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Povzetek 

 
Namen študije je bil raziskati odnos med dimenzijami časovne perspektive in zadovoljstvom 

pri delu. Avtorica je predvidevala pozitivne korelacije med zadovoljstvom pri delu, 

usmerjenostjo v pozitivno preteklost, usmerjenostjo v hedonistično sedanjost in usmerjenostjo 

v prihodnost ter negativno povezanost med zadovoljstvom pri delu, usmerjenostjo v negativno 

preteklost in fatalistično usmerjenostjo v sedanjost. Predpostavljala je tudi, da bodo 

udeleženci z bolj uravnoteženo časovno perspektivo na delovnem mestu bolj zadovoljni kot 

tisti z neuravnoteženo. V raziskavi je sodelovalo 645 zaposlenih različnih starosti, spola in 

poklicev. Izkazalo se je, da se človekov odnos do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 

povezuje z doživljanjem razmer in dejavnikov dela in na tem temelječem zadovoljstvu. Pri 

delu so tako na kognitivni kot tudi na čustveni ravni bolj zadovoljni tisti zaposleni, ki imajo 

splošen pozitiven odnos do preteklosti, se znajo sprostiti v sedanjosti in pazljivo načrtujejo 

tudi svojo prihodnost. Za statistično pomembno se ni izkazala le povezava med hedonistično 

sedanjostjo in kognitivno komponento delovnega zadovoljstva. Rezultati kažejo na to, da so 

ljudje z visoko izraženo negativno preteklostjo in visoko izraženo fatalistično sedanjostjo na 

svojem delovnem mestu manj zadovoljni. Avtorica je ugotovila, da so udeleženci z bolj 

uravnoteženo časovno perspektivo na delovnem mestu bolj zadovoljni kot tisti z 

neuravnoteženo. Dimenzije časovne perspektive so se izkazale tudi kot statistično pomemben 

napovedni dejavnik tako čustvene kot tudi kognitivne komponente delovnega zadovoljstva, je 

pa odstotek pojasnjene variance nizek. 
 

Ključne besede: zadovoljstvo z delom, časovna perspektiva, zaposleni, psihologija dela in 

organizacije 
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Abstract 
 

The aim of the study was to determine the relationship between the dimensions of time 

perspective and job satisfaction. The author assumes positive correlation between job 

satisfaction, focus on the positive past, focus on the hedonistic present and focus on the future 

and negative correlation between job satisfaction, focus on the negative past and fatalistic 

focus on the present. She also assumes, participants with a balanced time perspective at their 

workplace will be more content than those with the unbalanced one. The study includes 645 

employed participants of different age, gender and occupation. The study established that a 

person's relationship to the past, the present and the future is related to how the person 

experiences his or her work situation and work factors and to the satisfaction based on the 

latter. Employees with a generally positive attitude to their past who know how to relax in the 

present and carefully plan their future are more satisfied at their workplace on a cognitive as 

well as on an emotional level. The only statistically unimportant link is the connection 

between the hedonistic present and the cognitive component of contentment at the workplace. 

Results show that people with highly expressed negative past and fatalistic present are less 

satisfied with their job. Participants who have a more balanced time perspective at their 

workplace are more satisfied than those with the unbalanced one. Dimensions of the time 

perspective were a statistically important prognostic factor of the emotional as well as the 

cognitive component of job satisfaction, but the percentage of explained variance is low. 

 

Key words: job satisfaction, time perspective, employees, work and organizational 

psychology
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1. Uvod 

1.1 Subjektivno blagostanje, zadovoljstvo z življenjem in delovno 
zadovoljstvo 
 

Psihologija kot stroka je bila skozi zgodovinski razvoj pretežno osredotočena na negativne 

vidike človekove duševnosti. Czapinski (1985) pravi, da je v psiholoških člankih razmerje 

besed z negativnim proti pozitivnim pomenom 2:1. Musek (2008) pa ugotavlja, da zadnjih 

nekaj let raste zanimanje tudi za pozitivne vidike človekove duševnosti. Osrednji pojem t.i. 

pozitivne psihologije je psihično blagostanje, ki zajema vse temeljne vidike človekovega 

optimalnega izkustva. Raziskujejo ga s hedonističnega vidika (subjektivno blagostanje) in 

eudaimonskega vidika (psihološko blagostanje). Psihološko blagostanje se nanaša na 

posameznikovo zaznavo uspešnosti v eksistencialnih izzivih življenja. Poenostavljeno 

povedano: nivo psihološkega blagostanja je odvisen od tega, v kolikšni meri je posameznik 

zadovoljen s svojo osebnostno rastjo in kako uspešno se po lastni oceni približuje smislu 

svojega življenja. Subjektivno blagostanje je definirano kot posameznikova globalna ocena 

lastnega življenja (Diener, 1984). Nekateri kot sinonim pojmu subjektivno blagostanje 

uporabljajo tudi izraz »sreča«. Gre za posameznikovo splošno oceno emocij in kvalitete 

življenja glede na lastne kriterije.  

 

Subjektivno blagostanje je splošni pojem, ki je sestavljen iz treh temeljnih komponent (Lucas, 

Diener in Suh, 1996): zadovoljstva z življenjem, pozitivnega afekta in negativnega afekta. 

Temeljne komponente so ločeni konstrukti, ki ne pomenijo istega, vendar med sabo 

korelirajo. Čustveni komponenti predstavljata dve širši, osnovni dimenziji temeljnih emocij, 

ki se dosledno pojavljajo v različnih časovnih okvirih, kot odgovori na različne dražljaje, v 

različnih shemah, jezikih in kulturah (Watson in Clark, 1991; po Lucas in dr., 1996). Diener 

in Emmons (1985) sta dokazala, da sta pozitivni in negativni afekt pretežno neodvisna, če 

spremljamo počutje ljudi v daljših časovnih obdobjih njihovega življenja. 

 

Kognitivna komponenta subjektivnega blagostanja pa je zadovoljstvo z življenjem, ki pomeni 

posameznikovo globalno oceno lastnega življenja (Pavot, Diener, Colvin in Sandvik, 1991; po 

Lucas in dr., 1996). Ta opredelitev pomeni, da oseba pri vrednotenju svojega življenja 

upošteva konkretne vidike, pretehta slabo nasproti dobremu in na podlagi tega poda sodbo o 
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splošnem zadovoljstvu z življenjem. Ocene so dokaj stabilne in pretežno niso odvisne od 

trenutnih čustvenih stanj. 

 

Najpomembnejše tri komponente lahko dalje razdelimo na njihove podkomponente (Diener, 

Suh in Oishi, 1997; po Musek, 2005). Zadovoljstvo z življenjem je sestavljeno iz različnih 

domen, ki se nanašajo na različna področja: zadovoljstvo s partnerjem, zakonom, prijatelji, 

rekreacijo in med drugimi tudi zadovoljstvo z delom. Delovno zadovoljstvo je torej ena izmed 

domen zadovoljstva z življenjem. 

 

 
 

 

 

Na sliki 1 je prikazana hierarhična struktura globalnega subjektivnega blagostanja (Musek, 

2005). Tri glavne komponente zajemajo različne podkomponente (domene in facete) in na 

koncu specifične vidike subjektivnega blagostanja. Zadovoljstvo pri delu spada na drugi nivo 

delitve, med domene zadovoljstva. 

 

 Globalno 
subjektivno  
blagostanje

 
Zadovoljstvo  
z življenjem 

 
Pozitivni afekt 

 
Negativni afekt 

 
Domene  

zadovoljstva 

 
Domene  

pozitivnega afekta 

 
Domene  

negativnega afekta 

 
Facete domen  
zadovoljstva 

 
Facete domen  

pozitivnega afekta 

 
Facete domen  

negativnega afekta 

 
Specifični vidiki 

pozitivnega afekta

 
Specifični vidiki  

negativnega afekta 

 
Specifični vidiki  

zadovoljstva 

Slika 1. Hierarhična struktura subjektivnega blagostanja in treh glavnih komponent

(Musek, 2005). 
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1.2 Zadovoljstvo pri delu 
 

Opredelitev delovnega zadovoljstva je veliko, Guzina (1988; po Dimec, Mahnič, Marinšek, 

Masten in Tušak, 2008) pa jih združuje v dva temeljna pristopa k definiranju tega pojma: 

- delovno zadovoljstvo kot splošno zadovoljstvo pri delu, ki ga opredeljuje splošen oz. 

celovit odnos posameznika do dela; 

- delovno zadovoljstvo kot zadovoljstvo s posameznimi vidiki delovne situacije, kjer 

gre za predpostavko, da posamezni vidiki dela zadovoljujejo različne potrebe in da 

zadovoljstvo s posameznimi vidiki oblikuje nek splošni, čustveni odnos do dela. 

 

V angleški strokovni literaturi sta se uveljavila pojma job satisfaction in work satisfaction, 

slovenski sinonim za pojem delovnega zadovoljstva pa predstavljata še zadovoljstvo z delom 

in zadovoljstvo pri delu. Vsi trije slovenski izrazi se v strokovni literaturi uporabljajo 

enakovredno. 

 

Zadovoljstvo pri delu opredelimo kot pozitivno čustveno stanje posameznika, ki je rezultat 

načina doživljanja vseh elementov dela in delovnega mesta (Mihalič, 2008). Gre za 

posameznikovo čustveno reakcijo na delo, delovno okolje, pogoje dela in delovno mesto. 

Poenostavljeno lahko zadovoljstvo pri delu opišemo kot občutek, ki preveva zaposlenega, ko 

se z veseljem odpravi na delo, se veseli delovnih izzivov, se dobro počuti med sodelavci, 

uživa pri opravljanju svojega dela in podobno. Pri posamezniku že sama misel na delo sproži 

prijetne občutke, večinoma lepe spomine na preteklost in optimističen pogled na prihodnost. 

 

Landy in Conte (2007) delovno zadovoljstvo na kratko opredelita kot pozitiven odnos ali 

emocionalno stanje, ki se odraža kot rezultat ocene posameznikove službe. Locke (1976; po 

Dipboye, Smith in Howell, 1994) pa pravi, da je zadovoljstvo pri delu prijetno, pozitivno 

emocionalno stanje, ki je posledica posameznikove ocene, v kolikšni meri mu delo omogoča 

doseganje pomembnih vrednot, ki so skladne z njegovimi potrebami. Poenostavljeno 

povedano: če zaposleni meni, da mu delo prinaša določene koristi, ki jih lahko uporabi za 

doseganje svojih ciljev, potem je pri svojem delu zadovoljen. Lockova definicija torej 

prepleta čustveno komponento delovnega zadovoljstva z verjetnostjo nagrade, ki je predpogoj 

za ugodno zaznavanje delovnih razmer. 
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Vse zgornje definicije, vključno z najvplivnejšo Lockovo, spadajo v prvo skupino opredelitev 

in poudarjajo čustveno naravo delovnega zadovoljstva. Sredi osemdesetih pa sta Organ in 

Near (1985; po Brief in Weiss, 2002) izpostavila, da kot vsako stališče tudi delovno 

zadovoljstvo vsebuje kognitivno in čustveno komponento. Nove ugotovitve je v svoji 

definiciji delovnega zadovoljstva najbolje povzel Brief (1998; po Brief in Weiss, 2002): 

Delovno zadovoljstvo je notranje stanje, na katerega vpliva čustvena in kognitivna ocena vseh 

vidikov posameznikove službe, ta ocena pa je lahko pozitivna ali negativna. Kaplan, Warren, 

Barsky in Thoresen (2009) pravijo, da se kognitivna komponenta delovnega zadovoljstva 

nanaša na misli in prepričanja o pozitivnih in negativnih vidikih dela, čustvena komponenta 

pa zajema pozitivna ali negativna čustva in občutke, ki jih zaposleni povezujejo s svojo 

službo. Korelacije med čustveno in kognitivno komponento so sicer pozitivne, a so nizke; 

nekatere raziskave (npr. Zajonc, 1980; po Kaplan in dr., 2009) pa so pokazale tudi, da se 

lahko obe komponenti izražata povsem neodvisno druga od druge. 

 

Spector (1997) se v svoji definiciji osredotoči na kognitivni vidik delovnega zadovoljstva. 

Zadovoljstvo pri delu opisuje kot mnenje, ki ga ima zaposleni o različnih vidikih svojega 

dela: o sodelavcih, plači, osebni rasti, lastni karieri, delovnih pogojih in nadrejenih. Pravi tudi, 

da globalni občutek zadovoljstva z delom ne obstaja in da imajo zaposleni ločena mnenja o 

različnih vidikih dela. Nasprotno pa je Pogačnik (2000) ugotovil, da obstajajo statistično 

pomembne korelacije med različnimi vidiki delovnega zadovoljstva, zato pravi, da skupni 

kazalec zadovoljstva pri delu obstaja. Delovno zadovoljstvo vidi kot rezultat več dejavnikov, 

ki vplivajo na stopnjo zadovoljitve posameznikovih motivov: višja je stopnja zadovoljitve 

posameznikovih motivov, višja je raven posameznikovega zadovoljstva pri delu. Torej lahko 

glede na Pogačnikove (2000) rezultate  definiramo generalni občutek zadovoljstva z delom, ki 

temelji na zadovoljitvi posameznih motivov: delovne razmere, možnost napredovanja, 

obveščenost o dogodkih v podjetju, plača in druge materialne ugodnosti, odnosi s sodelavci, 

stalnost zaposlitve, možnost strokovnega razvoja, svoboda in samostojnost pri delu, ugled 

dela, soodločanje pri delu in poslovanju, ustvarjalnost dela, varnost, neposredni vodja, fizična 

in psihična zahtevnost dela in zanimivost dela. Motivi sprožijo določena vedenja, s katerimi 

zadovoljimo svoje potrebe, zadovoljitev potreb pa se odraža v zadovoljstvu pri delu. 
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1.2.1 Merjenje zadovoljstva pri delu 
 

Čeprav delovno zadovoljstvo vsebuje tako čustveni kot tudi kognitivni vidik, različni 

psihološki vprašalniki navadno ne merijo obeh hkrati dovolj natančno. Brief in Robertson 

(1989) sta odkrila paradoks, ki je problematičen še danes: zadovoljstvo z delom je definirano 

kot stališče, običajno pa v vprašalnikih zanemarimo čustveni in vedenjski vidik ter merimo le 

kognitivnega. Glede na vsebino postavk lahko instrumente, ki merijo delovno zadovoljstvo, 

razvrstimo v dve skupini (Kaplan in dr., 2009):  

- Mere delovnega zadovoljstva, ki so po naravi bolj kognitivne: Minesotski vprašalnik 

splošnega zadovoljstva (Minnesota Satisfaction Questionnaire, MSQ, dolga in kratka 

oblika; Weiss, Dawis, England in Lofquist, 1967; po Kaplan in dr., 2009), Lestvica za 

merjenje zadovoljstva pri delu (JDI; Smith, Kendall in Hulin, 1969; po Kaplan in dr., 

2009), Job Diagnostic Survey satisfaction subscale (JDS; Hackman in Oldham, 1980; 

po Kaplan in dr., 2009), Job Satisfaction Survey (JSS; Spector, 1997) in vprašalnik 

avtorjev Warr, Cook in Wall (1979; po Kaplan in dr., 2009). 

- Mere delovnega zadovoljstva, ki so po naravi bolj čustvene ali uravnoteženo merijo 

obe komponenti: Kuninova lestvica splošnega zadovoljstva (FACES scale; Kunin, 

1998), Michigan Organizational Assessment Questionnaire (Cammann, Fichman, 

Jenkis in Klesh, 1979; po Kaplan in dr., 2009) in vprašalnik avtorjev Brayfield in 

Rothe (1951; po Kaplan in dr., 2009). 

 

Kaplan in dr. (2009) so ugotovili, da izmed naštetih mer kognitivno komponento delovnega 

zadovoljstva v največji meri odražajo rezultati Minesotskega vprašalnika zadovoljstva na 

delovnem mestu, čustveno komponento pa najbolje zmerimo s pomočjo Kuninove lestvice 

splošnega zadovoljstva. 

 

 

1.2.2 Dejavniki zadovoljstva pri delu 
 

Na zadovoljstvo pri delu vpliva veliko različnih dejavnikov, za lažje razumevanje pa so jih 

raziskovalci umestili v različne klasifikacije. V nadaljevanju predstavljam nekatere izmed 

njih. 
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George in Jones (1996) dejavnike zadovoljstva z delom razvrščata v štiri skupine: 

- osebnost: Na osebnost vplivata tako biološki zapis, ki vpliva na značaj, kot tudi 

izkušnje, ki jih pridobimo v življenju. S poznavanjem osebnosti lažje razumemo, kaj 

zaposleni misli in občuti, in tako tudi lažje ugotovimo, kaj bi povečalo njegovo 

zadovoljstvo. Pri osebnosti zaposlenih so najpomembnejše spremenljivke optimizem-

pesimizem, osebnostna odprtost, ujemanje z drugimi, vztrajnost, doslednost in 

odprtost za sodelovanje. 

