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POVZETEK  

Demografske spremembe kažejo, da bo v organizacijah čedalje več starejših zaposlenih. Zato 

je potrebno najprej ugotoviti, kakšne so dispozicije za to, da bodo starejši zaposleni v 

organizaciji ostali. V raziskavi smo tako preučevali, ali delovna motivacija mediira odnos 

med osebnostjo in delovnim zadovoljstvom. V ta namen smo oblikovali baterijo vprašalnikov, 

s katero smo merili delovno motivacijo (WEIMS), osebnost (BFI) in delovno zadovoljstvo 

zaposlenih (Lestvica delovnega zadovoljstva). Celotno baterijo je izpolnilo 114 udeležencev, 

starih med 50 in 71 let. Z analizo poti smo ugotovili, da motivacija delno mediira odnos med 

osebnostnimi lastnostmi in delovnim zadovoljstvom, saj ima ekstravertnost tudi neposreden 

vpliv na delovno zadovoljstvo. Ključna napovednika v modelu sta bila sprejemljivost in 

odprtost. Naše ugotovitve lahko organizacijam omogočijo lažje upravljanje s starejšimi 

zaposlenimi ter ponudijo boljši vpogled v pogoje, ki spodbujajo njihovo uspešnost in 

produktivnost.  

 

UVOD 

 

V večini razvitih držav, med drugim tudi v Sloveniji, se starostna struktura spreminja. 

Demografski podatki o staranju prebivalstva kažejo, da bo kmalu primanjkovalo mlajše 

delovne sile, upokojitvena doba pa se bo podaljševala. Tako bo čedalje več starejših 

zaposlenih, ki jih opredelimo kot zaposlene, starejše od 45 let, zlasti pa starejše od 50 (Planko, 

Drev in Duralija, 2017). Zato je potrebno poiskati dejavnike, zaradi katerih se bodo starejši 

zaposleni odločali za nadaljevanje z delom. Hkrati pa bodo dejavniki delodajalcem pomagali 

pri izkoriščanju potencialov zaposlenega. Raziskave kažejo, da na odločitev starejših 

zaposlenih o upokojitvi vplivata predvsem zdravje ter finančne spodbude, vendar pa je pri 

odločanju o tem, ali bodo ti zaposleni še ostali na delovnem mestu, pomembno tudi 

zaznavanje organizacije, motivacija ter zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu (Raab, 

2016). Sprva je torej pomembno ugotoviti, kakšne so dispozicije za to, ali bodo starejši 

zaposleni ostali v organizaciji. V naši raziskavi smo preučevali, kako so pri starejših 

zaposlenih povezani dejavniki njihove osebnosti, motivacije ter zadovoljstva pri delu.  

 

Veliko študij je ugotavljalo, kako sta zadovoljstvo z delom ter delovna motivacija 

povezani z delovno uspešnostjo tudi pri starejših zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenega z 

delom lahko opredelimo kot želeno, pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat posameznikove 

ocene dela in dosedanjih izkušenj na delovnem mestu (Mihalič, 2006). Delovna motivacija pa 

je skupek energetskih sil, ki imajo izvor znotraj in zunaj posameznika. Sile spodbujajo 

vedenje, povezano z delom, ter določajo njegovo obliko, smer, intenzivnost in trajanje 

(Pinder, 2008). V. Franca (2016) ugotavlja, da na nižjo motivacijo in slabše zadovoljstvo 

zaposlenih vplivajo predvsem previsoke zahteve ter pričakovanja delodajalcev. Poleg tega pa 

imajo pomemben vpliv tudi pogoji za delo, kot sta delovni čas (nadure, delo ob vikendih…) 



ter intenzivnost dela (prekratki časovni roki, moteče prekinitve, premalo časa za izvedbo vseh 

delovnih zadolžitev). Nižje zadovoljstvo z delom povezujemo tudi s slabšim opravljanjem 

dela, omejeno kvaliteto storitev, nižjim zadovoljstvom strank, s katerimi zaposleni 

