejemo in 

dobimo pet skorov.  

Od leta 2000 pa obstaja tudi program JDI.EXE, ki olajša 

vrednotenje vprašalnika. 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) ni 

strokovno zahtevna, tako lahko omenjeni vprašalnik 

uporablja psiholog ali tudi strokovnjak, ki se ukvarja z tem 

področjem.  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da (originalne v priročniku) 

Slovenske: Da (Sabadin, 1978) 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost α: 

- Work : α = 0,90 (delo: α = 0,77) 

- Pay: α = 0,86 (plača: α= 0,88), 

- Promotion: α = 0,87 (napredovanje: α = 0,72) 

- Supervision: α = 0,91 (šef: α=0,87) 

- Coworkers: α = 0,9 (sodelavci: α = 0,79)  

 Veljavnost - Konstrukta veljavnost: eksploratorna faktorska analiza je 

pokazala 5-faktorsko strukturo, ki pojasnjuje 

39,64%variance. 

- Prvih 10 faktorjev pojasnjuje 40% totalne faktorske 

variance (Sabadin, 1978). 
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- Vsebinska veljavnost je ustrezna. 

Dostopnost in 

cena 

Priročnik in vprašalnike lahko kupimo pri JDI Office; Oddelek za psihologijo Bowling Green 

State University: http://www.bgsu.edu/departments/psych/io/jdi/page54710.html. 

Priročnik stane 68$. 

Slovenski prevod je dostopen v: 

Lamovec, T. (1994). Psihodiagnostika 1. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

Sabadin, A. (1978). Analiza vprašalnika zadovoljstva pri delu. [Magistrsko delo]. 

  

Prednosti - Več podlestvic nam da podatke o različnih aspektih zadovoljstva z delom. 

- Ustrezna konstruktna in vsebinska veljavnost. 

- Občutljivost je primerna.  

- Zaradi enostavne aplikacije je test široko uporaben in je tako namenjen vsem izobrazbeni 

nivojem. 

- Kljub temu, da je vprašalnik videti dolg, se ga izpolni približno v 10 minutah. 

- Rezultati faktorske analize vseh postavk so pokazali, da so aspekti dela, ki jih vprašalnik 

vključuje faktorsko dokaj čisti in da je merjenje zadovoljstva po posameznih aspektih dela 

upravičeno. 

Pomanjkljivosti - Ima starejše norme. 

- Ima veliko število postavk. 

- Nekatere postave imajo nejasen pomen. 

- Individualna diagnostična uporaba je v večini kontekstov nesmiselna. 

Posebnosti - Vprašalnik je eden izmed bolj uporabljenih vprašalnikov delovnega zadovoljstva tako v 

tujini kot pri nas. 

- Je tudi preveden in standardiziran v slovenščini.  

- Preveden je v nemščino, norveščino in francoščino. 

- Za razliko od drugih vprašalnikov, ki neposredno sprašujejo po zadovoljstvu,se pri JDI 

ugotavlja na podlagi tega, kako so emocionalno obarvane besede, s katerimi oseba opisuje 

svojo delovno situacijo. 

- Vprašalnik se uporablja predvsem za raziskovalno in skupinsko diagnostično uporabo.  

- Obstaja krajša različica JDI – Abridged Job Descriptive Index, ki ima 30 postavk. 

 

  

http://www.bgsu.edu/departments/psych/io/jdi/page54710.html
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Vprašalnik Minnesota Satisfaction Questionnaire – MSQ (1967-kratka verzija) 

Weiss, D.J., Dawis, R.V., England, G.W., Lofquist, L.H. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

Vprašalnik zadovoljstva z delom – MSQ (2007) krajša različica 

Tratnjek, M. 

in  

Vprašalnik zadovoljstva z delom – MVZ (2010) daljša različica 

Ulčar, A. 

Opis Vprašalnik je namenjen merjenju splošnega delovnega zadovoljstva pri različnih poklicih. 

Meri zadovoljstvo z napredovanjem, delovnimi pogoji, raznolikostjo del, socialnim statusom, 

vodenjem, varnostjo zaposlitve, medsebojno pomočjo, avtoriteto, ustvarjalnostjo pri delu, 

sodelavci, delovnimi uspehi, pohvalami in priznanji, plačilom, odgovornostjo ter pravili in 

postopki podjetja.  