- delovne razmere: Okolje mora biti prijazno, dinamično, urejeno, spodbudno, zelo 

pomembni pa so tudi prijetni odnosi med zaposlenimi. 

- delovne vrednote: Vrednote zajemajo osebna prepričanja zaposlenega, zadovoljene 

vrednote pa so predpogoj za zadovoljstvo na delovnem mestu. Zaposleni od podjetja 

najpogosteje pričakujejo osebno varnost, varnost družine, spoštovanje in družbeno 

prepoznavnost. Če politika podjetja temelji na ukrepih, ki te vrednote spodbujajo, 

bodo taki zaposleni zadovoljni, če pa se vrednote ne ujemajo je nezadovoljstvo 

obojestransko. 

- družbeni vpliv: V največji meri ga ustvarjajo sodelavci, s katerimi zaposleni preživi 

največ časa, na posameznika pa pomembno vpliva tudi družba (npr. sindikati), ki ji 

zaposleni pripada, in kultura, v kateri je vzgojen. 

 

Sabadin (1978) poudarja, da na zadovoljstvo pri delu vpliva več dejavnikov: starost 

(zadovoljstvo je med mladimi zaposlenimi visoko, v prvih petih letih upade, nato pa počasi 

stabilno raste), splošna prilagojenost (zadovoljni delavci so bolj družabni, prijazni in čustveno 

bolj uravnoteženi), aspiracije (nezadovoljni imajo pogosteje previsoka pričakovanja) in 

poklicna raven (bolj zadovoljni so zaposleni, ki so na višjih nivojih). 

 

Svetlik (2009) je dejavnike zadovoljstva na delovnem mestu združil v šest skupin: vsebina 

dela, samostojnost pri delu, plača, dodatki in ugodnosti, vodenje in organizacija dela, odnosi 

pri delu in delovne razmere.  

 

Hodgetts (po McKenna, 2000) je dejavnike, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo, razdelil na 

notranje in zunanje. K zunanjim dejavnikom šteje plačo in pravično politiko nagrajevanja, 

pošten sistem napredovanja, značilnosti dela (vsebina, izziv za posameznika, vloga), način 
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vodenja, značilnosti delovnega tima in delovne pogoje. Notranji dejavniki pa so osebnost, 

starost, posameznikova lastna prepričanja, potrebe in želje. McKenna (2000) pa poudarja tudi 

ujemanje med osebnostnimi lastnostmi delavca in značilnostmi delovnega mesta, saj naj bi bil 

to ključni faktor, ki povečuje delovno zadovoljstvo. 

 

Našteti dejavniki seveda različno prispevajo k delovnemu zadovoljstvu vsakega posameznika, 

ključno vprašanje pa je, kateri so tisti najpomembnejši predpogoji za zadovoljstvo zaposlenih. 

Glede na rezultate najobsežnejše mednarodne raziskave na tem področju (Gallup Institute, 

1999 – 2007; po Mihalič, 2008) so ti elementi: definiranje pričakovanj in jasno postavljanje 

ciljev, spodbujanje sposobnosti in integracija z nadarjenostjo, izpostavljanje delovnih 

dosežkov, spodbujanje samoiniciativnosti in osebnega razvoja, razvijanje solidarnosti in 

prijateljstva v medosebnih poslovnih odnosih, izpostavljanje pomena prispevka posameznika 

za uspeh organizacije, omogočanje demokratične komunikacije, motiviranje in spodbujanje 

zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi. 

 

Pomembni dejavniki, ki se povezujejo z zadovoljstvom pri delu, so tudi demografske 

značilnosti: starost, izobrazba in spol. Raziskave (Berkowitz, Fraser, Treasur in Cochran, 

1987; Shulz in Shulz, 1998; Weaver, 1980) kažejo na pozitivne korelacije med delovnim 

zadovoljstvom in starostjo. Tako je Sabadin (1978) odkril, da je zadovoljstvo med mladimi 

delavci veliko, vendar v prvih petih letih zaposlitve upade, nato pa začne počasi naraščati. 

Raziskovalci so potrdili tudi pozitivno povezanost med delovnim zadovoljstvom in stopnjo 

izobrazbe (Weaver, 1980) ter poklicnim nivojem (Sabadin, 1978). Glede spola udeležencev 

pa izsledki raziskav ne dajejo enoznačnih rezultatov. Nekateri avtorji (npr. Weaver, 1980; 

Witt in Nye, 1992) niso odkrili pomembnih povezav med spolom in delovnim zadovoljstvom. 

Murray in Atkinson (1981) sta v svoji raziskavi ugotovila, da v splošnem moški niso bolj ali 

manj zadovoljni pri delu kot ženske, obstajajo pa razlike v zadovoljstvu s posameznimi vidiki 

dela. Moškim so bolj pomembni dejavniki finančne nagrade, varnost, napredovanje, dosežki 

in avtonomija, ženske pa višje vrednotijo socialne odnose in vsebino dela. 
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1.2.3 Teorije zadovoljstva pri delu 
 

Da bi razumeli, kaj človeka pri delu zadovolji, se ne moremo izogniti vprašanju, zakaj ljudje 

delamo. Motivacija je ključni pogoj za opravljanje katere koli dejavnosti, preko poznavanja 

motivacijskih vzgibov vsakega posameznika pa tudi ugotovimo, kaj človeka pri delu veseli, in 

lažje uvedemo učinkovite ukrepe, ki bodo zadovoljstvo zaposlenih povečali.  

 

Skozi zgodovino so različni avtorji oblikovali več teorij delovnega zadovoljstva, ki jih lahko 

uvrstimo v tri temeljna področja  (Landy in Conte, 2007): 

- motivacijske teorije: nanašajo se na zadovoljevanje potreb (v večji meri posameznik 

zadovolji svoje potrebe, bolj je pri delu zadovoljen) 

- teorije primerjave: gre za primerjavo med tem, koliko vložimo v delo in koliko se 

dobljeni rezultati skladajo z našimi potrebami in pričakovanji 

- kognitivne (dispozicijske teorije): v ospredju so osebnostne lastnosti in kognitivni 

procesi 

 

Sledi pregled najpomembnejših teorij, s katerimi lahko razložimo delovno zadovoljstvo. 

 

 

Herzbergova dvofaktorska teorija zadovoljstva pri delu 

 

Herzberg (po Dipboye, Smith in Howell, 1994) je leta 1959 predstavil eno prvih modifikacij 

Maslowove teorije potreb, v kateri je ločil delovanje dveh vrst bazičnih potreb, ki sta ena od 

druge neodvisni: 

- higieniki: pojavljajo se kot vir nezadovoljstva in vključujejo ekstrinzične faktorje, npr. 

nadzor, plača, delovni pogoji, organizacijska politika in medosebni odnosi 

- motivatorji: pojavljajo se kot vir zadovoljstva in vključujejo intrinzične dejavnike, npr. 

odgovornost, dosežek, priznanje, razvoj, napredovanje 

Higieniki zmanjšujejo nezadovoljstvo zaposlenih, ne zvišujejo pa motivacije za delo in 

zadovoljstva pri delu, medtem ko motivatorji izpolnjujejo potrebe po osebnostni rasti in 

stopnjo delovnega zadovoljstva povečujejo. Herzbergovo dvofaktorsko teorijo lahko uvrstimo 

med motivacijske teorije zadovoljstva pri delu. 
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Model delovnih karakteristik 

 

Hackman in Oldham (1976) sta opisala pet dimenzij motivacijskega potenciala: 

- raznolikost, pestrost dela (bolj ko neko delo zahteva uporabo različnih človekovih 

sposobnosti, bolj je raznoliko in pestro) 

- celovitost dela (delo je celovito, če zajema zaokrožen set delovnih aktivnosti, ki so 

potrebne za izdelavo nekega izdelka ali izvedbo projekta) 

- pomembnost dela (stopnja, do katere ima delo posameznika vpliv na življenje in delo 

ljudi v in izven organizacije) 

- avtonomnost, samostojnost pri delu (v kakšni meri zaposleni sam načrtuje in razporeja 

svoj delovni čas) 

- povratna informacija (koliko informacij lahko posameznik dobi o tem, kako opravlja 

svoje delo) 

 

Zadovoljstvo na teh petih področjih ključno vpliva na motivacijo zaposlenih, omeniti pa velja, 

da je opisani model bolj veljaven pri zaposlenih z visoko potrebo po osebnostni rasti. Tudi 

model delovnih karakteristik spada med motivacijske teorije zadovoljstva z delom. 

 

 

Teorija primerjave 

 

Lawlerjev model delovnega zadovoljstva (Locke, 1989; po Boštjančič, 2007) poudarja 

pomembnost percepcije. Kritično je zaznavanje realnega sveta in ne stanje samo. Ključnega 

pomena so zaznave osebnih vlaganj v delo, zaznavanje vlaganj in pridobitev referenčnih oseb, 

zaznave značilnosti oz. zahtev dela in zaznave nagrad. V Lawlerjevi teoriji (po Orel, 2006) je 

posebno poudarjen koncept socialne primerjave. Drugi ljudje predstavljajo referenčni okvir 

posameznika, ki je zadovoljen, če pri delu doseže toliko ali več kot drugi. Posameznik se 

primerja z določeno referenčno skupino, ki mu mora biti podobna po statusu. Ljudje naj bi 

vedno poskušali zmanjšati zaznano disonanco s spremembo »inputov« in »outputov«, če pa 

jim je to onemogočeno, pa lahko spremenijo tudi referenčno skupino. Pomanjkljivost te 

teorije je v določanju referenčne skupine, saj je težko reči, s kom se bo zaposleni primerjal – 

to je lahko tudi kdor koli izven delovnega okolja. 
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Teorija postavljanja ciljev 

 

Locke in Latham (po Landy, 2007) sta v svoji teoriji zadovoljstva pri delu predvidevala, da 

visoki cilji in visoko pričakovanje uspeha vodita k visoki uspešnosti, posledica pa so nagrade, 

zavezanost k prihodnjim ciljem in zadovoljstvo. To velja tako pri posamezniku (bolje se bo 

odrezal, če si bo postavil težak, specifičen cilj) kot tudi v skupini (posamezniki, ki si zadajo 

težke cilje, se izkažejo za boljše od tistih, ki si postavljajo lažje). Njun model je integrativen, 

saj upošteva tudi vpliv osebnostnih lastnosti, situacijskih faktorjev in drugih spremenljivk 

(npr. namen, predanost cilju).  

 

 

1.2.4 Povezanost zadovoljstva z življenjem in delovnega zadovoljstva 
 

Raziskovalci so se pogosto spraševali, kakšno je razmerje med delovnim zadovoljstvom in 

zadovoljstvom z življenjem. Furnham (2005) kot odgovor opisuje tri osnovne modele, ki 

razlagajo omenjeni odnos: 

- prelivni model (»Spill over model«): delovne in življenjske izkušnje so povezane in 

vplivajo druge na druge 

- segmentacijski model: delo in zasebno življenje sta ločeni področji 

- kompenzacijski model: ljudje neuspeh na enem področju nadomeščajo z uspehom na 

drugem 

 

Raziskave so največkrat podprle prelivni model, ki pravi, da zadovoljstvo z življenjem vpliva 

na delovno zadovoljstvo in obratno (Iris in Barrett, 1972; Furnham, 2005; Dimec, Mahnič, 

Marinšek, Masten in Tušak, 2008). Razlagi za prelivni model sta dve in raziskave pravijo, da 

obe držita (Furnham, 2005). Prva temelji na prepričanju, da je delovno zadovoljstvo tako 

pomemben del človekovega življenja, da ljudje, ki so bolj zadovoljni pri svojem delu, 

poročajo tudi o višjem zadovoljstvu z življenjem nasploh. Druga pa ustreznost modela razlaga 

preko osebnostnih lastnosti: razlike v osebnosti so temeljna predispozicija za doživljanje 

zadovoljstva z vsemi vidiki življenja, med drugim tudi zadovoljstva z delom. Heller, Judge in 

Watson (2002) se z zadnjo razlago strinjajo, vendar dodajajo še opozorilo, da v selekcijskem 

postopku samoocena osebnosti ni dovolj zanesljiva informacija za napoved delovnega 
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zadovoljstva, saj tako na zadovoljstvo pri delu kot tudi na zadovoljstvo z življenjem vplivajo 

tudi drugi dejavniki. 

 

Furnham (2005) poroča, da znaša korelacija med posameznikovim delovnim zadovoljstvom 

in zadovoljstvom z življenjem od 0,40 do 0,50. Tudi raziskava avtorjev Rain, Lane in Steiner 

(1991) je potrdila pozitivne korelacije med zadovoljstvom z življenjem in delovnim 

zadovoljstvom. Judge in Watanabe (1993) sta v svoji raziskavi ugotovila, da sta zadovoljstvo 

z delom in zadovoljstvo z življenjem statistično pomembno povezana. Povezanost je 

vzajemna, kar pomeni, da zadovoljstvo z življenjem vpliva na delovno zadovoljstvo in 

obratno.  

 

Večina raziskav je sicer podprla prelivni model, rezultati raziskave Harta (1999) pa so potrdili 

segmentacijski model. Avtor je ugotovil, da sta zadovoljstvo pri delu in zadovoljstvo izven 

dela neodvisno prispevala k splošnemu zadovoljstvu z življenjem. Rezultati so pokazali tudi, 

da ni bilo pomembnih povezav med delovnimi izkušnjami in zadovoljstvom izven dela in tudi 

ne med delovnim zadovoljstvom in izkušnjami izven dela. Rode je v svojem članku poročal, 

da je povprečna povezanost med zadovoljstvom pri delu in zadovoljstvom z življenjem od 

0,31 do 0,41 (Tait, Padgett in Baldwin, 1989; po Rode, 2004), sam pa ugotovil, da korelacije 

med konstruktoma niso statistično pomembne. 
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1.3 Časovna perspektiva 
 

V modernem svetu smo zelo pozorni na čas in njegov navidezni nadzor. S čim boljšim 

organiziranjem, načrtovanjem in usklajevanjem aktivnosti želimo imeti občutek, da smo čas 

res najbolje izkoristili. Na zasičenost s tem pojavom kažejo tudi podatki Oxfordovega 

slovarja, po katerem je beseda čas (ang. time) na prvem mestu najpogosteje uporabljenih 

samostalnikov v angleškem jeziku (Zimbardo in Boyd, 2008). 

 

Čas je ena osrednjih tem metafizike, spoznavne teorije in filozofije narave (Javornik, 1997). 

Evropska filozofija razlikuje objektivni merljivi čas (periodično gibanje nebesnih teles) od 

subjektivnega neposredno danega časa (zavest o času). Subjektivni čas je pogoj našega 

doživljanja, delimo pa ga na pretekli, sedanji in prihodnji. V najožjem pomenu kot sedanjost 

(»zdaj«) nima trajanja, preteklost doživljamo kot spomin in prihodnost kot predvidevanje. 

 

Zgodovinski začetki poskusov razlage časa in časovnih pojavov segajo v antiko (Čas; po 

Wikipedija, 2011), kjer so čas delili na dva dela: kairos in kronos. Kairos je bil sveti čas, v 

katerem so se odvijali miti in legende. Bogovi so v kairosu pogosto spreminjali tok časa, 

prihodnost so lahko ustavili, pospešili ali priredili. Kronos pa je za antične Grke predstavljal 

linearni, merljivi čas, v katerem so se zvrstili vsakdanji in zgodovinski dogodki, razvili pa so 

tudi številne naprave za merjenje vsakdanjega časa v različnih časovnih enotah.  

 

V zadnjih 150 letih se je razmahnilo tudi znanstveno preučevanje dojemanja časa v 

psihologiji. Eden prvih avtorjev, ki se je ukvarjal s časovno percepcijo in je temu namenil tudi 

poglavje v svoji knjigi, je bil William James (1890; po Zimbardo in Boyd, 2008). Poseben 

pomen času pripisujejo tudi avtorji motivacijskih teorij (npr. Bandura, 1986; McCleland, 

1985; Nuttin, 1985; vse po Boyd in Zimbardo, 1997), ki so izpostavili posameznikovo 

orientiranost v prihodnost kot ključni dejavnik, ki vpliva na obnašanje v danem trenutku. 

Zaradi orientiranosti v prihodnost so v sedanjosti možne spremembe in učenje. Kurt Lewin 

(1951; po Zimbardo in Boyd, 1999) pa je na dojemanje časa gledal bolj celostno in je časovno 

perspektivo opisal kot »vsoto posameznikovih pogledov na psihološko preteklost in 

prihodnost«. Torej na posameznikovo vedenje vplivajo pretekle izkušnje, trenutno 

razmišljanje in pričakovanja v prihodnosti. 
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Zimbardo in Boyd (1999) časovno perspektivo razumeta kot temeljni proces tako 

individualnega kot tudi socialnega funkcioniranja, ki je pogosto nezaveden. Je organiziran 

sistem časovnih okvirov, ki jih oblikujejo nenehne človekove individualne in socialne 

izkušnje, prav te časovne kategorije pa človeku pomagajo osmisliti in ovrednotiti nova 

doživetja. Gre za temeljni pojav na področju konstrukcije psihološkega časa, ki temelji na 

tem, da ljudje čas delimo na preteklega, sedanjega in prihodnjega. S pomočjo kognitivnih 

okvirjev kodiramo informacije, jih shranjujemo in prikličemo iz spomina, od časovnih 

okvirjev pa so odvisna tudi naša pričakovanja in cilji.  