neposredno poslujejo (Batt in Moynihan, 2002), pogostejšo fluktuacijo zaposlenih ter večjimi 

zdravstvenimi težavami (Shields in Ward, 2001). Po drugi strani zadovoljni zaposleni izražajo 

večjo pripadnost organizaciji, so pri delu bolj produktivni, kaže pa se tudi večja verjetnost, da 

bodo kljub starosti še vedno ostali na delovnem mestu. Visoko zadovoljstvo pri delu vodi v 

nižje stopnje absentizma in boljše duševno in fizično zdravje (Jex in Britt, 2008). Povezuje se 

tudi z boljšim splošnim zadovoljstvom z življenjem, delovno zadovoljstvo pa naj bi bilo tudi 

tisti dejavnik, ki vpliva na višjo motivacijo za delo (Kinnicki, McKee-Ryan, Schriesheim in 

Carson, 2002). 

 

Kljub temu, da so starejši zaposleni bolj izkušeni, pa so pogosto izpostavljeni 

negativnim predsodkom in stereotipom glede njihove motivacije, zadovoljstva ter sposobnosti 

za delo, učenje in razvoj. Starejši so pogosto zaznani kot nemotivirani, vendar raziskovalci 

ugotavljajo, da je motivacija pozitivno povezana s poklicnim uspehom ter zadovoljstvom pri 

delu (Posthuma in Campion, 2009). Organizacije morajo zato ugotoviti, kaj motivira starejše 

zaposlene, saj lahko to zaposlenim pomaga pri bolj učinkovitem delu (Bridgstock, 2011; 

Hennekam, 2016; Quigly in Tymon, 2006). Raziskave tudi ugotavljajo, da sta motivacija in 

zadovoljstvo medsebojno tesno povezana – višja motivacija vpliva na zadovoljstvo zaposlenih 

(Lord, 2004), poleg tega pa lahko tudi višje zadovoljstvo vpliva na razvoj večje motivacije za 

delo (Kinnicki idr., 2002). Z motivacijo in zadovoljstvom pri delu pa so povezane tudi 

nekatere demografske spremenljivke, kot na primer starost. Starejši kot je zaposleni, bolj 

zadovoljen in motiviran bo za delo (Hennekam, 2016). Poleg tega pomemben vpliv starosti 

podpira tudi starejša literatura, ki nakazuje, da so zaposleni ob staranju bolj zadovoljni s 

svojim delom, morda tudi zato, ker so bolj sposobni uskladiti svoje delovne vrednote z izbiro 

poklica (Davies, Mathews in Wong, 1991). Podobno lahko sklenemo tudi za področje 

izobrazbe. Bolj izobraženi starejši zaposleni so tako bolj poklicno uspešni ter zadovoljni na 

delovnem mestu (Hennekam, 2016), medtem ko na področju spola ni pomembnih razlik 

(Aristovnik in Jaklič, 2013).  

 

Motivacija in zadovoljstvo z delom pa sta odvisna tudi od osebnostnih lastnosti. 

Furnham in Eracleous (2009) sta tako ugotovila, da je najpomembnejši napovednik motivacije 

in zadovoljstva vestnost. To je precej skladno z metaanalizo (Judge, Heller in Mount, 2002), 

ki je poleg pomembnega vpliva vestnosti ugotovila še povezavo z nižjim nevroticizmom ter 

višjo ekstravertnostjo. Posamezniki z višjo stopnjo nevroticizma naj bi na delovnem mestu 

nezavedno izbirali negativne izkušnje, zato je njihovo zadovoljstvo nižje. Nasprotno pa 

ekstravertni posamezniki doživljajo pozitivna čustva, so bolj družabni in se lažje vključijo v 

delovni proces. Tudi vestni zaposleni so zaradi svoje pozornosti na podrobnosti nagrajeni od 

znotraj (pohvale, odgovornost, razširjene vloge) in zunaj (bonusi, povišice) sebe, to pa 

posledično vpliva na višje delovno zadovoljstvo. O pomembnih povezavah med 

zadovoljstvom pri delu ter odprtostjo za izkušnje in sprejemljivostjo pa avtorji ne poročajo 