 Število postavk 20 - krajša verzija; 100 - daljša verzija 

 Lestvice Krajša verzija: 

- Lestvica notranjega zadovoljstva (Intrinsic satisfaction) 

- Lestvica zunanjega zadovoljstva (Extrinsic satisfaction) 

- Lestvica globalnega zadovoljstva (Global satisfaction) 

 

Daljša verzija:  

20 podlestvic; dodana pa je še 1 lestvica, ki meri splošno 

zadovoljstvo 

- Uporaba sposobnosti (Ability Utilization) 

- Dosežek (Achievement) 

- Aktivnost (Activity) 

- Napredovanje (Advancement) 

- Avtoriteta (Authority) 

- Politika podjetja (Company policies) 

- Kompenzacija (Compensation) 

- Sodelavci (Co-workers) 

- Ustvarjalnost (Creativity) 

- Neodvisnost (Independence) 

- Moralne vrednote (Moral Values) 

- Priznanje (Recognition) 

- Odgovornost (Responsibility) 

- Varnost (Security) 

- Socialna korist (Social Service) 

- Socialni status (Social Status) 

- Nadrejeni-medosebni odnosi (Supervisoin-Human 

Relations) 

- Nadrejeni-tehnične sposobnosti (Supervision-Tehnical) 

- Variabilnost (Variety) 

- Delovni pogoji (Working Condition) 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (1 – zelo nezadovoljen, 5 – zelo 

zadovoljen) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 5 minut - krajša verzija; 15-20 minut - daljša verzija 
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 Način vrednotenja Podroben opis v originalnem priročniku. 

Surove rezultate posamezne lestvice pretvorimo v 

percentilne rezultate in uporabimo tabelo norm. Individualni 

percentilni rezultat na katerikoli lestvici da relativno mesto v 

skupini norm. Percentilni rezultat 75 ali višje predstavlja 

visoko zadovoljstvo z delom. Percentilni rezultat 25 ali nižje 

pa predstavlja visoko nezadovoljstvo z delom. 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A:  enostavno za 

uporabo).  

 

Merske 

karakteristike 

Norme Da, za različne poklice (zapisane v priročniku) 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost:  α = 0 ,76 – 0,87  

- Extrinsic satisfaction α = 0,88 

- Intrinsic satisfaction α = 0,86.  

- MSQ je zelo zanesljiv merski inštrument 

- Daljša verzija: test-retest koeficient korelacije: r = 0,66 

(lestvica sodelavci), r = 0,91 (lestvica delovni pogoji). 

 Veljavnost - Konstrukta veljavnost je primerna in ustrezna. 

Dostopnost in 

cena 

Priročnik je dostopen na spletni strani: 

http://www.psych.umn.edu/psylabs/vpr/pdf_files/Monograph%20XXII%20-

%20Manual%20for%20the%20MN%20Satisfaction%20Questionnaire.pdf. 

  

Prednosti - Omogoča pridobitev podrobnejših informacij o vidikih dela kot ugotavljanje zadovoljstva z 

individualnim nagrajevanjem. 

- Koristno odkriva poklicne potrebe delavcev. 

- Omogoča pridobivanje informacij o krepitvi delovnih mest. 

- Preprost je za branje. 

Pomanjkljivosti - Na voljo so norme le za nekaj poklicev; strojniki, električarji, prodajalci, inženirji. 

- Norme so zastarele. 