 

Časovna perspektiva je situacijsko determinirana in relativno stabilna osebnostna lastnost 

(Zimbardo in Boyd, 1999). Obstaja šest dimenzij, ki vplivajo na to, kako si bo posameznik 

razlagal dogodke in kako bo reagiral na vsakodnevne preizkušnje: usmerjenost na negativno 

preteklost, usmerjenost na pozitivno preteklost, usmerjenost na hedonistično sedanjost, 

fatalistično usmerjenost na sedanjost, usmerjenost na prihodnost in transcendentno 

prihodnost. Ljudje se med seboj razlikujemo v izraženosti posameznih dimenzij, vsak človek 

pa ima tako izoblikovan unikaten profil časovne perspektive. Preko individualnega profila 

dojema pretekle, sedanje in prihodnje dogodke, prav ti dogodki pa profil še dodatno 

oblikujejo in nenehno prilagajajo.  

 

Zimbardo in Boyd (2008) zagovarjata tezo, da je naš odnos do preteklosti, sedanjosti in 

prihodnosti v veliki meri naučen in da se ga da spreminjati. V svoji knjigi The Time Paradox 

navajata mnogo nasvetov in metod za modifikacijo posameznih dimenzij časovne perspektive. 

Cilj vseh teh sprememb je voditi posameznika k bolj uravnoteženemu profilu časovne 

perspektive: zmanjšati prevladujočo dimenzijo, spodbujati manj pogosto izražene dimenzije 

in naučiti ljudi bolj fleksibilne uporabe vseh dimenzij časovne perspektive v različnih 

situacijah. Avtorja verjameta, da ljudje lahko spremenijo svoj odnos do časa, če so dovolj 

motivirani in če jih nekdo nauči ali jim pokaže, kako lahko to naredijo. Kot uspešni metodi 

navajata vizualizacijo in v nekaterih primerih tudi afirmacijo. Pravita, da se časovna 

perspektiva lahko spremeni tudi pod vplivom situacijskih dejavnikov: prekomerno obdobje 

stresa, sprostitev na počitnicah, konec dolgotrajnega razmerja … (Zimbardo in Boyd, 1999). 

Vsi psihologi pa se s temi pogledi ne strinjajo. Leta 1996 sta ameriška avtorja Richard J. 

Herrnstein in Charles Murray izdala kontroverzno knjigo The Bell Curve, v kateri med drugim 
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zagovarjata trditev, da je zmožnost dojemanja prihodnosti genetsko determinirana in je kot 

take ne moremo spreminjati (Herrnstein in Murray, 1996). Podobno stališče zagovarja tudi 

Banfield (1974; po Zimbardo in Boyd, 2008). 

 

Na časovno perspektivo poleg podedovanega temperamenta vplivajo različni faktorji: kultura, 

v kateri živimo, stopnja izobrazbe, vera, socialnoekonomski status in način vzgoje v primarni 

družini. Določen vpliv imajo lahko tudi različne travmatične življenjske situacije in 

spremenjena stanja zavesti (npr. hipnoza lahko povzroči večjo orientiranost v sedanjost). 

Razlike med posamezniki z različno izraženimi dimenzijami časovne perspektive se kažejo v 

dosežkih, postavljanju ciljev, iskanju dražljajev, nagnjenosti k tveganemu vedenju in 

odvisnostim, ruminaciji in doživljanju občutkov krivde (Zimbardo in Boyd, 1999). Konstrukt 

časovne perspektive je povezan tudi z vrednotami, stališči, odnosom do zdravja, vzorci spanja 

in sanj, izbiro partnerja itd. (Boniwell, 2005). 

 

Pomemben vpliv na izraženost posameznih dimenzij časovne perspektive imata tudi vera in 

kultura, v kateri živimo (Boniwell, 2005). Protestantski narodi so zaradi delavsko etičnih 

nazorov bolj orientirani v prihodnost kot katoliški. Individualistične kulture so bolj ciljno 

orientirane in dajo večji poudarek prihodnosti kot kolektivistične. Znotraj posameznih držav 

pa so ljudje, ki živijo na jugu, bolj osredotočeni na sedanjost kot državljani s severa. 

Zimbardo in Boyd (2008) poročata tudi, da so narodi, ki živijo v pasovih, kjer se menjajo 

štirje letni časi, bolj usmerjeni v prihodnost kot narodi v tropskih pasovih. Razlaga je 

preprosta: medtem ko spremembe vremena zahtevajo prilagoditev in organizacijo aktivnosti, 

je življenje v tropskem pasu manj odvisno od sprememb na letni ravni in tam življenje teče v 

razmeroma enakem ritmu skozi vse leto. 

 

Razvoj časovne perspektive je precej odvisen od socializacije v zgodnjem otroštvu, modelov, 

od katerih se učimo, izobraževalnih ustanov, kulturnih in drugih okoljskih faktorjev (Seginer, 

2003; po Boniwell, Osin, Linley in Ivanchenko, 2010). Vsak otrok se v prvem letu življenja 

nahaja na stopnji razvoja temeljnega zaupanja (Erikson, 1963; po Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). Če je kriza uspešno razrešena, ima posameznik kot odrasel optimističen 

pogled v prihodnost in je sposoben slediti zastavljenim ciljem, v nasprotnem primeru pa pride 

do motenj v razvoju časovne perspektive. 
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Posamezne časovne perspektive se naučimo postopoma. Noben otrok se ne rodi orientiran v 

prihodnost. Po Freudu (1990; po Zimbardo in Boyd, 2008) bi lahko rekli, da otroci takoj po 

rojstvu delujejo po principu ugodja in se osredotočajo le na zadovoljevanje trenutnih potreb. 

Sčasoma se spominske kapacitete večajo in otroci se naučijo odlaganja potreb, kar pomeni, da 

razumejo relacijo sedanjost – prihodnost (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Skozi vzgojo 

odrasli pred otroka postavljajo različne zahteve, ki jim lahko zadostijo le s prilagoditvijo – 

tako, da postanejo organizirani, vestni, točni itd., skratka, da se naučijo delovanja v časovni 

dimenziji prihodnosti. Freud (1990; po Zimbardo in Boyd, 2008) bi njihovo delovanje v tej 

časovni perspektivi opisal po principu realnosti. 

 

 

1.3.1 Merjenje dimenzij časovne perspektive 
 

Izraženost posameznih dimenzij časovne perspektive merimo z Zimbardovim vprašalnikom 

časovne perspektive (The Zimbardo Time Perspective Inventory, ZTPI, Zimbardo in Boyd, 

1999) in vprašalnikom Transcendentne prihodnosti (The Transcendental Future Time 

Perspective, TFTPI, Boyd in Zimbardo, 1997). S slednjim merimo posameznikov odnos do 

življenja po smrti, z Zimbardovim vprašalnikom časovne perspektive pa ostalih pet dimenzij: 

negativno preteklost, pozitivno preteklost, hedonistično sedanjost, fatalistično sedanjost in 

prihodnost. 

 

 

1.3.2 Dimenzije časovne perspektive  
 

Ljudje na podlagi dednih predispozicij in skozi socialne interakcije oblikujemo različno 

izražene dimenzije časovne perspektive. Pri vsakemu posamezniku lahko torej identificiramo 

individualen profil, v katerem so nekatere dimenzije manj in druge bolj izražene. Profil 

moramo interpretirati celostno, saj so dimenzije v interakciji in kot take skupaj vplivajo na 

posameznikovo vedenje, misli in čustva (Zimbardo in Boyd, 2008). Avtorji (Podlogar in 

Bajec, 2011; Zimbardo in Boyd, 1999) so potrdili šestfaktorsko strukturo odnosa do časa.  
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V nadaljevanju povzemam opise posameznih šestih dimenzij in glavne izsledke nekaterih 

raziskav, ki so ugotavljale povezave dimenzij časovne perspektive z določenimi vedenji in 

stališči. V diplomskem delu je bil uporabljen le vprašalnik ZTPI, ki meri pet dimenzij, zaradi 

lažjega razumevanja celote pa je na kratko opisana tudi dimenzija transcendentne prihodnosti. 

Značilnosti vsake dimenzije temeljijo na opisih ljudi, ki imajo visoko izraženo opisano 

dimenzijo in nizko vse ostale. Taki profili so v realnosti redki, zato je treba pri interpretaciji 

časovne perspektive posameznika vedno upoštevati celoto. 

 

Negativna preteklost 

 

Ljudje z visoko izraženo dimenzijo negativne preteklosti so prežeti s slabimi spomini in 

obžalovanjem preteklih napak. Nimajo veliko tesnih prijateljev, imajo nizko podporo v 

družini (Holman in Zimbardo, 2009), drugi pa jih pogosto opisujejo kot nesrečne in 

sramežljive. Negativna čustva izražajo med občasnimi izbruhi jeze, so impulzivni, nimajo 

prijetnih hobijev, s katerimi bi si zapolnili prosti čas, in so brez energije (Zimbardo in Boyd, 

2008). V primerjavi z ljudmi z nizko izraženim negativnim odnosom do preteklosti so 

pogosteje agresivni, imajo nizko samospoštovanje (Zimbardo in Boyd, 1999), so bolj 

anksiozni in depresivni (Drake, Duncan, Sutherland, Abernethy in Henry, 2008; Podlogar in 

Bajec, 2011; Zimbardo in Boyd, 1999). So tudi manj zaskrbljeni zaradi prihodnosti, manj 

čustveno stabilni, manj ekstravertni, vestni in sprejemljivi (Dunkel in Weber, 2010; Goldberg 

in Maslach, 1996; po Zimbardo in Boyd, 1999; Podlogar in Bajec, 2011). T. Podlogar in 

Bajec (2011) sta ugotovila tudi statistično pomembno negativno povezanost z odprtostjo. 

Doživljajo več negativnih čustev, manj pozitivnih, so manj zadovoljni v svojem življenju 

(Boniwell idr., 2010; Podlogar in Bajec, 2011) in tudi manj srečni (Drake in dr., 2008). 

Raziskava USA Today (Neznani avtor, 2008; po Zimbardo in Boyd, 2008), v kateri je 

sodelovalo več kot 2000 Američanov, kaže, da so ljudje z visoko izraženo dimenzijo 

negativne preteklosti manj srečni, manj zdravi (redkeje telovadijo), bolj nestrpni pri čakanju v 

vrstah, imajo manj ego nadzora in pogosteje težave v zvezah zaradi finančnih in spolnih 

problemov ter nesoglasij glede družinskih opravil. 

 

Vzroki za visoko izraženo dimenzijo negativne preteklosti so različni – lahko so težke 

življenjske preizkušnje, lahko pa odnos do preteklosti ne odraža nujno dejanskih slabih 
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dogodkov, ampak odnose do preteklih okoliščin. Gre za to, kako preteklost dojemamo, ne pa 

za to, kaj se je zares zgodilo (Zimbardo in Boyd, 2008).  

 

Pozitivna preteklost 

 

Ljudi z visoko izraženo pozitivno preteklostjo pogosto opisujejo kot tople, prijateljske in 

srečne osebe, redkeje so agresivni (Zimbardo in Boyd, 1999), anksiozni in depresivni (Drake 

in dr., 2008; Podlogar in Bajec, 2011; Zimbardo in Boyd, 1999). Radi se spominjajo 

preteklosti in obujajo stare običaje. Všeč so jim redna družinska srečanja in pogosto so prav 

oni tisti, ki jih spodbujajo in prirejajo. V primerjavi z ljudmi, ki imajo visoko izraženo 

dimenzijo negativne preteklosti, so v življenju nasploh bolj kreativni, imajo več energije, višje 

samospoštovanje in so manj sramežljivi. Zelo radi obujajo spomine na prijetne pretekle 

dogodke, če se preveč opirajo na preteklost, pa jih lahko to tudi ovira pri sprejemanju novosti. 

So bolj konzervativni in nagnjeni k poustvarjanju prijetnih preteklih stvari, ki jih želijo 

obdržati tudi v sedanjosti in prenesti v prihodnost (Zimbardo in Boyd, 2008). Imajo široko 

socialno mrežo in veliko podpore s strani družine (Holman in Zimbardo, 2009). Raziskave so 

pokazale, da so bolj srečni (Drake in dr., 2008; Neznani avtor, 2008; po Zimbardo in Boyd, 

2008), bolj zadovoljni v življenju (Boniwell idr., 2010; Podlogar in Bajec, 2011), doživljajo 

več pozitivnih in manj negativnih čustev (Boniwell idr., 2010) in imajo manj težav v zvezah 

zaradi spolnosti (Neznani avtor, 2008; po Zimbardo in Boyd, 2008). So tudi bolj ekstravertni, 

sprejemljivi (Dunkel in Weber, 2010; Goldberg in Maslach, 1996; po Zimbardo in Boyd, 

1999), bolj odprti in čustveno stabilni (Podlogar in Bajec, 2011). 

 

Tudi pri pozitivni preteklosti ne gre za to, kakšni dogodki so se v resnici zgodili, temveč za 

odnos posameznika do teh dogodkov (Zimbardo in Boyd, 2008). Pozitiven odnos do 

preteklosti lahko odraža resnične pozitivne življenjske situacije ali pa temelji na razmišljanju 

ljudi, ki znajo iz težkih okoliščin izvleči najboljše. Poenostavljeno povedano: pomembno je, 

kaj posameznik verjame, da se je zgodilo, in ne, kaj se v resnici je. 
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Hedonistična sedanjost 

 

Ljudje z visoko izraženo dimenzijo hedonistične sedanjosti so odprti, kreativni, imajo veliko 

prijateljev (Holman in Zimbardo, 2009) in ogromno energije. Po Freudu (1990; po Zimbardo 

in Boyd, 2008) bi lahko rekli, da delujejo po principu ugodja. Neprestano iščejo užitek – 

bodisi v zabavah in druženju s prijatelji bodisi v spolnosti, alkoholu in drogah. V primerjavi z 

ljudmi z nizko izraženo hedonistično sedanjostjo so manj sramežljivi, več telovadijo, so manj 

zaskrbljeni, bolj impulzivni, pogosteje iščejo novosti in dražljaje, niso naklonjeni rutini, se 

manj ur na teden posvečajo študiju, pogosteje lažejo in so bolj podvrženi kraji. Študije kažejo, 

da so bolj srečni, zdravi in imajo pogosteje težave v zvezah zaradi odločitev o tem, kako bi 

preživeli prosti čas (Neznani avtor, 2008; po Zimbardo in Boyd, 2008). So bolj agresivni 

(Kruger, Reischl in Zimmerman, 2008), bolj tvegano vozijo (Zimbardo, Keough in Boyd, 

1997) in so bolj nagnjeni k patološkemu hazardiranju (Hodgins in Engel, 2002). Med njimi je 

tudi več rednih kadilcev, pijejo več alkohola in pogosteje uživajo droge (Keough, Zimbardo in 

Boyd, 1999). Ljudje z visoko izraženo hedonistično sedanjostjo so precej nagnjeni k 

odvisnostim, pri tem pa ni toliko pomembno, od česa so odvisni. Droge, alkohol, igre na 

srečo, spolnost, hrana – vse odvisnosti težijo k takojšnji zadovoljitvi in užitku. Študija 

avtorjev Petry, Bickel in Arnett (1998; po Zimbardo in Boyd, 2008) je pokazala, da so 

odvisniki statistično pomembno bolj nagnjeni k hedonizmu in fatalizmu ter da so manj 

usmerjeni v prihodnost. Ljudje z visoko izraženo hedonistično sedanjostjo so tudi manj 

podvrženi samonadzoru in pogosteje uporabljajo neprilagojene strategije soočanja s problemi, 

ki pogosto vključujejo jezo, beg iz situacije in občutek nemoči (Willis, Sandy in Yeager, 

2001). Delo je za njih nasprotje igri in vključuje preveč discipline, vztrajnosti, odrekanja in 

odložene zadovoljitve. Radi odlašajo in delovne naloge prelagajo na jutri, pogosto pa tudi 

zamujajo na sestanke (Zimbardo in Boyd, 2008). 

 

Ljudje z visoko izraženo hedonistično sedanjostjo živijo aktivno življenje, polno 

vznemirjenja, novosti in spontanosti (Zimbardo in Boyd, 2008). Pogosto se športno 

udejstvujejo, imajo veliko hobijev in zlahka spoznavajo nove ljudi. Radi imajo družbo ljudi, 

ki jih navdihujejo, cenijo pa tudi prestižne materialne dobrine, s katerimi se lahko razkazujejo. 