(Judge idr., 2002). Druga metaanaliza (Judge in Illies, 2002) je ugotavljala povezanost med 

velikimi petimi ter motivacijo za delo. Rezultati so pokazali, da sta višja vestnost in nižji 

nevroticizem najmočneje in najpogosteje povezana z visoko motivacijo za delo, kar se 

ponovno sklada z ugotovitvami Furnhama in Eracleousa (2009). Problem raziskav, ki so 

preučevale osebnostne lastnosti je, da niso vključile le starejših zaposlenih, ampak so v vzorec 

zajele vse zaposlene. Ravno zato smo želeli z našo raziskavo raziskati vpliv osebnostnih 

lastnosti pri zaposlenih, starejših od 50 let.  

 



Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kakšna je povezanost med osebnostnimi 

lastnostmi starejših zaposlenih ter njihovo motivacijo in zadovoljstvom pri delu. Raziskave so 

že ugotavljale povezanost (npr. Kinnicki idr., 2002; Hennekam, 2016; Judge idr., 2002; 

Furnham in Eracleous, 2009), čeprav znatno primanjkuje raziskav, ki bi vključile le starejše 

zaposlene. V ta namen smo oblikovali vprašalnik, ki so ga izpolnjevali starejši zaposleni v 

Sloveniji ter postavili tri raziskovalna vprašanja. Najprej nas je zanimalo, kakšna je 

povezanost med osebnostnimi lastnostmi, delovno motivacijo in delovnim zadovoljstvom 

starejših zaposlenih. Nadalje smo predpostavili polno-mediirajoč model, v katerem bo 

delovna motivacija mediirala odnos med osebnostnimi lastnostmi in delovnim zadovoljstvom 

starejših zaposlenih. Poleg tega pa smo želeli ugotoviti, ali prihaja do razlik glede na 

demografske lastnosti v delovni motivaciji in delovnem zadovoljstvu starejših zaposlenih. 

 

METODA 

 

Udeleženci 

 

Vprašalnik je izpolnilo 118 udeležencev, od tega smo štiri udeležence izločili, saj so bili 

mlajši od 50 let in tako niso ustrezali postavljenim starostnim kriterijem v naši raziskavi. 

Končni vzorec vsebuje 114 udeležencev (37,7 % moških), starih med 50 in 71 let (M = 54,8 

let, SD = 4,1). Izobrazba udeležencev je prikazana v Tabela 1. 

 

Tabela 1. Izobrazba udeležencev 

izobrazba f % 

srednja/poklicna šola/gimnazija 28 24,6 

višja šola (6. stopnja) 26 22,8 

visoka šola (7. stopnja) 14 12,3 

univerzitetni program (8. stopnja) 37 32,5 

magisterij znanosti (9. stopnja) 7 6,1 

doktorat (10. stopnja) 2 1,8 

 

Pripomočki 

 

Work Extrinsic Intrinsic Motivation Scale (WEIMS; Tremblay, Blanchard, Taylor, 

Pelletier in Villeneuve, 2009) je pripomoček za merjenje delovne motivacije. Izhaja iz teorije 

samodeterminacije in predpostavlja 6 lestvic: intrinzična motivacija (IM), integrirana 

regulacija (INTEG), identificirana regulacija (IDEN), introjecirana regulacija (INTRO), 

zunanja regulacija (EXT), amotivacija (AMO). Vsako lestvico merimo s tremi postavkami, na 

katere udeleženec odgovarja na 7-stopenjski lestvici (1 = sploh ne velja, 7 = popolnoma 

velja). Poleg rezultata na posamezni lestvici lahko izračunamo tudi skupni rezultat oziroma 

indeks samodoločenosti po naslednji formuli: W_SDI=3*IM+2*INTEG+1*IDEN-1*INTRO-

2*EXT-3*AMO.  