Posebnosti  

 

  

http://www.psych.umn.edu/psylabs/vpr/pdf_files/Monograph%20XXII%20-%20Manual%20for%20the%20MN%20Satisfaction%20Questionnaire.pdf
http://www.psych.umn.edu/psylabs/vpr/pdf_files/Monograph%20XXII%20-%20Manual%20for%20the%20MN%20Satisfaction%20Questionnaire.pdf
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4. Primerjava med merskimi pripomočki 

 

Primerjava originalno slovenskih vprašalnikov delovnega zadovoljstva kaže na to, da je kljub 

svoji starosti še vedno najbolj primerna in tudi najbolj psihometrično utemeljena Pogačnikova 

Lestvica delovnega zadovoljstva (Pogačnik, 2003). Vprašalnik je prosto dostopen. V 

priročniku so prikazane psihometrične lastnosti, ki so ustrezne, res pa je, da še vedno 

nimamo ustreznih norm, kar kaže na pomanjkljivost omenjene lestvice. Morda lahko to 

pripišemo dejstvu, da se vse bolj opušča merjenje delovnega zadovoljstva in se podjetja 

nekako nagibajo k merjenju organizacijske klime, znotraj katere se meri tudi vidik delovnega 

zadovoljstva. Tako se na medmrežju oglašuje podjetje Biro Praxis, ki poleg raznih storitev s 

področja izobraževanja managementa, uvajanja timskega dela itd., analizira in spreminja 

organizacijsko klimo v podjetjih ter s svojo ekipo izvaja meritve organizacijske klime in 

obenem delovnega zadovoljstva z vprašalnikom SiOK. Na spletu nismo našle podatkov, ki bi 

kazale na ustrezno veljavnost instrumenta SiOK, zanesljivost na drugi strani pa je primerna. 

Prednost vprašalnika SiOK je nedvomno dejstvo, da se letno revidira in izboljšuje. Prav tako 

je možna izvedba anketiranja na različne načine. Organizaciji, ki se odloči za merjenje 

delovnega zadovoljstva, je zagotovljena celotna analiza in priprava krovnega poročila. Ravno 

zaradi same analize predvidevamo, da informacije o vrednotenju in potrebni stopnji 

usposobljenosti niso javne (SiOK, 2013). Založba Mihalič in Partner je leta 2008 prav tako na 

slovenski trg vpeljala nov slovenski vprašalnik delovnega zadovoljstva. Pomanjkljivosti so, v 

primerjavi z ostalima dvema slovenskima vprašalnika, pri slednjem največje, kajti o 

psihometričnih lastnostih ne najdemo nobenih podatkov (Mihalič, 2008). Čas izpolnjevanja 

pri vseh treh vprašalnikih je kratek.  

 

Zelo znana tuja vprašalnika, ki merita delovno zadovoljstvo, pa sta nedvomno Job 

Descriptive Index (JDI) (McIntyre in McIntyre, 2010; Sabadin, 1978) in Minnesota 

Satisfaction Ouestionnaire (MSQ) (Tratnjek, 2007; Ulčar, 2010; Weiss, Dawis, England in 

Lofquist, 1967). Menimo, da se oba vprašalnika najpogosteje pojavljata v različnih 

raziskavah. Prav tako sta oba vprašalnika prevedena v slovenski jezik. Veljavnost in 

zanesljivost obeh inštrumentov sta primerni. Originalni verziji imata tudi norme, ki pa so 

nekoliko zastarele. Vprašalnika vsebujeta različne podlestvice, ki se nanašajo na 

zadovoljstvo z različnimi vidiki dela. JDI in MSQ-daljša verzija imata veliko število postavk. 

Omeniti je potrebno, da ima slovenski prevod JDI večje število postavk kot originalna verzija, 

kljub temu postavke zajemajo enake aspekti delovnega zadovoljstva. Način vrednotenja pri 

JDI se izvaja po šabloni, za slovensko verzijo obstaja tudi računalniški program JDI.EXE, ki 

olajša samo vrednotenje. Vrednotenje MSQ je nekoliko bolj zahtevno, zato je potrebna 

stopnja usposobljenosti, vezana na kategorijo A; univerzitetne diplomirane psihologe. 

Originalni verziji sta prosto dostopni na medmrežju, slovenska verzija JDI je dostopna v 

magistrskem delu Sabadina in v knjigi Lamovčeve; Psihodiagnostika I. MSQ kratko in daljšo 

verzijo pa sta priredila diplomanta, ki sta se pri svojem diplomskem delu ukvarjala z delovnim 

zadovoljstvom.  