Če imajo dovolj denarja, si privoščijo potovanja in uživajo v odkrivanju tujih kultur. Ljudje 

jih imajo radi, ker so odprti in uživajo v vsakem trenutku. Redko delajo sezname opravil, se 
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ne držijo urnikov, ker se jim zdijo dolgočasni, ampak se raje spontano podajo novim 

dogodivščinam naproti in improvizirajo v ustvarjanju. Pomembna jim je zaznava: vzamejo si 

čas, da stvari povohajo, otipajo in jih okusijo. Odprti so tudi na področju spolnosti. V 

primerjavi s sošolci, bolj orientiranimi v prihodnost, so hedonistično naravnani ameriški 

študentje pogosteje gledali pornografske filme. Kot najpogostejšo lastnost partnerjev pa so 

navajali, da mora biti vznemirljiva in zanimiva oseba (po Zimbardo in Boyd, 2008).  

 

Študije kažejo, da so ljudje z visoko izraženo hedonistično sedanjostjo bolj ekstravertni, manj 

vestni (Dunkel in Weber, 2010; Goldberg in Maslach, 1996; po Zimbardo in Boyd, 1999), 

bolj odprti (Dunkel in Weber, 2010; Podlogar in Bajec, 2011), manj čustveno stabilni in bolj 

sprejemljivi (Dunkel in Weber, 2010). V primerjavi z manj hedonistično usmerjenimi ljudmi 

doživljajo več pozitivnih čustev, so bolj zadovoljni z življenjem (Boniwell in dr., 2010; 

Podlogar in Bajec, 2011), bolj optimistični in na sploh bolj srečni (Drake in dr., 2008).  

 

Fatalistična sedanjost 

 

Ljudje z visoko izraženo dimenzijo fatalistične sedanjosti se pogosto počutijo nemočne in ne 

verjamejo, da lahko kar koli spremenijo v svojem življenju. Niso srečni (Drake in dr., 2008; 

Neznani avtor, 2008; po Zimbardo in Boyd, 2008), pogosto so apatični, obupani in ne 

verjamejo v možnost izboljšav. Menijo, da usoda določa njihovo življenje in da zato ne 

morejo narediti nič, da bi ga spremenili. V primerjavi z ljudmi z nizko izraženo dimenzijo 

fatalistične sedanjosti so bolj anksiozni in depresivni (Neznani avtor, 2008; po Zimbardo in 

Boyd, 2008; Zimbardo in Boyd, 1999), niso zaskrbljeni, so bolj impulzivni, pogosteje iščejo 

novosti, dražljaje in ne marajo rutine, imajo nižjo samopodobo, nižje povprečje ocen v šoli, so 

manj kreativni in srečni, bolj podvrženi laganju in kraji ter bolj sramežljivi (Zimbardo in 

Boyd, 2008). Imajo tudi pogoste težave v zvezah na finančnem in spolnem področju ter pri 

discipliniranju otrok. 

 

Fatalistični ljudje so bolj introvertirani, manj čustveno stabilni, manj odprti in vestni 

(Goldberg in Maslach, 1996; po Zimbardo in Boyd, 1999; Podlogar in Bajec, 2011), so tudi 

manj zadovoljni z življenjem in doživljajo več negativnih čustev (Boniwell in dr., 2010). 
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Prihodnost 

 

Ljudje z visoko izraženo dimenzijo prihodnosti si sicer želijo takojšnje zadovoljitve, vendar 

pri tem pazljivo pretehtajo trenutne užitke v primerjavi z možnimi nagradami v prihodnosti. 

Freud (1990; po Zimbardo in Boyd, 2008) bi njihovo delovanje opisal po principu realnosti. 

Verjamejo, da jim lahko s trdim delom in dobrim načrtovanjem aktivnosti uspe doseči cilje in 

pogosto so tako zaverovani v to, da bodo v prihodnosti dobili večjo nagrado, da pozabijo 

uživati v sedanjosti. So zanesljivi, natančni in točni delavci, ki ne zamujajo rokov, ne marajo 

presenečenj in novosti, so zelo organizirani, kljub temu pa poročajo, da jim pogosto 

zmanjkuje časa (Zimbardo in Boyd, 2008). V prihodnost usmerjeni ljudje so bolj depresivni 

(Podlogar in Bajec, 2011; Zimbardo in Boyd, 1999), bolj anksiozni, pogosteje nosijo uro in 

uporabljajo beležko, pogosteje jih skrbi prihodnost, imajo močno samokontrolo, željo po 

konsistentnosti, so bolj odvisni od nagrad, imajo visoko samospoštovanje, so bolj kreativni in 

manj nagnjeni k laganju (Zimbardo in Boyd, 1999). Nimajo veliko prijateljev, imajo pa 

močno socialno oporo s strani peščice tistih ljudi, ki so jim v življenju najbolj pomembni 

(Holman in Zimbardo, 2009). 

 

Študentje, usmerjeni v prihodnost, so bolj uspešni v šoli (imajo višje povprečje, študirajo v 

povprečju več ur), Harber, Boyd in Zimbardo (2003) pa so odkrili tudi, da projekte pogosteje 

dokončajo v roku, zato jim ni treba lagati ali iskati izgovorov in si tako pridobijo zaupanje 

učiteljev in kasneje tudi svojih nadrejenih. 

 

V prihodnost orientirani posamezniki tudi pogosteje in bolj redno poskrbijo za svoje zdravje. 

Raje kupujejo zdravo, organsko pridelano hrano, skrbijo za uravnavanje telesne teže, med 

njimi je posledično manj diabetikov, redkeje pa tudi kadijo (Zimbardo in Boyd, 2008). 

Ženske, ki so imele višje izraženo prihodnost, so v primerjavi s hedonistkami tudi pogosteje 

koristile brezplačen preventivni pregled prsi (D'Alesio, Guarino, De Pascalis in Zimbardo, 

2003; po Zimbardo in Boyd, 2008). S. Rothspan in Read (1996) poročata tudi, da so bili 

udeleženci z visoko izraženo prihodnostjo v primerjavi s hedonisti manj izkušeni, imeli so 

manj spolnih partnerjev in uporabljali so več vrst zaščite proti virusu HIV. 
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Ljudje, usmerjeni v prihodnost, so tudi bolj vestni (Dunkel in Weber, 2010; Podlogar in 

Bajec, 2011), ekstravertni (Goldberg in Maslach, 1996; po Zimbardo in Boyd, 1999), manj 

čustveno stabilni (Dunkel in Weber, 2010) in bolj sprejemljivi (Adams in Nettle, 2009; 

Dunkel in Weber, 2010). T. Podlogar in Bajec (2011) sta ugotovila nizko povezanost 

usmerjenosti v prihodnost z zadovoljstvom z življenjem in doživljanjem negativnih čustev. 

Willis, Sandy in Yeager (2001) poročajo o pozitivni povezanosti dimenzije prihodnosti z 

doživljanjem pozitivnih čustev in zadovoljstvom z življenjem. Nekatere študije (Boniwell 

idr., 2010) pa ne ugotovijo povezav z zadovoljstvom z življenjem in doživljanjem pozitivnih 

in negativnih čustev. Tudi Drake in dr. (2008) ne poročajo o povezavah z občutki sreče. 

Usmerjenost v prihodnost je povezana z višjo stopnjo prilagojenega vedenja, zaznano 

kontrolo in učinkovitimi vedenjskimi strategijami spoprijemanja s problemi (Willis, Sandy in 

Yeager, 2001). 

 

Transcendentna prihodnost 

 

Nekateri ljudje svojo prihodnost delijo na čas do smrti in čas po njej. Transcendentna 

prihodnost se razteza od smrti do večnosti in je psihološka stroka običajno ne raziskuje. V 

znanstvenih krogih je bil njen pomen v preteklosti pogosto zmanjševan, Boyd in Zimbardo 

(1997) pa sta dokazala, da je nekaterim ljudem vera v obstoj po smrti tako pomembna, da to 

vpliva tudi na njihovo vsakdanje vedenje. Ljudje z visoko izraženo dimenzijo transcendentne 

prihodnosti verjamejo v posmrtno življenje in v obstoj višjih sil. Smrt vidijo kot nov začetek 

in so prepričani, da bo umrlo le njihovo fizično telo. Pri tem prepričanju ni pomembno, kaj je 

resnično, ampak le to, kaj verjamejo, da je. Pogosto izvajajo različne rituale, s katerimi si 

želijo zagotoviti dober položaj po smrti, niso agresivni, imajo dobro samokontrolo in so 

osredotočeni v posledice svojih dejanj (Zimbardo in Boyd, 2008). Korelacije z velikimi 

petimi osebnostnimi lastnostmi so nizke (Caprara, Barbanelli, Borgogni in Perugini, 1993), T. 

Podlogar in Bajec (2011) pa sta nizke pozitivne korelacije odkrila le pri ekstravertnosti, 

sprejemljivosti in odprtosti. Rezultati študije USA Today (Neznani avtor, 2008; po Zimbardo 

in Boyd, 2008) so pokazali, da so ljudje z visoko izraženo dimenzijo transcendentne 

prihodnosti najbolj zdravi in srečni. 
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1.3.3 Razlike v izraženosti dimenzij časovne perspektive glede na spol, starost in 
doseženo stopnjo izobrazbe 
 

Avtorji (Boyd in Zimbardo, 1997; Podlogar in Bajec, 2011; Zimbardo in Boyd, 1999) so v 

različnih študijah odkrili tudi nekatere statistično pomembne razlike v izraženosti časovnih 

perspektiv med spoloma. Ženske so imele višje izraženo orientiranost v pozitivno preteklost, 

prihodnost in transcendentno prihodnost, kar pomeni, da imajo v povprečju bolj sentimentalen 

odnos do preteklosti, so bolj usmerjene v načrtovanje za prihodnost ter v večji meri verjamejo 

v višje sile in življenje po smrti. 

 

Zimbardo in Boyd (2008) navajata, da so višje izobraženi bolj orientirani v prihodnost. Šola 

jih uči odlaganja zadovoljitve, postavljanja ciljev, analiziranja in tehtanja med vložkom in 

pridobljenim ter abstraktnega mišljenja. Tisti, ki se v šolskem sistemu bolje znajdejo, so tudi 

kasneje v življenju bolj uspešni, kar pomeni, da se znajo upreti takojšnji zadovoljitvi in jo 

pretvoriti v pričakovanje večje nagrade v prihodnosti.  

 

Avtorja (Zimbardo in Boyd, 2008) navajata tudi, da so v prihodnost najbolj orientirani mladi 

odrasli ali ljudje v srednjih letih. V mladostništvu pri ljudeh prevladuje hedonizem, kasneje pa 

so postavljeni pred zahteve in pričakovanja, ki zahtevajo trud in odpovedovanje: šolski 

sistem, služba, poroka, družina, ustalitev … Pri starejših ljudeh pa je prihodnost spet manj 

izrazita, saj se pogosteje ozirajo nazaj in krepijo v preteklost orientirano časovno perspektivo, 

razvijajo pa tudi orientacijo v sedanjost, ki temelji na druženju z vrstniki in uživanju v mirnih 

trenutkih. Tudi K. L. Fingerman in M. Perlmutter (1995) sta v svoji študiji ugotovili, da so 

starejši udeleženci orientirani predvsem v sedanjost. Pogosto razmišljajo o preteklosti, 

njihovo dojemanje prihodnosti pa je omejeno na krajši čas in časovne enote – pogosteje 

razmišljajo o tem, kaj bodo počeli v naslednjih urah, ne pa o življenju čez nekaj let. 
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1.3.4 Uravnotežena časovna perspektiva 
 

Boyd in Zimbardo (1999) opisujeta uravnoteženo časovno perspektivo kot idealno 

kombinacijo vseh dimenzij časovne perspektive, ki posamezniku omogoča, da menja 

osredotočenost na pretekle izkušnje, trenutne želje in posledice v prihodnosti situaciji 

primerno. Menita, da je uravnotežena časovna perspektiva najbolj zdrava in optimalna tako za 

posameznika kot tudi za delovanje celotne družbe. Pri tem je pomemben nivo izraženosti 

posamezne dimenzije in fleksibilnost, tj. mentalna sposobnost, da ljudje v različnih situacijah 

prilagodijo svoje vedenje in pri odločitvah upoštevajo različne časovne perspektive. Ta 

fleksibilnost je odvisna od zahtev situacije, dostopnosti relevantnih virov ali osebnostnih in 

socialnih ocen, ki nam jih pripišejo drugi ljudje. 

 

Posamezne dimenzije časovne perspektive se med seboj ne izključujejo. Ljudje imajo lahko 

dimenzije visoko ali nizko izražene in šele v medsebojni povezanosti tvorijo celoto, iz katere 

lahko sklepamo na posameznikovo obnašanje in osebnostne lastnosti. Previsoka izraženost 

katerekoli časovne perspektive, tudi pozitivne, ni optimalna, še bolj pomembno pa je, da znajo 

posamezniki fleksibilno uporabljati vse dimenzije, ki jim v določeni situaciji pomagajo, da se 

odločajo in ravnajo pravilno. Preteklost je pomembna, ker predstavlja kontinuum in ljudem 

daje občutek osebnega razvoja in identitete skozi čas (Zimbardo in Boyd, 1999). Če pa so 

preveč usmerjeni v preteklost, jih to lahko ovira pri sprejemanju novosti in načrtovanju 

prihodnosti (Zimbardo in Boyd, 2008). Usmerjenost v sedanjost jim daje do neke mere 

brezskrben pogled na svet in jih vodi v čutne užitke, lahko pa se sprevrže v razne oblike 

odvisnosti in tveganega vedenja (Hodgins in Engel, 2002; Keough, Zimbardo in Boyd, 1999; 

Zimbardo, Keough in Boyd, 1997). Posamezniki, usmerjeni v hedonistično in fatalistično 

sedanjost, na delovnem mestu ponavadi tudi niso tako uspešni kot ljudje, usmerjeni v 

prihodnost (Zimbardo in Boyd, 2008). Usmerjeni v prihodnost imajo močan zalet za 

doseganje ciljev, so delavni in vztrajni, zaradi teh lastnosti pa pogosto tudi uspešni. Če pa 

časovna perspektiva prihodnosti prevladuje, se ljudje ne znajo sprostiti, so pod časovnim 

pritiskom in stresom. 

 

Uravnotežena časovna perspektiva torej predstavlja kombinacijo različno izraženih dimenzij, 

pri tem pa je pomembno, da svoje delovanje prilagodimo trenutnim okoliščinam. Idealen 
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profil časovne perspektive v zahodnih družbah vsebuje visoko izraženo dimenzijo pozitivne 

preteklosti, srednje izraženi dimenziji prihodnosti in hedonistične sedanjosti ter nizko izraženi 

dimenziji negativne preteklosti in fatalistične sedanjosti (Zimbardo in Boyd, 2008).  

 

Pozitivne dimenzije doprinesejo k uravnoteženosti treh pomembnih področij v 

posameznikovem življenju. Usmerjenost v pozitivno preteklost nam predstavlja osnovo oz. 

korenine, iz katerih izhajamo, s to dimenzijo smo povezani z družino, tradicijo in kulturno 

dediščino, povezuje naše življenje skozi čas in prostor in na tej osnovi si tudi zgradimo 

samopodobo. Usmerjenost v prihodnost nam daje upanje, optimizem in moč za soočanje z 

novimi izzivi ter nam pomaga, da se z zaupanjem vase soočamo z nepričakovanimi ovirami 

na poti do cilja in da kdaj uberemo manj gotovo, a boljšo pot. Hedonistična sedanjost pa 

pomaga pri sprostitvi, nas napolni z energijo in veseljem do življenja ter nas motivira, da 

raziskujemo in cenimo naravo ter bolje spoznavamo ljudi in sebe.  

 

Poznamo različne načine operacionalizacije uravnotežene časovne perspektive.  

 

Po normativni operacionalizaciji uravnoteženo časovno perspektivo pripišemo 

posameznikom, ki imajo dosežek nad ali pod določenim percentilom. L. Drake in dr. (2008) 

so jo pripisali ljudem, ki so dosegli rezultat nad 66. percentilom na pozitivnih dimenzijah in 

hkrati pod 33. percentilom na negativnih dimenzijah časovne perspektive. Uravnoteženo 

časovno perspektivo je doseglo 5 % udeležencev raziskave.  I. Boniwell in dr. (2010) pa so 

uravnotežen profil pripisali posameznikom z dosežki v zgornji polovici pozitivnih (pozitivna 

preteklost, hedonistična sedanjost in prihodnost) in spodnji polovici negativnih dimenzij 

(negativna preteklost in fatalistična sedanjost). Po tem kriteriju je uravnoteženo časovno 

perspektivo doseglo 6 % ruskih in 7 % britanskih udeležencev raziskave. V raziskavi T. 

Podlogar in Bajec (2011) je bilo teh udeležencev 6 %. 