 

Vprašalnik velikih pet (BFI; John, Donahue in Kentle, 1991) vsebuje 44 postavk, ki 

merijo pet osebnostnih lastnosti: ekstravertnost (osem postavk), nevroticizem (osem postavk), 

odprtost (deset postavk), sprejemljivost (devet postavk) in vestnost (devet postavk). Vsaka 

postavka vsebuje kratko izjavo, kjer udeleženec oceni, v kolikšni meri se z njo strinja na 

petstopenjski lestvici (1 = sploh se ne strinjam in 5 = zelo se strinjam). BFI je časovno 

ekonomičen in ima dobre merske karakteristike (Srivastava, John, Gosling in Potter, 2003). 

Vprašalnik je preveden v slovenščino (Avsec in Sočan, 2007). 

 



Lestvica delovnega zadovoljstva (Pogačnik, 2000) vsebuje 15 temeljnih motivov oz. 

dejavnikov, s katerimi smo pri svojem delu lahko bolj ali manj zadovoljni. Posameznik 

ocenjuje, kako je zadovoljen s svojo delovno situacijo. Pri tem si pomaga z ocenami od 1 do 5 

(1 = zelo nezadovoljen, 5 = zelo zadovoljen), s katerimi ovrednoti vsakega izmed motivov. 

Lestvica poleg ocen po posameznih področjih delovne motivacije daje tudi splošno oceno 

zadovoljstva z delovno situacijo. V naši raziskavi smo v analize vključili zgolj skupno 

lestvico delovnega zadovoljstva.  

 

Postopek 

 

Prevod vprašalnika WEIMS je opravila skupina, s katero smo sodelovali pri naši 

raziskavi. Podatke smo zbirali preko spletne ankete, udeležence pa smo pridobili preko 

poznanstev in socialnih omrežij. Vzorec je tako priložnosten in ni nujno reprezentativen. 

Udeležence smo seznanili z namenom raziskave in jim v primeru sodelovanja ponudili 

povratne informacije, ki so jih prejeli na svoj elektronski naslov. Povratne informacije so 

vključevale dosežen percentil za lestvice, izračunan na podlagi norm (Avsec in Sočan, 2007). 

Zagotovljena je bila zaupnost podatkov. Podatke smo obdelali v programu IBM SPSS 21.0 in 

LISREL 8.8 (Jöreskog in Sörbom, 2006). Izvedli smo osnovne opisne statistike, korelacije in 

analizo poti.  

 

REZULTATI 

 

Opisne statistike 

 

V Tabela 2 so prikazane opisne statistike za lestvice BFI, WEIMS in za delovno 

zadovoljstvo. Normalnost porazdelitve spremenljivk smo ocenili na podlagi koeficientov 

asimetrije in sploščenosti ter grafičnega pregleda porazdelitve spremenljivk. Opazimo lahko, 

da prihaja do manjšega odstopanja od normalne porazdelitve pri lestvicah amotivacija in 

vestnost. Lestvica amotivacija je levo asimetrična, vestnost pa se porazdeljuje bolj koničasto 

glede na mezokurtično porazdelitev. Odstopanje od normalne porazdelitve je v obeh primerih 

blago. Pri ostalih spremenljivkah nismo ugotovili večjega odstopanja od normalne 

porazdelitve.   

 

Tabela 2. Opisne statistike za lestvice vprašalnikov BFI, WEIMS 

in Lestvica delovnega zadovoljstva 

lestvica M SD As Spl 

ekstravertnost 30,12 5,38 -0,260 -0,628 

sprejemljivost 37,40 5,01 -0,376 -0,600 

vestnost 36,82 4,84 -0,667* 1,233* 

nevroticizem 19,38 5,18 0,020 -0,528 

odprtost 38,43 5,49 -0,095 -0,595 

delovno zadovoljstvo 3,86 0,53 -0,074 -0,498 

intrinzična_motivacija 15,75 3,66 -0,487* 0,117 

integrirana_regulacija 15,18 4,35 -0,512* -0,354 

identificirana_regulacija 12,31 4,54 -0,229 -0,584 

introjecirana_regulacija 12,83 4,54 -0,170 -0,763 

zunanja_regulacija 13,16 3,84 -0,398 -0,015 

amotivacija 5,75 3,19 1,144* 0,310 

W-SDI 33,51 24,10 -0,265 -0,610 



Opombe. Standardna napaka za asimetrijo (As) je znašala 0,226, za 

sploščenost (Spl) pa 0,449. *p < 0,05. 