 

V drugo skupino pa bi lahko razvrstile tuje vprašalnike, ki se v tujini zelo pogosto uporabljajo, 

niso pa prevedeni v slovenščino. Vprašalnik Job in General Scale (Ironson idr.,1989) se 

prodaja in uporablja skupaj z vprašalnikom Job Descriptive Index, daje informacijo o 

splošnem zadovoljstvu z delom. Ima dobre merske značilnosti in norme, je kratek, zanimiv je, 

ker meri, kakšna čustva ima posameznik do svojega dela. Pogosto uporabljan je tudi 

vprašalnik Job Satisfaction Survey (Spector, 1985), ki meri splošno in specifično zadovoljstvo 
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na devetih področjih, ima ustrezne merske karakteristike in norme, pozitivno je, da je prosto 

dostopen na internetu, dostopne so norme, ki se ves čas posodabljajo, uporaben je tudi brez 

norm, z vnaprej določenimi mejami za zadovoljstvo. Job Diagnostic Survey (Hackman in 

Oldham, 1975) je obširnejši vprašalnik, ki poleg zadovoljstva z delom meri tudi druge 

spremenljivke in daje s tem bolj celostne podatke in izhodišče za spreminjanje delovnega 

okolja. Ima ustrezne merske karakteristike, norme so zastarele, negativno je, da je precej 

dolg in kompleksen za vrednotenje in interpretacijo. 

 

Ob pregledu številnih člankom smo nalete tudi na vprašalnik Andrew and Withey Job 

Satisfaction Questionnarie (Field, 2002; Van Saane idr., 2003), ki se ne uporablja tako 

pogosto kot omenjeni vprašalniki v angleškem jeziku. Pomanjkljivost se kaže predvsem v 

majhnem številu (5) postavk, prav tako nismo zasledile nobenih norm. Merski inštrument pa 

je kljub temu veljaven in zanesljiv. Zelo kratek je tudi najnovejši predstavljeni vprašalnik Brief 

Index of Affective Job Satisfaction (Thompson in Phua, 2012). Meri čustveno delovno 

zadovoljstvo, kar je poseben aspekt zadovoljstva. Vprašalnik je v celoti dostopen na 

PsycTests. Verjetno še ni bil veliko uporabljan v raziskavah ali v praksi, predstavljamo ga, 

ker ima kljub tako malo postavkam ustrezne merske značilnosti in je nastal po obsežnem 

pregledu tovrstnih vprašalnikov in s pomočjo drugih postopkov. 

 

5. Smernice za nadaljnje delo 

 

Originalno slovensko Lestvico delovnega zadovoljstva (Pogačnik, 2003) bi bilo v prihodnje 

smiselno posodobiti, prav tako bi bilo potrebno pridobiti norme za različne poklice. Za 

Vprašalnik delovnega zadovoljstva (Mihalič, 2008) bi lahko pridobili psihometrične 

karakteristike, ki bi pokazale na ustreznost merskega inštrumenta, ki se verjetno dokaj 

pogosto uporablja v Sloveniji. Če bi se izkazalo, da je to ustrezen merski instrument, bi bilo 

potrebno pridobiti norme. Tuje vprašalnike bi bilo koristno posodobiti in pridobiti novejše 

norme, tudi za različne poklicne usmeritve tako v originalni verziji, kot tudi v slovenskem 

prevodu. MSQ (Tratnjek, 2007; Ulčar, 2010; Weiss, Dawis, England in Lofquist, 1967) in JDI 

(McIntyre in McIntyre, 2010; Sabadin, 1978) sta prevedena v slovenski jezik v okviru diplom 

in magistrskih del, kljub temu pa jima manjka izčrpnejša analiza veljavnosti in zanesljivosti, ki 

bi omogočila, da bi omenjena vprašalnika uporabljali v raziskovalne namene in v praksi. 

Obenem pa so potrebne sodobnejše norme za JDI in norme za MSQ. Brief Index of Affective 

Job Satisfaction (Thompson in Phua, 2012) je najnovejši vprašalnik na področju delovnega 

zadovoljstva, je tudi zelo zanimiv, saj meri čustveno delovno zadovoljstvo, zato bi ga bilo 

smiselno prevesti tudi v slovenski jezik.  
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