 

Po kriterijski operacionalizaciji uravnoteženo časovno perspektivo pripišemo posameznikom, 

ki imajo na lestvici od 1 do 5 dosežek na dimenziji pozitivna preteklost višji od 3,5, dosežka 

na dimenzijah prihodnost in hedonistična sedanjost med 3,5 in 4,5 (brez najvišjih dosežkov, 

saj naj bi bila optimalna le srednje visoka izraženost teh dveh dimenzij), dosežka na 
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dimenzijah negativna preteklost in fatalistična sedanjost pa pod 2,5. Ta pristop sta uporabila 

T. Podlogar in Bajec (2011) in dobila 3 % udeležencev z uravnoteženo časovno perspektivo.  

 

Tretji način pa je operacionalizacija uravnotežene časovne perspektive z vidika posameznika. 

T. Podlogar in Bajec (2011) ter I. Boniwell in dr. (2008) so uporabili hierarhično klastrsko 

analizo z Wardovo metodo. V raziskavi I. Boniwell in dr. (2008) so avtorji v vzorcih 

angleških in ruskih udeležencev prepoznali: (1) skupino hedonističnih udeležencev z nizko 

izraženo dimenzijo prihodnosti, (2) skupino v prihodnost usmerjenih udeležencev z nizko 

izraženo dimenzijo hedonistične sedanjosti, (3) skupino z negativno časovno perspektivo in 

(4) skupino z uravnoteženo časovno perspektivo. V ruskem vzorcu so prepoznali tudi skupino 

udeležencev s tveganim profilom časovne perspektive (visoko izražene negativne dimenzije 

in nekoliko nadpovprečno izražene pozitivne dimenzije). V raziskavi T. Podlogar in Bajec 

(2011) je bil vzorec razdeljen na pet skupin: klaster udeležencev, usmerjenih v hedonistično 

sedanjost, udeleženci s povprečnimi vrednostmi na vseh lestvicah (neizrazit profil), 

udeleženci z negativno časovno perspektivo, udeleženci, usmerjeni v prihodnost in udeleženci 

z uravnoteženo časovno perspektivo. 

 

Rezultati raziskave slovenskih avtorjev (Podlogar in Bajec, 2011) so pokazali povezanost 

uravnoteženosti časovne perspektive z višjo izraženostjo subjektivnega blagostanja in nižjo 

depresivnostjo. Uravnoteženost časovne perspektive se je izkazala za zelo pomemben 

napovedni dejavnik za stopnjo posameznikovega zadovoljstva z življenjem. Tudi L Drake in 

dr. (2008) so ugotovili pomembne povezave med posameznikovo subjektivno oceno sreče in 

uravnoteženo časovno perspektivo. I. Boniwell in dr. (2010) so na vzorcu angleških in ruskih 

študentov ugotovili, da so posamezniki z bolj uravnoteženo časovno perspektivo bolj 

zadovoljni z življenjem, optimistični in srečni. 
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1.4 Cilj in hipoteze 
 

 

Cilj diplomskega dela je raziskati odnos med dimenzijami časovne perspektive in 

zadovoljstvom pri delu. S tem želim prispevati k boljšemu razumevanju dejavnikov, ki se 

povezujejo z delovnim zadovoljstvom. Če se dimenzije časovne perspektive in zadovoljstvo z 

delom povezujejo, potem so lahko rezultati uporabni v namene vzpostavljanja bolj 

uravnotežene časovne perspektive in preko tega tudi povišanja delovnega zadovoljstva. 

 

Na osnovi preteklih ugotovitev (Boniwell in dr., 2010; Drake in dr., 2008; Podlogar in Bajec, 

2011) predvidevam, da obstaja povezanost med zadovoljstvom pri delu in vsemi dimenzijami 

časovne perspektive. Predpostavljam pozitivne korelacije med zadovoljstvom z delom, 

usmerjenostjo na pozitivno preteklost, usmerjenostjo na hedonistično sedanjost in 

usmerjenostjo na prihodnost ter negativno povezanost med delovnim zadovoljstvom, 

usmerjenostjo na negativno preteklost in fatalistično usmerjenostjo na sedanjost. Predvidevam 

tudi, da bodo udeleženci z bolj uravnoteženo časovno perspektivo na delovnem mestu bolj 

zadovoljni kot tisti z neuravnoteženo.  
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2. Metoda 
 

2.1 Udeleženci 
 

V raziskavi je sodelovalo 645 zaposlenih različnih starosti, spola in poklicev. Povprečna 

starost vseh udeležencev je bila 40,6 let (med 18 in 66 let, SD = 10,2), sodelovalo pa je 384 

žensk (60,1 %) in 255 moških (39,9 %). Ostali udeleženci (N = 6) spola niso označili. 22 (3,4 

%) sodelujočih je kot stopnjo dosežene izobrazbe označilo osnovno šolo ali manj, 257 (39,8 

%) jih je imelo srednješolsko izobrazbo, 328 (50,8 %) visokošolsko ali univerzitetno 

izobrazbo, 25 (3,9 %) znanstveni magisterij ali specializacijo in 8 (1,2 %) udeležencev 

doktorat.  

 

2.2 Pripomočki 
 

Uporabila sem Zimbardov vprašalnik časovne perspektive (Zimbardo Time Perspective 

Inventory, ZTPI, Zimbardo in Boyd, 1999) in dva vprašalnika, s katerima sem preverjala 

čustveno in kognitivno komponento delovnega zadovoljstva: Kuninova lestvica splošnega 

zadovoljstva (FACES scale, Kunin, 1998) in Minesotski vprašalnik zadovoljstva na delovnem 

mestu (Minnesota Satisfaction Questionnaire, MSQ, Weiss, Davis, England in Lofquist, 

1967).  

 

1. Zimbardov vprašalnik časovne perspektive (Zimbardo in Boyd, 1999) so prevedli 

trije psihologi s primernim znanjem slovenskega in angleškega jezika (Podlogar in 

Bajec, 2011). Prevod v angleščino so nato primerjali z izvirnim vprašalnikom in 

sestavili slovensko različico vprašalnikov. Vprašalnik sestavlja 56 postavk, ki 

preverjajo izraženost petih dimenzij časovne perspektive: usmerjenost na negativno 

preteklost, usmerjenost na pozitivno preteklost, usmerjenost na hedonistično 

sedanjost, fatalistično usmerjenost na sedanjost in usmerjenost na prihodnost. Naloga 

udeležencev je, da na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa označijo, v kolikšni meri 

se strinjajo s posamezno trditvijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da je opisano vedenje 

»zelo neznačilno«, ocena 5 pa, da je opisano vedenje »zelo značilno« za udeleženca. 
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Cronbach alfa koeficienti zanesljivosti originalne angleške različice vprašalnika 

znašajo: negativna preteklost α = 0,82, pozitivna preteklost α = 0,80, hedonistična 

sedanjost α = 0,79, fatalistična sedanjost α = 0,74 in prihodnost α = 0,77. Alfa 

koeficienti zanesljivosti slovenskega prevoda vprašalnikov znašajo med 0,71 in 0,86 

(Podlogar in Bajec, 2011).  

 

2. Kuninova lestvica splošnega zadovoljstva (Kunin, 1998) meri čustveno komponento 

delovnega zadovoljstva (Kaplan in dr., 2009). V raziskavi je bila uporabljena 

oblikovno prilagojena oblika izvorne Kuninove lestvice. Udeležencem je bilo 

predstavljenih 11 shem človeških obrazov, ki so razvrščeni od najbolj nezadovoljnega 

do najbolj zadovoljnega obraza. Njihova naloga je bila, da označijo obraz, ki najbolj 

odraža njihovo počutje na trenutnem delovnem mestu. 

 

3. Minesotski vprašalnik zadovoljstva na delovnem mestu (Weiss in dr., 1967) je 

sestavljen iz 20 trditev (kratka oblika), ki so namenjene merjenju delovnega 

zadovoljstva posameznika. Rezultati odražajo kognitivno komponento delovnega 

zadovoljstva (Kaplan in dr., 2009). Udeleženci na 5-stopenjski Likertovi lestvici 

obkrožijo, v kolikšni meri so zadovoljni z opisanim vidikom svoje zaposlitve (1 – zelo 

nezadovoljen; 5 – zelo zadovoljen). Postavke se združujejo v dve lestvici: intrinzično 

zadovoljstvo in ekstrinzično zadovoljstvo, skupni rezultat vseh postavk pa ponazarja 

splošno delovno zadovoljstvo. Avtorji izvirnega vprašalnika ne podajajo natančne 

razlage pomena lestvic, Tratnjek (2007) pa v svoji diplomski nalogi predvideva, da je 

lestvica intrinzičnega zadovoljstva povezana z vsebino in značilnostmi dela (npr. 

raznolikost del, stabilnost zaposlitve, odgovornost), lestvica ekstrinzičnega 

zadovoljstva pa odraža proceduralne vidike dela, ki so vezani na zunanje vplive (npr. 

napredovanje, značilnosti vodij, plačilo, pohvale, priznanja za opravljeno delo). 

Hoytov koeficient zanesljivosti originalne angleške verzije celotne lestvice splošnega 

delovnega zadovoljstva znaša od 0,87 do 0,92 (Weiss in dr., 1967). Notranja 

konsistentnost lestvice intrinzičnega zadovoljstva je znašala od 0,84 do 0,91, 

zanesljivost lestvice ekstrinzičnega zadovoljstva pa od 0,77 do 0,82.  

 

Z dodatnimi vprašanji so bili pridobljeni podatki o spolu, starosti, izobrazbi. 
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2.3 Postopek 
 

V sklopu širše raziskave so udeleženci izpolnjevali obsežen sklop vprašalnikov tipa papir-

svinčnik. Izpolnjevanje je bilo individualno in je trajalo v večini primerov od 30 do 40 minut. 

Udeležence so poiskali študentje 3. in 4. letnika študija psihologije na Filozofski fakulteti v 

Ljubljani, ki so za vsak vrnjen vprašalnik dobili plačilo. Sodelovanje vseh testatorjev in 

udeležencev v raziskavi je bilo prostovoljno, udeleženci pa so lahko dobili tudi povratno 

informacijo o svojih rezultatih. Vsa potrebna navodila za izpolnjevanje so bila podana pisno, 

testatorji pa so tudi ustno odgovarjali na vprašanja posameznikov in jim nudili dodatna 

pojasnila. Za kakršna koli vprašanja jim je bil podan tudi elektronski naslov, kamor so se 

lahko obrnili po pomoč. Udeleženci so bili tudi pisno seznanjeni s tem, da je njihovo 

sodelovanje anonimno, rezultati pa so bili uporabljeni samo v namene raziskave in 

obravnavani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
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3. Rezultati 
 

 

Tabela 1. Opisna statistika lestvic vprašalnikov ZTPI, MSQ in FACES. 

 N M SD Asimetričnost Sploščenost α 

Negativna preteklost 645 2,51 0,68 0,41 -0,11 0,84 

Pozitivna preteklost 645 3,64 0,57 -0,26 0,01 0,70 

Hedonistična sedanjost 645 2,90 0,56 0,12 0,00 0,81 

Fatalistična sedanjost 645 2,45 0,63 0,27 0,03 0,78 

Prihodnost 645 3,46 0,49 -0,05 0,12 0,71 

MSQ – I 645 3,65 0,61 -0,45 0,31 0,88 

MSQ – E 645 3,30 0,77 -0,35 -0,21 0,85 

MSQ  645 3,56 0,60 -0,40 0,14 0,92 

FACES 641 8,36 1,95 -1,06 1,27 * 
Opombe: 1) MSQ – I = lestvica intrinzičnega zadovoljstva na vprašalniku MSQ; MSQ – E = lestvica 
ekstrinzičnega zadovoljstva na vprašalniku MSQ; MSQ = splošno delovno zadovoljstvo.  
2) *Pri lestvici FACES gre za eno postavko, zato zanesljivosti ne računamo. 
 

V tabeli 1 je predstavljena opisna statistika in α koeficienti zanesljivosti za posamezne 

lestvice Zimbardovega vprašalnika časovne perspektive, Minesotskega vprašalnika 

zadovoljstva na delovnem mestu in Kuninove lestvice splošnega zadovoljstva. V vzorcu 645 

oseb je bila v povprečju najvišje izražena dimenzija časovne perspektive pozitivna preteklost, 

sledi ji prihodnost, pod 3,00 pa so bila povprečja dimenzij hedonistična sedanjost, negativna 

preteklost in fatalistična sedanjost. Zanesljivost vseh uporabljenih mer je bila visoka. 

 

V prilogi 1 so navedeni rezultati Kolmogorov-Smirnov testa, ki kažejo na statistično 

pomembna odstopanja rezultatov celotnega vzorca od normalne porazdelitve, zato sem v 

nadaljevanju, kjer je bilo to mogoče, uporabljala neparametrične teste.  

 

Preverila sem tudi normalnost porazdelitve po posameznih skupinah udeležencev. Rezultati 

Kolmogorov-Smirnov testa kažejo na statistično pomembna odstopanja od normalne 

porazdelitve glede na spol udeležencev pri vseh dimenzijah časovne perspektive in lestvicah 

zadovoljstva, le pri dimenziji hedonistične sedanjosti ne. Kljub temu sem zaradi lažje 
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primerjave rezultatov glede na spol udeležencev za vse dimenzije časovne perspektive in 

lestvice zadovoljstva uporabila neparametrične teste. Rezultati Kolmogorov-Smirnov testa 

kažejo tudi na statistično pomembna odstopanja od normalne porazdelitve glede na 

izobrazbene skupine udeležencev pri skoraj vseh dimenzijah časovne perspektive in lestvicah 

zadovoljstva, zato je uporaba neparametričnih testov tudi tukaj upravičena. 

 

Ker so raziskave (Boyd in Zimbardo, 1997;  Fingerman in Perlmutter, 1995; Podlogar in 

Bajec 2011; Zimbardo in Boyd, 1999; Zimbardo in Boyd, 2008) pokazale, da se nivo 

zadovoljstva povezuje tudi s spolom, starostjo in stopnjo dosežene izobrazbe, v nadaljevanju 

prikazujem rezultate primerjav med različnimi skupinami glede na omenjene spremenljivke.  

 

Tabela 2. Razlike v dimenzijah časovne perspektive in delovnim zadovoljstvom udeležencev 

glede na spol. 

  Moški   Ženske    Mann Whitney U 
  M SD N M SD N Z p d 
NP 2,51 0,65 255 2,52 0,70 384 -0,03 0,97 0,01
PP 3,61 0,52 255 3,67 0,59 384 -1,83 0,07 0,11
HS 2,94 0,54 255 2,88 0,56 384 -1,34 0,18 0,10
FS 2,42 0,65 255 2,47 0,62 384 -0,55 0,58 0,07
P 3,38 0,49 255 3,52 0,48 384 -3,37 0,00 0,27
MSQ – I  3,66 0,59 255 3,65 0,62 384 -0,20 0,84 0,02
MSQ – E  3,31 0,76 255 3,29 0,78 384 -0,29 0,78 0,03
MSQ 3,57 0,59 255 3,56 0,62 384 -0,13 0,90 0,02
FACES 8,32 1,84 254 8,39 2,03 381 -1,10 0,27 0,04

Opombe: 1) NP = negativna preteklost; PP = pozitivna preteklost; HS = hedonistična sedanjost; FS = fatalistična 
sedanjost; P = prihodnost; MSQ – I = lestvica intrinzičnega zadovoljstva na vprašalniku MSQ; MSQ – E = 
lestvica ekstrinzičnega zadovoljstva na vprašalniku MSQ; MSQ = splošno delovno zadovoljstvo.  
2) Statistična pomembnost: p < 0,05 
 

V tabeli 2 je prikazana opisna statistika za posamezne lestvice vprašalnikov časovne 

perspektive in delovnega zadovoljstva glede na spol udeležencev ter rezultati Mann Whitney 

U-testov in velikosti učinka. Iz tabele je razvidno, da na dimenziji prihodnosti ženske 

dosegajo statistično pomembno višje rezultate od moških, a so velikosti učinka majhne. 
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Zanimala me je tudi povezanost med starostjo, dimenzijami časovne perspektive in 

zadovoljstvom pri delu. 

 

Tabela 3. Korelacijski koeficienti med starostjo in dimenzijami časovne perspektive ter 

lestvicami delovnega zadovoljstva. 

 N Spearman ρ p 
NP 631 0,034 0,396
PP 631 -0,075 0,060
HS 631 -0,259     0,000
FS 631 -0,006 0,886
P 631 0,103     0,009
MSQ – I  631 0,051 0,197
MSQ – E  631 -0,044 0,273
MSQ 631 0,004 0,914
FACES 627 -0,126     0,002
Opombe: 1) NP = negativna preteklost; PP = pozitivna preteklost; HS = hedonistična sedanjost; FS = fatalistična 
sedanjost; P = prihodnost; MSQ – I = lestvica intrinzičnega zadovoljstva na vprašalniku MSQ; MSQ – E = 
lestvica ekstrinzičnega zadovoljstva na vprašalniku MSQ; MSQ = splošno delovno zadovoljstvo.  
2) Statistična pomembnost: p < 0,05 
 

V tabeli 3 so prikazani korelacijski koeficienti med starostjo udeležencev in dimenzijami 

časovne perspektive ter delovnim zadovoljstvom. Statistično pomembna negativna korelacija 

se je pokazala med starostjo in dimenzijo hedonistične sedanjosti ter rezultatom na lestvici 

FACES, kar pomeni, da so s starostjo udeleženci manj usmerjeni v hedonistično sedanjost in 

tudi manj zadovoljni z zaposlitvijo na čustvenem nivoju. Statistično pomembna pozitivna 

korelacija pa je bila med starostjo udeležencev in usmerjenostjo v prihodnost, kar pomeni, da 

so s starostjo udeleženci bolj usmerjeni v prihodnost. 
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Tabela 4. Razlike v dimenzijah časovne perspektive in delovnim zadovoljstvom udeležencev 

glede na izobrazbo. 