 

Zanesljivost lestvic 

 

Zanesljivosti merjenih konstruktov so prikazane v Tabela 3. Opazimo lahko, da imajo 

lestvice vprašalnika BFI nekoliko nižjo zanesljivost od tistih, ugotovljene na splošni 

populaciji (Avsec, 2007). Lestvice vprašalnika WEIMS imajo sprejemljivo zanesljivost, kljub 

majhnemu številu postavk, s katerimi smo merili lestvice. V splošnem lahko zaključimo, da 

so zanesljivosti merjenih lestvic nekoliko nižje, a ustrezno visoke.  

 

Korelacije  

 

Pred gradnjo analize poti smo izračunali korelacije med spremenljivkami (glej Tabela 

3). Opazimo lahko, da se delovno zadovoljstvo visoko pozitivno povezuje z delovno 

motivacijo. Sprejemljivost, vestnost, ekstravertnost in odprtost se pozitivno povezujejo z 

delovnim zadovoljstvom in delovno motivacijo; nevroticizem pa negativno z delovnim 

zadovoljstvom. Vse omenjene korelacije so statistično pomembne in zmerno visoke.   



Tabela 3. Korelacije med lestvicami BFI, WEIMS in Lestvico delovnega zadovoljstva ter zanesljivosti konstruktov 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. ekstravertnost 0,785             

2. sprejemljivost 0,30** 0,735 

          

 

3. vestnost 0,29** 0,41** 0,759 

         

 

4. nevroticizem -0,51** -0,49** -0,33** 0,779 

        

 

5. odprtost 0,45** 0,22* 0,35** -0,30** 0,749 

       

 

6. zadovoljstvo 0,30** 0,28** 0,27** -0,25** 0,25** 0,891 

      

 

7. intrinzična_motivacija 0,20* 0,22* 0,30** -0,15 0,37** 0,50** 0,745 

     

 

8. integrirana_regulacija 0,01 0,14 0,19* 0,04 0,02 0,33** 0,57** 0,789 

    

 

9. identificirana_regulacija 0,06 0,07 0,08 -0,06 0,02 0,19* 0,50** 0,49** 0,700 

   

 

10. introjecirana_regulacija 0,05 -0,04 0,12 0,03 0,00 0,17 0,46** 0,49** 0,55** 0,665 

  

 

11. zunanja_regulacija -0,11 -0,03 -0,06 0,03 -0,37** -0,03 -0,07 0,12 0,18 0,22* 0,667 

 

 

12. amotivacija -0,10 -0,27* -0,17 0,07 -0,10 -0,35* -0,39* -0,27* 0,02 0,01 0,00 0,667  

13. W-SDI 0,19* 0,30** 0,29** -0,12 0,32** 0,49** 0,81** 0,65** 0,42** 0,21* -0,34** -0,65** 0,807 

Opombe. Pri amotivaciji smo v povezavi z ostalimi spremenljivkami izračunali Spearmanov koeficient korelacije. Korelacije med vsemi ostalimi 

spremenljivkami smo izračunali s Pearsonovim koeficientom korelacije. V diagonalah so podane vrednosti Cronbach alfa. *p < 0,05 **p < 0,01. 
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Delovno zadovoljstvo in motivacija v povezavi z demografskimi lastnostmi starejših 

zaposlenih  

 

Nazadnje smo preverili, ali prihaja do razlik v delovnem zadovoljstvu in motivaciji 

glede na izobrazbo, starost in spol zaposlenih. V ta namen smo izračunali korelacije med 

spremenljivkami (glej Tabela 4). Ugotovili smo statistično pomembno povezanost med 

izobrazbo in delovno motivacijo starejših zaposlenih. V splošnem so tako bolj delovno 

motivirani tisti z višjo izobrazbo. Hkrati pa se izobrazba ne povezuje z delovnim 

zadovoljstvom.  