  1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina Kruskal Wallis 

  M SD N M SD N M SD N M SD N χ2 df p 

NP 2,86 0,67 22 2,67 0,65 257 2,41 0,66 328 2,08 0,65 33 41,332 3 0,000
PP 3,65 0,69 22 3,63 0,56 257 3,64 0,57 328 3,71 0,54 33 0,447 3 0,930
HS 2,94 0,59 22 3,01 0,56 257 2,86 0,54 328 2,58 0,50 33 22,188 3 0,000
FS 2,80 0,52 22 2,68 0,64 257 2,30 0,58 328 1,99 0,58 33 80,821 3 0,000
P 3,27 0,53 22 3,35 0,45 257 3,53 0,48 328 3,78 0,52 33 34,987 3 0,000
MSQ – I  3,26 0,54 22 3,56 0,60 257 3,73 0,57 328 3,80 0,91 33 28,633 3 0,000
MSQ – E  2,86 0,81 22 3,26 0,77 257 3,34 0,75 328 3,49 0,98 33 10,862 3 0,012
MSQ 3,14 0,59 22 3,49 0,60 257 3,62 0,57 328 3,72 0,90 33 23,773 3 0,000
FACES 7,68 2,08 22 8,28 1,96 255 8,46 1,92 326 8,40 2,22 33 4,804 3 0,187

Opombe: 1) NP = negativna preteklost; PP = pozitivna preteklost; HS = hedonistična sedanjost; FS = fatalistična 
sedanjost; P = prihodnost; MSQ – I = lestvica intrinzičnega zadovoljstva na vprašalniku MSQ; MSQ – E = 
lestvica ekstrinzičnega zadovoljstva na vprašalniku MSQ; MSQ = splošno delovno zadovoljstvo.  
2) Statistična pomembnost: p < 0,05 
3) Dosežena stopnja izobrazbe: 1. skupina – osnovna šola ali manj; 2. skupina – srednja šola; 3. skupina – 
visokošolska ali univerzitetna izobrazba; 4. skupina – podiplomski študij: znanstveni magisterij, specializacija in 
doktorat 
 

V tabeli 4 je prikazana opisna statistika za posamezne lestvice vprašalnikov časovne 

perspektive in delovnega zadovoljstva glede na izobrazbo udeležencev ter rezultati Kruskal 

Wallisovega testa. Glede na to, da med skupinama udeležencev z magisterijem ali 

specializacijo (N = 25) in udeležencev z doktoratom (N = 8) ni bilo statistično pomembnih 

razlik, sem skupini združila v eno in ju tako tudi obravnavala (podiplomski študij). Statistično 

pomembne razlike med skupinami udeležencev z različno doseženimi stopnjami izobrazbe so 

se pokazale na lestvici kognitivnega delovnega zadovoljstva in na vseh dimenzijah časovne 

perspektive, razen na dimenziji pozitivne preteklosti. Višjo stopnjo izobrazbe imajo 

udeleženci, nižja je povprečna izraženost negativne preteklosti in fatalistične sedanjosti. 

Hedonistična preteklost je najvišje izražena pri ljudeh s srednješolsko izobrazbo, najnižje pa 

pri udeležencih z magisterijem, specializacijo in doktoratom. Višjo stopnjo izobrazbe imajo 

udeleženci, višja je povprečna izraženost dimenzije prihodnosti, višja pa je tudi kognitivna 

komponenta delovnega zadovoljstva. 
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Tabela 5. Korelacije med lestvicami vprašalnikov ZTPI.  

 NP PP HS FS P 

NP  -     

PP -0,18 -    

HS 0,15 0,15 -   

FS 0,52 -0,05 0,36 -  

P -0,04 0,20 -0,20 -0,32 - 
Opombe: 1) NP = negativna preteklost; PP = pozitivna preteklost; HS = hedonistična sedanjost; FS = fatalistična 
sedanjost; P = prihodnost.  
2) Statistična pomembnost: p < 0,05 
 

V tabeli 5 so navedeni Spearmanovi ρ korelacijski koeficienti med posameznimi lestvicami 

Zimbardovega vprašalnika časovne perspektive. Najvišjo pozitivno korelacijo smo ugotovili 

med lestvicama negativna preteklost in fatalistična sedanjost, najvišjo negativno korelacijo pa 

med lestvicama fatalistična sedanjost in prihodnost. 

 

Tabela 6. Korelacije med lestvicami vprašalnikov ZTPI, MSQ in FACES.  

 NP PP HS FS P 

MSQ – I (N = 645) -0,23 0,22 0,05 -0,26 0,24

MSQ – E (N = 645) -0,13 0,14 0,04 -0,16 0,16

MSQ (N = 645) -0,21 0,21 0,05 -0,23 0,22

FACES (N = 641) -0,21 0,21 0,16 -0,13 0,07
Opombe: 1) NP = negativna preteklost; PP = pozitivna preteklost; HS = hedonistična sedanjost; FS = fatalistična 
sedanjost; P = prihodnost; MSQ – I = lestvica intrinzičnega zadovoljstva na vprašalniku MSQ; MSQ – E = 
lestvica ekstrinzičnega zadovoljstva na vprašalniku MSQ; MSQ = splošno delovno zadovoljstvo.  
2) Statistična pomembnost: p < 0,05 

 
V tabeli 6 so predstavljeni Spearmanovi ρ korelacijski koeficienti med lestvicami 

Zimbardovega vprašalnika časovne perspektive, lestvicami Minesotskega vprašalnika 

zadovoljstva na delovnem mestu in Kuninove lestvice splošnega zadovoljstva. Večina 

korelacij je statistično pomembnih, a so nizke. Najvišjo pozitivno povezanost opazimo med 

lestvicama prihodnost in intrinzično zadovoljstvo, negativno pa med lestvicama fatalistična 

sedanjost in intrinzično zadovoljstvo. Rezultati kažejo, da izmed vseh dimenzij časovne 

perspektive le hedonistična sedanjost ne korelira statistično pomembno s kognitivno 

komponento zadovoljstva pri delu. 
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Cilj diplomskega dela je bil raziskati odnos med dimenzijami časovne perspektive in 

delovnim zadovoljstvom. Da bi ugotovila, ali dimenzije časovne perspektive dobro 

napovedujejo kognitivno in čustveno komponento zadovoljstva z delom, sem uporabila 

hierarhično multiplo regresijo. V napovedni obrazec sem po korakih vključila vse časovne 

perspektive.  

 

Tabela 7. Učinkovitost napovedi čustvene komponente delovnega zadovoljstva na osnovi 

dimenzij časovne perspektive. 

Napovedna spremenljivka β t p 

Negativna preteklost -0,245 -6,308 0,000

Hedonistična sedanjost 0,186 4,866 0,000

Pozitivna preteklost 0,122 3,115 0,002
Opomba: Statistična pomembnost: p < 0,05 
 

Z vključitvijo dimenzije hedonistične sedanjosti v model se multipli koeficient korelacije 

zviša z 0,252 na 0,327, z vključitvijo dimenzije pozitivne preteklosti pa na 0,347. Z 

vključitvijo dimenzije negativne preteklosti pojasnimo 6,3 % variance, z vključitvijo 

hedonistične sedanjosti 10,7 %, z vključitvijo pozitivne preteklosti pa pojasnimo skupno 12,0 

% variance čustvene komponente delovnega zadovoljstva. Ostali dve dimenziji časovne 

perspektive v model nista bili vključeni, saj k napovedovanju ne doprinašata statistično 

pomembno. 

 

Tabela 8. Učinkovitost napovedi kognitivne komponente delovnega zadovoljstva na osnovi 

dimenzij časovne perspektive. 

Napovedna spremenljivka β t p 

Negativna preteklost -0,155 -3,350 0,001

Prihodnost 0,161 3,901 0,000

Hedonistična sedanjost 0,155 3,732 0,000

Pozitivna preteklost  0,127 3,176 0,002

Fatalistična sedanjost -0,139 -2,808 0,005
 Opomba: Statistična pomembnost: p < 0,05 
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Z vključitvijo dimenzije prihodnosti v model se multipli koeficient korelacije zviša z 0,241 na 

0,306, z vključitvijo hedonistične sedanjosti na 0,339, z dodatkom pozitivne preteklosti na 

0,356 in z vključitvijo fatalistične sedanjosti na 0,370. Z vključitvijo dimenzije prihodnosti 

odstotek pojasnjene variance zvišamo iz 5,8 % na 9,4 %, z vključitvijo hedonistične 

sedanjosti na 11,5 %, z dodatkom pozitivne preteklosti na 12,6 % in z vključitvijo fatalistične 

sedanjosti na končnih 13,7 % pojasnjene variance. 

 

 

3.1 Uravnotežena časovna perspektiva 
 

Po normativni operacionalizaciji (Boniwell in dr., 2010) sem uravnoteženo časovno 

perspektivo pripisala posameznikom, ki imajo dosežek v zgornji polovici dosežkov pozitivnih 

(pozitivna preteklost, hedonistična sedanjost in prihodnost) in spodnji polovici dosežkov 

negativnih dimenzij (negativna preteklost in fatalistična sedanjost). V vzorcu ima po tem 

kriteriju uravnoteženo časovno perspektivo 4,34 % udeležencev oz. 28 ljudi. 

 

Po kriterijski operacionalizaciji pa sem uravnoteženo časovno perspektivo pripisala 

posameznikom, ki imajo dosežek na dimenziji pozitivna preteklost višji od 3,5, dosežka na 

dimenzijah prihodnost in hedonistična sedanjost med 3,5 in 4,5 (brez najvišjih dosežkov, saj 

naj bi bila optimalna le srednje visoka izraženost teh dveh dimenzij), dosežka na dimenzijah 

negativna preteklost in fatalistična sedanjost pa pod 2,5. V vzorcu ima po tem kriteriju 

uravnoteženo časovno perspektivo 1,55 % udeležencev oz. 10 ljudi. 

 

Rezultati analiz na oba načina so zelo podobni, zato sem v nadaljevanju prikazala rezultate le 

z vidika kriterijske operacionalizacije. Kriterijska operacionalizacija je manj odvisna od 

značilnosti vzorca, da je najbolj učinkovita v namen napovedovanja subjektivnega blagostanja 

pa sta na osnovi rezultatov ugotovila tudi T. Podlogar in Bajec (2011).  

 

Tretji način pa je operacionalizacija uravnotežene časovne perspektive z vidika posameznika 

(Boniwell in dr., 2010). Tako kot T. Podlogar in Bajec (2011) ter I. Boniwell in dr. (2010) 

sem uporabila hierarhično klastrsko analizo z Wardovo metodo. 
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3.1.1 Kriterijska operacionalizacija 
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Slika 2. Frekvenčna porazdelitev udeležencev v skupine, oblikovane glede na to, koliko 

kriterijev za doseganje uravnotežene časovne perspektive izpolnjujejo. 

 

Iz slike 2 je razvidno, koliko udeležencev izpolnjuje različno število kriterijev za določanje 

uravnotežene časovne perspektive. Več kriterijev udeleženec izpolni, bolj uravnotežena je 

njegova časovna perspektiva. 

 

Sledi prikaz povprečnih rezultatov skupin udeležencev z različnim številom doseženih 

kriterijev na vprašalnikih, ki merijo delovno zadovoljstvo. 
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Slika 3. Povprečni dosežki na vprašalnikih FACES in MSQ za posamezne skupine 

udeležencev z različnim številom doseženih kriterijev uravnotežene časovne perspektive. 

 

Udeleženci, ki imajo bolj uravnoteženo časovno perspektivo, imajo tudi višje izraženo 

kognitivno in čustveno komponento delovnega zadovoljstva. Izjema se je pojavila le pri 

vprašalniku MSQ – E, kjer so imeli udeleženci, ki so dosegli pet kriterijev uravnotežene 

časovne perspektive, malo nižje izraženo kognitivno komponento ekstrinzičnega delovnega 

zadovoljstva v primerjavi s skupino udeležencev s štirimi kriteriji.  

 

Rezultati Kruskal Wallis testa kažejo, da so razlike v doživljanju delovnega zadovoljstva med 

skupinami, ki so dosegle različno število kriterijev za uravnoteženo časovno perspektivo, 

statistično pomembne na obeh vprašalnikih oziroma lestvicah: kognitivna komponenta 

intrinzičnega delovnega zadovoljstva (χ2 = 77,866; df = 5; p = 0,000), kognitivna komponenta 

ekstrinzičnega delovnega zadovoljstva (χ2 = 35,560; df = 5; p = 0,000), kognitivna 

komponenta delovnega zadovoljstva (χ2 = 66,973; df = 5; p = 0,000) in  čustvena komponenta 

delovnega zadovoljstva (χ2 = 42,884; df = 5; p = 0,000). 
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3.1.2 Operacionalizacija uravnotežene časovne perspektive z vidika posameznika 
 

Za operacionalizacijo uravnotežene časovne perspektive z vidika posameznika sem uporabila 

hierarhično klastrsko analizo z Wardovo metodo, pri čemer sem razdalje med 

standardiziranimi vrednostmi lestvic vprašalnika merila s kvadrirano Evklidsko razdaljo. Na 

podlagi vsebinske analize dendrograma sem se odločila za petklastrsko rešitev. Na naslednji 

sliki so prikazane povprečne vrednosti skupin, dobljenih s pomočjo klastrske analize, na 

dimenzijah časovne perspektive.  
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Slika 4. Povprečja na lestvicah vprašalnika ZTPI za posamezne skupine glede na profil 

časovne perspektive, ki smo jih dobili s pomočjo klastrske analize.  

Za prvi klaster (negativna časovna perspektiva, poudarek na prihodnosti) so značilni 

razmeroma nizki dosežki na dveh pozitivnih dimenzijah (pozitivna preteklost in hedonistična 

sedanjost) in višji na negativnih dimenzijah (negativna preteklost in fatalistična sedanjost). V 

tem klastru najvišje izstopa usmeritev v prihodnost. 

 

Drugi klaster sem poimenovala pozitivna časovna perspektiva s poudarkom na prihodnosti. V 

primerjavi s prvim ima bolj zdrav odnos do preteklosti (veliko nižja negativna preteklost in 
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višja pozitivna preteklost), deloma sedanjosti (precej nižja fatalistična sedanjost) in tudi 

prihodnosti. Udeleženci v tem klastru so ob pozitivnem pogledu na preteklost manj 

osredotočeni na hedonistično sedanjost in bolj v prihodnost. 

 

Tretji klaster sem poimenovala uravnotežena časovna perspektiva, saj imajo udeleženci iz te 

skupine visoko izražene pozitivne (pozitivna preteklost, hedonistična sedanjost, prihodnost) in 

nizko izražene negativne dimenzije časovne perspektive (negativna preteklost, fatalistična 

sedanjost). 

 

Za četrti klaster (neizrazita uravnotežena časovna perspektiva) so v primerjavi s tretjim 

značilne nižje povprečne vrednosti na pozitivnih dimenzijah (pozitivna preteklost, 

hedonistična sedanjost, prihodnost) in višje (fatalistična sedanjost) ali približno enake na 

negativnih dimenzijah (negativna preteklost). Znotraj samega klastra so višje izražene 

pozitivne dimenzije, nižje pa negativne, zato ta klaster ni tako negativen in se približuje 

uravnoteži časovni perspektivi. Ker so vse povprečne vrednosti gibljejo blizu povprečja, je ta 

klaster dobil ime neizrazita uravnotežena časovna perspektiva. 

 

Za peti klaster (pozitivna časovna perspektiva, neizražena prihodnost) so značilne visoko 

izražene vse dimenzije (nad 3,00), pri čemer izstopa usmerjenost v pozitivno preteklost. To je 

tudi profil z najvišjo izraženo usmerjenostjo v fatalistično sedanjost. Profil je zaradi visoke 

usmerjenosti v pozitivno preteklost in hedonistično sedanjost precej pozitiven, primanjkuje pa 

vlaganja v prihodnost, udeleženci iz tega klastra pa so tudi preveč usmerjeni v fatalistično 

sedanjost. 

 

Skupine udeležencev se med seboj statistično pomembno razlikujejo v povprečni izraženosti 

posameznih dimenzij: negativna preteklost (χ2 = 296,520; df = 4; p = 0,000), pozitivna 

preteklost (χ2 = 283,394; df = 4; p = 0,000), hedonistična sedanjost (χ2 = 234,887; df = 4; p = 

0,000), fatalistična sedanjost (χ2 = 272,518; df = 4; p = 0,000) in prihodnost (χ2 = 228,270; df  

= 4; p = 0,000). 
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Slika 5. Povprečna izraženost delovnega zadovoljstva pri posameznih skupinah glede na profil 

časovne perspektive.  

Na sliki 5 so predstavljeni povprečni dosežki petih skupin na vprašalnikih delovnega 

zadovoljstva. Kognitivna komponenta delovnega zadovoljstva je bila najvišja pri skupini 

udeležencev s pozitivno časovno perspektivo, poudarek na prihodnosti, čustvena komponenta 

delovnega zadovoljstva pa je bila najvišja v skupini z izrazito časovno perspektivo. 

Udeleženci v skupini negativne časovne perspektive, poudarek na prihodnosti, so na splošno 

najmanj zadovoljni na svojem delovnem mestu, saj so dosegli najnižji povprečni rezultat tako 

na vprašalniku MSQ kot tudi na lestvici FACES. Vrstni red klastrov je na lestvicah 

ekstinzičnega in intrinzičnega delovnega zadovoljstva enak.  

 

Skupine se med seboj statistično pomembno razlikujejo v obeh uporabljenih merah: 

kognitivna komponenta intrinzičnega delovnega zadovoljstva (χ2 = 63,043; df = 4; p = 0,000), 

kognitivna komponenta ekstrinzičnega delovnega zadovoljstva (χ2 = 22,606; df = 4; p = 

0,000), kognitivna komponenta delovnega zadovoljstva (χ2 = 54,377; df = 4; p = 0,000) in 

čustvena komponenta delovnega zadovoljstva (χ2 = 49,398; df = 4; p = 0,000). 
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4. Razprava 
 

Glavni cilj diplomskega dela je bil raziskati odnos med dimenzijami časovne perspektive in 

zadovoljstvom pri delu. Na osnovi preteklih raziskav (Boniwell in dr., 2010; Drake in dr., 

2008; Podlogar in Bajec, 2011), ki so se ukvarjale z zadovoljstvom z življenjem, sem 

predvidevala pozitivno povezanost delovnega zadovoljstva s pozitivnimi (pozitivna 

preteklost, hedonistična sedanjost in prihodnost) ter negativno povezanost z negativnimi 

dimenzijami časovne perspektive (negativna preteklost, fatalistična sedanjost). 

 

 

4.1 Izraženost dimenzij časovne perspektive in razlike glede na spol, starost 
in izobrazbo 
 

Rezultati v tabeli 1 kažejo, da so pozitivne dimenzije časovne perspektive v povprečju višje 

izražene kot negativne, kar se ujema s podatki drugih raziskav (npr: Zimbardo in Boyd, 1999; 

Podlogar in Bajec, 2011) V splošnem se zdi, da so udeleženci najbolj orientirani v pozitivno 

preteklost in prihodnost, malo manj znajo hedonistično uživati v sedanjosti, še redkeje pa se 

usmerjajo v negativno preteklost in fatalistično sedanjost. 

 

Podobno kot v predhodnih študijah (Podlogar in Bajec, 2011; Boyd in Zimbardo, 1997; 

Zimbardo in Boyd, 1999) so se tudi v tem diplomskem delu pojavile statistično pomembne 

razlike med spoloma v izraženosti časovne perspektive prihodnosti (tabela 2). V primerjavi z 

moškimi so ženske v večji meri nagnjene k načrtovanju in trdemu delu za doseganje časovno 

oddaljenih ciljev, v povprečju bolj skrbijo za svoje zdravje in imajo boljšo samokontrolo, so 

zanesljivejše in bolj vestne, saj jih pri delu pogosteje vodijo pričakovanja nagrade v 

prihodnosti. Pri ostalih dimenzijah časovne perspektive ni bilo statistično pomembnih razlik 

med spoloma. Pomembnih povezav med spolom in delovnim zadovoljstvom tako ni bilo, kar 

se ujema z rezultati ugotovitev različnih avtorjev (npr. Weaver, 1980; Witt in Nye, 1992). 

 

V vzorcu so se pojavile statistično pomembne negativne korelacije v izraženosti hedonistične 

sedanjosti glede na starost udeležencev (tabela 3). Najbolj usmerjeni v iskanje užitkov so 
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mlajši zaposleni, povprečna raven hedonizma pa nato s starostjo upada. Statistično pomembna 

pozitivna korelacija je bila med starostjo udeležencev in usmerjenostjo v prihodnost, kar 

pomeni, da so s starostjo udeleženci bolj usmerjeni v prihodnost. Rezultati se ujemajo z opisi 

Zimbarda in Boyda (2008), ki pravita, da v mladih letih pri ljudeh prevladuje hedonizem, 

kasneje pa so postavljeni pred zahteve in pričakovanja, ki zahtevajo trud in odpovedovanje, 

zato se hedonizem zmanjšuje na račun usmerjenosti v prihodnost. Upada usmerjenosti v 

prihodnost pri starejših v vzorcu ni opaziti, je pa pri tem treba upoštevati, da je bil najstarejši 

zaposleni udeleženec star 65 let. Morda bi trend opazili pri skupini upokojencev, ki jih ta 

vzorec ni zajel. Statistično pomembne negativne korelacije so se izkazale tudi pri povezavi 

starosti udeležencev s čustveno komponento zadovoljstva z delom. Na čustvenem nivoju so 

pri delu v povprečju najbolj zadovoljni mlajši zaposleni, s starostjo pa povprečna raven 

zadovoljstva upada. Mlajši delavci so s svojimi prvimi zaposlitvami zelo zadovoljni, kasneje 

postajajo bolj kritični do vseh vidikov dela, zato se raven njihovega zadovoljstva zmanjšuje. 

Ugotovitve se ne ujemajo niti z rezultati Sabadina (1978), ki je delovno zadovoljstvo v 

odvisnosti od starosti opisal v obliki U-krivulje, niti ne z rezultati nekaterih drugih raziskav 

(Berkowitz in dr., 1987; Shulz in Shulz, 1998; Weaver, 1980), ki so kazale na pozitivno 

povezanost starosti in delovnega zadovoljstva.  

 

Zimbardo in Boyd (2008) pravita, da so višje izobraženi bolj usmerjeni v prihodnost, kar so 

potrdili tudi rezultati diplomskega dela (tabela 4). Usmerjenosti v prihodnost se naučimo med 

izobraževanjem, pomemben vpliv pa ima tudi vzgoja. Tisti udeleženci, ki so dosegli višjo 

stopnjo izobrazbe, so se v šolskem sistemu najbolj prilagodili in bili najbolj uspešni – torej so 

se naučili odlaganja zadovoljitve, postavljanja ciljev, analiziranja situacij in tehtanja med 

vložkom in nagrado v prihodnosti, kar je značilno za dimenzijo usmerjenosti v prihodnost. 

Statistično pomembne razlike med ljudmi z doseženimi različnimi stopnjami izobrazbe so se 

pojavile tudi pri dimenzijah negativna preteklost, hedonistična sedanjost in fatalistična 

sedanjost. Na splošno velja, da so bolj izobraženi ljudje manj osredotočeni na negativne 

vidike preteklosti. Verjetno je to poleg splošne manj negativne zaznave preteklih dogodkov 

povezano tudi z boljšimi splošnimi življenjskimi okoliščinami, ki jih imajo ljudje z višjimi 

stopnjami izobrazbe. Bolj izobraženi ljudje so tudi manj fatalistično usmerjeni v sedanjost, 

kar pomeni, da se redkeje počutijo nemočne, so manj vdani v usodo in bolj verjamejo, da 

lahko v svojem življenju nekaj spremenijo. Razlike med udeleženci z različnimi stopnjami 
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izobrazbe so statistično pomembne tudi v dimenziji hedonistične sedanjosti, vendar trend ni 

jasno razviden. Udeleženci s srednješolsko izobrazbo v življenju najpogosteje iščejo 

vznemirjenje in užitek, sledijo jim udeleženci s končano osnovno šolo ali manj, udeleženci s 

fakultetno izobrazbo in kot zadnji še udeleženci z dokončanim podiplomskim študijem. 

Morda je vzrok za nižjo izraženost hedonistične sedanjosti pri dveh skupinah z višjo stopnjo 

izobrazbe v tem, da so udeleženci z dokončano fakulteto in dodiplomskim študijem za svoje 

dosežke vajeni trdo delati (imajo višje izraženo dimenzijo prihodnosti) in manj časa posvetijo 

hedonističnim užitkom in zabavi. Nasprotno pa si jih morda udeleženci s končano osnovno 

šolo ali nižjo stopnjo izobrazbe težje privoščijo.  

 

Raziskovalci so ugotovili pozitivno povezanost med delovnim zadovoljstvom in stopnjo 

izobrazbe (Weaver, 1980), kar deloma potrjujejo tudi rezultati diplomskega dela. Izkazalo se 

je, da so bolj izobraženi zaposleni bolj zadovoljni na svojem delovnem mestu na kognitivnem 

nivoju, na čustvenem pa razlike med skupinami niso bile statistično pomembne. 

 

 

4.2 Povezanost delovnega zadovoljstva z dimenzijami časovne perspektive 
 

Skladno z rezultati preteklih raziskav (Boniwell in dr., 2010; Drake in dr., 2008; Podlogar in 

Bajec, 2011) sem predvidevala pozitivno povezanost delovnega zadovoljstva s pozitivnimi 

(pozitivna preteklost, hedonistična sedanjost in prihodnost) ter negativno povezanost z 

negativnima dimenzijama časovne perspektive (negativna preteklost in fatalistična sedanjost). 

Rezultati v tabeli 6 so moja pričakovanja v večji meri potrdili.  

 

Udeleženci, ki so bolj usmerjeni v negativno preteklost in v fatalistično sedanjost, so na 

svojem delovnem mestu manj zadovoljni. Korelacije so nizke, vendar statistično pomembne 

tako glede čustvene kot tudi kognitivne komponente delovnega zadovoljstva. Ljudje, ki so 

prežeti s slabimi spomini, pogosto obžalujejo pretekle napake, in tisti, ki so v življenju 

pretežno nesrečni, so tudi na delovnem mestu manj zadovoljni. Pri tem morda ne gre toliko za 

to, da bi imeli dejansko slabše pogoje dela, ampak jih tako zaznavajo. Tudi ljudje, ki imajo 

visoko izraženo fatalistično sedanjost, so v povprečju na svojem delovnem mestu manj 

zadovoljni. Ne verjamejo v možnost izboljšav in v kar koli pozitivnega v njihovi prihodnosti, 
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kar je lahko posledica dejanskega stanja ali pa le njihove zaznave trenutnih možnosti. To pa 

se odraža tudi v zadovoljstvu na delovnem mestu. 

 

Pri delu so bolj zadovoljni tisti zaposleni, ki imajo splošen pozitiven odnos do preteklosti, se 

znajo sprostiti v sedanjosti in pazljivo načrtujejo tudi svojo prihodnost. Korelacije med 

pozitivnimi dimenzijami časovne perspektive in kognitivno ter čustveno komponento 

delovnega zadovoljstva so bile sicer nizke, a večinoma statistično pomembne (tabela 6). Za 

statistično pomembno se ni izkazala le povezava med hedonistično sedanjostjo in kognitivno 

komponento delovnega zadovoljstva. Tudi na nivoju lestvic ekstrinzičnega in intrinzičnega 

vidika kognitivnega zadovoljstva ni bilo statistično pomembne povezave s hedonistično 

sedanjostjo. To pomeni, da imajo hedonisti bolj pozitivna čustva glede svoje službe, na 

kognitivnem nivoju pa so lahko njihove misli in prepričanja manj pozitivna ali celo negativna. 

To je glede na lastnosti ljudi, ki imajo visoko izraženo dimenzijo hedonistične sedanjosti, 

precej razumljivo. Živijo aktivno življenje, polno vznemirjenja, novosti in spontanosti, delo je 

za njih nasprotje igri in vključuje preveč discipline, vztrajnosti, odrekanja in odložene 

zadovoljitve, radi odlašajo in delovne naloge prelagajo na jutri, pogosto pa tudi zamujajo na 

sestanke (Zimbardo in Boyd, 2008). Delovno okolje hedonistom v vzorcu očitno ni preveč 

naklonjeno, zato morajo priložnosti za svoj užitek iskati drugje, izven delovnega mesta. Kljub 

ne preveč pozitivnim mislim in prepričanjem, ki vplivajo na kognitivno komponento 

delovnega zadovoljstva, pa imajo hedonisti bolj pozitivna čustva glede dela. Kot kaže kljub 

kritičnosti na delovnem mestu vseeno najdejo razloge za zadovoljstvo na čustvenem nivoju.  

 

Jasnejšo sliko o pomenu hedonistične sedanjosti daje multipla regresija (tabela 7 in tabela 8). 

Rezultati kažejo, da dimenzija hedonistične sedanjosti statistično pomembno prispeva k 

napovedovanju tako čustvene kot tudi kognitivne komponente delovnega zadovoljstva. Z 

vključitvijo dimenzije odstotek pojasnjene variance kognitivne komponente delovnega 

zadovoljstva zvišamo iz 9,4 % na 11,5 %, več variance pa pojasnita predhodno vključeni 

dimenziji: negativna preteklost in prihodnost. Torej je ob kontroliranju obeh dimenzij 

prispevek hedonistične sedanjosti k napovedovanju kognitivne komponente delovnega 

zadovoljstva še vedno statistično pomemben. Pri ljudeh z enako izraženimi ostalimi 

dimenzijami bo torej za čustveno in kognitivno komponento delovnega zadovoljstva 

pomembno, kakšna bo izraženost njihove hedonistične sedanjosti. 
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Z vključitvijo dimenzij časovne perspektive skupni odstotek pojasnjene variance kognitivne 

komponente delovnega zadovoljstva znaša 13,7 %, skupni odstotek pojasnjene variance 

čustvene komponente zadovoljstva z delom pa 12,0 %. Rezultati kažejo, da na delovno 

zadovoljstvo verjetno vpliva še precej drugih faktorjev in da bi lahko z morebitnimi drugimi 

spremenljivkami (npr. osebnostne lastnosti, situacijski dejavniki delovnega mesta) pojasnili 

večji del variance kot samo z napovedovanjem na osnovi časovne perspektive. 

 

 

4.3 Uravnotežena časovna perspektiva in delovno zadovoljstvo 
 

Na podlagi preteklih ugotovitev (Boniwell in dr., 2010; Podlogar in Bajec, 2011) sem 

predvidevala, da bodo udeleženci z bolj uravnoteženo časovno perspektivo na delovnem 

mestu bolj zadovoljni kot tisti z neuravnoteženo, zato sem operacionalizirala uravnoteženo 

časovno perspektivo na dva načina. Rezultati kažejo, da imajo ljudje, ki so na svojem 

delovnem mestu bolj zadovoljni, tudi bolj uravnotežen profil časovne perspektive.  

 

Po kriterijski operacionalizaciji (slika 2 in slika 3) sem udeležence razdelila v šest skupin 

glede na to, koliko kriterijev uravnotežene časovne perspektive izpolnjujejo. Več kriterijev 

posameznik izpolni, bolj uravnotežena je njegova časovna perspektiva. Skupine sem med 

seboj primerjala glede na povprečne rezultate na obeh vprašalnikih, ki merita delovno 

zadovoljstvo. Izkazalo se je, da so na delovnem mestu bolj zadovoljni tisti, ki imajo bolj 

uravnoteženo časovno perspektivo, kar ustreza mojim predvidevanjem. Razlike med 

skupinami v povprečni stopnji zadovoljstva na delovnem mestu so statistično pomembne. 

Trend naraščanja delovnega zadovoljstva po skupinah glede na število izpolnjenih kriterijev 

uravnotežene časovne perspektive je enakomeren na kognitivni komponenti delovnega 

zadovoljstva, pri čustveni komponenti pa izstopa zadnja skupina udeležencev z uravnoteženo 

časovno perspektivo. Ti imajo najbolj pozitivna čustva in občutke glede svojega delovnega 

okolja in so najbolj zadovoljni pri delu. Domnevam lahko tudi, da pretirana usmerjenost v 

določeno dimenzijo, četudi je ta pozitivna, ne pripomore k uravnoteženosti časovne 

perspektive in delovnemu zadovoljstvu. Vzroke lahko iščemo v pomanjkanju fleksibilnosti 

uporabe vseh dimenzij, saj prevlada ene zavira uporabo vseh ostalih dimenzij, tudi če so 

situaciji bolj primerne. Iz rezultatov lahko tudi sklepamo, da je kriterijska operacionalizacija z 
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vidika povezanosti časovne perspektive in delovnega zadovoljstva primeren način 

ugotavljanja uravnotežene časovne perspektive. 

 

Uravnoteženo časovno perspektivo sem operacionalizirala tudi z vidika posameznika (slika 4 

in slika 5). Na podlagi klastrske analize sem se odločila, da je najbolj primerna rešitev s 

petimi skupinami, ki sem jih glede na vsebinsko analizo poimenovala: (1) negativna časovna 

perspektiva, poudarek na prihodnosti, (2) pozitivna časovna perspektiva, poudarek na 

prihodnosti, (3) uravnotežena časovna perspektiva, (4) neizrazita uravnotežena časovna 

perspektiva in (5) pozitivna časovna perspektiva, neizražena prihodnost. 

 

Za klaster negativne časovne perspektive s poudarkom na prihodnosti so značilni razmeroma 

nizki dosežki na dveh pozitivnih dimenzijah (pozitivna preteklost in hedonistična sedanjost) 

in višji na negativnih dimenzijah (negativna preteklost in fatalistična sedanjost). V tem klastru 

najvišje izstopa usmeritev v prihodnost, kar v kombinaciji z nižjo hedonistično sedanjostjo 

pomeni, da je ta skupina udeležencev precej usmerjena v načrtovanje in doseganje časovno 

oddaljenih ciljev, manj časa pa namenja sprostitvi in užitkom v sedanjosti. Ob tem pogosto 

tudi podoživljajo negativne spomine iz preteklosti in se premalo osredotočajo na pozitivne 

dogodke. To se odraža tudi pri zadovoljstvu z delom, saj je ta skupina udeležencev dosegla 

statistično pomembno nižje rezultate tako na kognitivni komponenti kot tudi na čustveni 

komponenti delovnega zadovoljstva (slika 5). 

 

Klaster pozitivne časovne perspektive s poudarkom na prihodnosti ima v primerjavi s 

prejšnjim bolj zdrav odnos do preteklosti, deloma sedanjosti (precej nižja fatalistična 

sedanjost) in tudi prihodnosti. Udeleženci v tej skupini so tudi precej usmerjeni v prihodnost 

in manj v hedonistično uživanje v trenutku, pozitiven pogled na preteklost jim daje trdnejšo 

osnovo, na kateri gradijo svoje zadovoljstvo. Ti udeleženci imajo najvišje izraženo kognitivno 

komponento delovnega zadovoljstva, precej visoko pa tudi čustveno komponento (slika 5). 

Verjetno so zaradi usmerjenosti v prihodnost precej uspešni na delovnem mestu, pozitivni 

spomini iz preteklosti pa jim kljub pomanjkanju časa za sprostitev v sedanjosti dajo 

zadovoljivo mero zadovoljstva pri delu. 
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Klaster uravnotežene časovne perspektive zaznamujejo visoko izražene pozitivne in nizko 

negativne dimenzije časovne perspektive. Na vprašalnikih delovnega zadovoljstva ta skupina 

sicer ni dosegla najvišjega rezultata (kognitivna komponenta zadovoljstva pri delu je višja pri 

drugem klastru, čustvena pa pri petem), je bil pa ta rezultat relativno visok tako na kognitivni 

kot tudi na čustveni komponenti delovnega zadovoljstva. 

 

Za klaster neizrazite uravnotežene časovne perspektive so v primerjavi s prejšnjim značilne 

nižje povprečne vrednosti na pozitivnih dimenzijah in višje ali približno enake na negativnih 

dimenzijah. To se odraža tudi pri delovnemu zadovoljstvu, saj so udeleženci iz te skupine 

dosegli drugi najnižji rezultat na merah kognitivnega in čustvenega zadovoljstva pri delu. 

Verjetno je pri tej skupini poleg profila deloma problem tudi fleksibilnost uporabe določenih 

dimenzij, saj profil v osnovi ni tako negativen. 

 

Klaster pozitivne časovne perspektive z neizraženo prihodnostjo je dobil ime na podlagi 

visoko izraženih vseh petih dimenzij, pri čemer je najvišja usmerjenost v pozitivno preteklost, 

v primerjavi z ostalimi klastri pa ima ta skupina udeležencev v povprečju najvišjo fatalistično 

sedanjost. Udeleženci iz te skupine imajo visoko (nad 3,00) izražene vse časovne perspektive. 

Na čustveni ravni so pri delu najbolj zadovoljni izmed vseh udeležencev, kognitivna 

komponenta delovnega zadovoljstva pa je tudi precej visoka. Višje izraženi negativni 

perspektivi glede na rezultate udeležence raziskave ne ovirata, na svojem delovnem mestu so 

precej zadovoljni, zato sklepam, da so vsaj deloma sposobni fleksibilnega uravnavanja vseh 

dimenzij situaciji primerno. 

 

Rezultati torej kažejo, da glede na izraženost delovnega zadovoljstva najbolj odstopa prvi 

klaster. Ti udeleženci so v primerjavi z drugimi najmanj zadovoljni na delovnem mestu. 

Nisem pa dobila izstopajočega pozitivnega profila časovne perspektive, ki bi ločil skupino 

udeležencev, ki bi bili na delovnem mestu najbolj zadovoljni. Ravni kognitivne in čustvene 

komponente delovnega zadovoljstva so pri skupinah udeležencev glede na vsebinsko analizo 

profilov časovnih perspektiv razumljive, zato lahko sklepam, da je tudi klastrska analiza oz. 

pristop z vidika posameznika primeren način operacionalizacije časovne perspektive. 
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Kriterijsko operacionalizacijo in operacionalizacijo z vidika posameznika sem primerjala 

glede na dva vidika: statistično pomembnost razlik med dobljenimi skupinami udeležencev v 

zadovoljstvu in parsimoničnosti rezultatov. Pri obeh načinih operacionalizacije sem dobila 

med skupinami z različnimi časovnimi perspektivami razlike v izraženosti delovnega 

zadovoljstva na nivoju p < 0,01, zato na podlagi tega podatka ne morem sklepati o večji 

učinkovitosti katere izmed obeh načinov operacionalizacij. Daje pa kriterijska 

operacionalizacija precej bolj nedvoumne rezultate, saj z večjo uravnoteženostjo profila 

časovnih perspektiv narašča tudi povprečna raven delovnega zadovoljstva. Jasno lahko 

določimo tudi skupino ljudi z uravnoteženo časovno perspektivo, ki dosegajo najvišjo 

povprečno raven delovnega zadovoljstva tako na kognitivni kot tudi čustveni komponenti. 

Operacionalizacija z vidika posameznika tako jasnih rezultatov ne daje, zato ocenjujem, da je 

bolj primerna kriterijska operacionalizacija časovne perspektive. 
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4.4 Omejitve raziskave 
 
 

Vzorec udeležencev je bil precej velik, vendar je za presojo reprezentativnosti treba 

upoštevati starostno, spolno, izobrazbeno in poklicno strukturo ter geografsko poreklo. Glede 

na spremljanje zbiranja podatkov lahko sklepam, da so udeleženci prihajali iz vseh slovenskih 

pokrajin, saj so testatorji vprašalnike večinoma delili med ljudmi iz svoje regije.  

 

Ocenjujem tudi, da je vzorec reprezentativen glede na starost zaposlenih, vprašljiva pa je 

spolna, izobrazbena in poklicna sestava.  

 

V vzorcu je bilo več kot 60 % udeleženk. Ugotovila sem, da se moški in ženske v povprečju 

pomembno razlikujejo v izraženosti časovne dimenzije prihodnosti, kar bi bilo priporočljivo v 

morebitnih nadaljnjih študijah tudi podrobneje raziskati in upoštevati.  

 

Tudi izobrazbena struktura vzorca je bila neenakomerna. Manj je bilo zaposlenih z osnovno 

šolo in dokončanim podiplomskim študijem, kar je sicer lahko ustrezno glede na odstotek 

celotne populacije Slovencev, vendar je bila skupina udeležencev s fakultetno izobrazbo 

prevelika (več kot pol udeležencev), kar ne ustreza odstotku v populaciji.  

 

Prav tako je bila poklicna struktura neenakomerna, saj so bili testatorjem nekateri udeleženci 

lažje dostopni – precej je bilo udeležencev s poklici, povezanimi z izobraževanjem, manj ali 

nič pa udeležencev na deficitarnih področjih (npr. predelovalne dejavnosti, rudarstvo, 

kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo). V razmislek ali kot priložnost za nadaljnje raziskave 

ostaja vprašanje, koliko (če sploh) poklicne specifike vplivajo na izraženost dimenzij časovne 

perspektive in s tem v povezavi tudi na delovno zadovoljstvo. 

 

Kot pomanjkljivost raziskave bi omenila tudi veliko količino uporabljenih vprašalnikov v 

sklopu širše raziskave. Reševanje je bilo dolgotrajno in je zahtevalo precejšnjo zbranost, zato 

sklepam, da sta nekaterim udeležencem med reševanjem upadla motivacija in zbranost. 

Nekateri so tako spregledali določene postavke ali preskočili strani. Raziskavo bi bilo z vidika 

udeležencev in veljavnosti bolje načrtovati z manj obsežnim sklopom vprašalnikov.  



Odnos med posameznikovo časovno perspektivo in njegovim zadovoljstvom pri delu 
 

51 
 

Kljub prevelikemu številu ostalih vprašalnikov, bi bilo za ta del študije zelo dobro, če bi 

vključili tudi vprašalnik Transcendentne prihodnosti (The Transcendental Future Time 

Perspective, TFTPI, Boyd in Zimbardo, 1997). S slednjim merimo šesto dimenzijo časovne 

perspektive, ki opredeljuje posameznikov odnos do življenja po smrti. Morda bi z 

upoštevanjem dimenzije transcendentne prihodnosti dobili bolj jasen vpogled v nekatere 

rezultate in razlago. Rezultati študije USA Today (Neznani avtor, 2008; po Zimbardo in Boyd, 

2008) so pokazali, da so ljudje z visoko izraženo dimenzijo transcendentne prihodnosti 

najbolj srečni, zato predvidevam, da bi vključitev transcendentne prihodnosti v model 

napovedovanja delovnega zadovoljstva prinesla pomembne informacije tudi o pomenu te 

dimenzije za delovno zadovoljstvo.  
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5. Povzetek izsledkov in uporabnost ugotovitev 
 

Cilj diplomskega dela je bil raziskati odnos med dimenzijami časovne perspektive in 

zadovoljstvom pri delu. S tem sem želela prispevati k boljšemu razumevanju dejavnikov, ki 

vplivajo na delovno zadovoljstvo. Predvidevala sem pozitivne korelacije med zadovoljstvom 

z delom, usmerjenostjo v pozitivno preteklost, usmerjenostjo v hedonistično sedanjost in 

usmerjenostjo v prihodnost ter negativno povezanost med zadovoljstvom pri delu, 

usmerjenostjo v negativno preteklost in fatalistično usmerjenostjo v sedanjost. Predpostavljala 

sem tudi, da bodo udeleženci z bolj uravnoteženo časovno perspektivo na delovnem mestu 

bolj zadovoljni kot tisti z neuravnoteženo.  

 

Izkazalo se je, da se človekov odnos do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti povezuje z 

doživljanjem razmer in dejavnikov dela in na tem temelječem zadovoljstvu. Pri delu so bolj 

zadovoljni tisti zaposleni, ki imajo splošen pozitiven odnos do preteklosti, se znajo sprostiti v 

sedanjosti in pazljivo načrtujejo tudi svojo prihodnost. Za statistično pomembno se ni izkazala 

le povezava med hedonistično sedanjostjo in kognitivno komponento delovnega zadovoljstva, 

je pa hedonistična sedanjost pomembno doprinašala k napovedovanju delovnega zadovoljstva 

v povezavi z drugimi dimenzijami časovne perspektive. Rezultati kažejo, da so ljudje, ki so 

prežeti s slabimi spomini in pogosto obžalujejo pretekle napake (imajo visoko izraženo 

negativno preteklost), na svojem delovnem mestu manj zadovoljni. Enako bi lahko na osnovi 

rezultatov sklepali tudi za ljudi, ki ne verjamejo v možnost izboljšav, v kar koli pozitivnega v 

njihovi prihodnosti in se apatično vdajo v usodo (imajo visoko izraženo fatalistično 

sedanjost). Rezultati tudi kažejo, da so udeleženci z bolj uravnoteženo časovno perspektivo na 

delovnem mestu bolj zadovoljni kot tisti z neuravnoteženo. Kot najprimernejša in najbolj 

parasimonična se je izkazala kriterijska operacionalizacija. Dimenzije časovne perspektive so 

se izkazale tudi kot statistično pomemben napovedni delavnik tako čustvene kot tudi 

kognitivne komponente delovnega zadovoljstva, je pa odstotek pojasnjene variance nizek, kar 

pomeni, da na zadovoljstvo pri delu vplivajo tudi drugi dejavniki.  

 

Ker sem potrdila povezavo med dimenzijami časovne perspektive in delovnim zadovoljstvom, 

so lahko rezultati uporabni v praksi na več načinov. Nekateri avtorji (npr. Zimbardo in Boyd, 

2008) na časovno perspektivo gledajo kot na relativno stabilno osebnostno lastnost, ki pa je v 
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razvoju pretežno naučena in jo kot tako lahko modificiramo. Če naš odnos do preteklosti, 

sedanjosti in prihodnosti lahko spreminjamo, potem bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi 

izobraževanj na temo izboljšanja lastne časovne perspektive in tako prispevati k razvoju 

zaposlenih. S pomočjo metod in nasvetov (vizualizacija, afirmacija), ki jih navajata omenjena 

avtorja, bi lahko pri posameznikih spodbujali razvoj bolj uravnoteženega profila časovne 

perspektive in jih učili fleksibilnega delovanja v luči različnih dimenzij. Preko bolj 

uravnotežene časovne perspektive in višje izraženih pozitivnih dimenzij bi lahko posredno 

prispevali tudi k višjemu zadovoljstvu na delovnem mestu.  

 

Rezultati diplomskega dela so lahko v praksi uporabni tudi kot pomoč za obogatitev ukrepov, 

ki bi povečevali delovno zadovoljstvo zaposlenih. Če se dimenzije časovne perspektive in 

delovno zadovoljstvo pri posameznikih povezujejo, bi lahko to upoštevali pri urejanju 

različnih dejavnikov, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo, da bodo zaposleni glede na profil 

dimenzij časovne perspektive na svojem delovnem mestu najbolj zadovoljni. Odprto 

vprašanje za nadaljnje raziskave je, kateri so tisti dejavniki, ki bi jih lahko prilagodili 

delavcem glede na različno izražene časovne dimenzije. Domnevam, da bi hedonistično 

naravnanim zaposlenim ustrezale bonitete, vezane na čustvene in zaznavne užitke (npr. 

pogostejši odmori za sprostitev in druženje s sodelavci, bolj kakovostna malica, različne 

ugodnosti, vezane na športno udejstvovanje, prilagodljiv delovni čas), v prihodnost 

usmerjenim pa bonitete, povezane z varnostjo zaposlitve in prihodnosti (npr. zaposlitev za 

nedoločen čas, možnost nakupa delnic po ugodnejši ceni). Podatki o časovni perspektivi 

posameznikov bi lahko bili tudi v pomoč šolskih svetovalnim delavcem in zaposlenim na 

zavodih za zaposlovanje, saj bi lahko te informacije uporabili kot pomoč pri usmerjanju 

posameznikov v poklice, ki bi jim glede na njihovo časovno perspektivo najbolj ustrezali in v 

katerih bi bili najbolj uspešni. 

 

V nadaljnjih raziskavah bi se bilo smiselno osredotočiti na učinkovitost izobraževalnih 

programov za izboljšanje časovne perspektive. V diplomskem delu sem potrdila, da 

pomembne povezave med časovno perspektivo in delovnim zadovoljstvom obstajajo, koliko 

časa, sredstev in napora pa se splača vložiti v izboljšanje profila časovne perspektive, je 

vprašanje za nadaljnje študije. Zanimiva bi bila tudi natančnejša raziskava posameznih 

dejavnikov, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo in njihovi povezanosti s časovno perspektivo. 
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Lahko pa bi se lotili tudi obsežnejše primerjave med različnimi narodi in kulturami, saj se 

delovna etika in pogoji dela med državami in kulturami precej razlikujejo.  
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7. Priloga 
 

Tabela 9. Rezultati Kolmogorov-Smirnov testa preverjanja normalnosti porazdelitve. 

  M SD z p df 
Negativna preteklost 2,51 0,68 0,072 0,000 641 

Pozitivna preteklost 3,64 0,57 0,054 0,000 641 

Hedonistična sedanjost 2,90 0,56 0,039 0,024 641 

Fatalistična sedanjost 2,45 0,63 0,055 0,000 641 

Prihodnost 3,46 0,49 0,043 0,007 641 

MSQ – I 3,65 0,61 0,073 0,000 641 

MSQ – E 3,30 0,77 0,078 0,000 641 

MSQ  3,56 0,60 0,061 0,000 641 

FACES 8,36 1,95 0,189 0,000 635 

 

V tabeli 9 so navedeni rezultati Kolmogorov-Smirnov testa, ki kažejo na statistično 

pomembna odstopanja od normalne porazdelitve. 
 

 

 
 