 

Tabela 4. Delovno zadovoljstvo in motivacija v 

povezavi z nekaterimi demografskimi 

spremenljivkami 

  

delovna 

motivacija 

delovno 

zadovoljstvo 

spol 0,12 0,01 

izobrazba 0,31** 0,04 

starost -0,03 0,03 
Opombe. Povezanost med spolom ter delovnim 

zadovoljstvom in motivacijo smo izračunali s točkovno 

biserialnim koeficientom korelacije. Povezanost med 

izobrazbo in delovnim zadovoljstvom ter motivacijo smo 

izračunali s Spearmanovim koeficientom korelacije. 

Povezanost med starostjo in delovnim zadovoljstvom ter 

motivacijo smo izračunali s Pearsonovim koeficientom 

korelacije. **p < 0,01. 

 

Analiza poti 

 

Predpostavljeni model je bil polno-mediirajoči model, v katerem smo predvideli, da bo 

delovna motivacija v celoti mediirala odnos med osebnostnimi lastnostmi in delovnim 

zadovoljstvom. V model smo vključili pet lestvic BFI ter skupno lestvico delovne motivacije 

(indeks W-SDI) in delovnega zadovoljstva. Zaradi majhnega vzorca smo izvedli analizo poti 

in ne polnega strukturnega modela. Analizo poti smo izvedli v programu LISREL 8.8 

(Jöreskog in Sörbom, 2006), kot ekstrakcijsko metodo pa smo uporabili metodo največjega 

verjetja (maximum likelihood, ML). Prileganje modela smo ocenili s 2 statistiko in indeksi 

prileganja (glej Tabelo 2). Pri izbiri indeksov in pristopu k evaluaciji modela smo sledili 

priporočilom Klineja (2011). Za določanje ustreznosti prileganja modelov smo uporabili 

kriterije, priporočene v simulacijski študiji Hu in Bentlerja (1999): RMSEA < 0,06, CFI > 

0,95, TLI > 0,95, SRMR < 0,08. Kot še sprejemljivo prileganje modela smo upoštevali tudi 

vrednosti indeksov blizu podanim. 

 

Prvotni predpostavljeni model se ni statistično pomembno odklanjal od vhodne 

kovariančne matrike (glej Tabela 5). Zaradi majhnega vzorca ima 2 manjšo moč, posledično 

pa je tako bolj verjetno, da smo zagrešili beta napako. Zaradi tega smo preverili tudi indekse 

prileganja. Indeksi prileganja so kazali, da se model še sprejemljivo prilega podatkom, čeprav 

prileganje ni odlično (visoke vrednosti RMSEA, SRMR; glej Tabela 5). Modifikacijski 

indeksi so pokazali, da lahko model izboljšamo, če dopustimo povezavo med ekstravertnostjo 

in delovnim zadovoljstvom. V raziskavi smo kot možnost dopustili tudi delno-mediirajoč 

model. V modificiranem modelu smo tako dopustili povezanost med ekstravertnostjo in 
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delovnim zadovoljstvom. Razlika med modeloma je statistično pomembna (2 (1) = 6,41, p = 

0,011), kar pomeni, da se modificiran model statistično pomembno bolje prilega podatkom od 

prvotno predpostavljenega. Indeksi prileganja so pri modificiranem modelu odlični (glej 

Tabela 5). Znatno se zmanjša tudi vrednost SRMR, njena nizka vrednost pa kaže na zelo 

dobro reprodukcijo vhodne kovariančne matrike. Zaradi boljšega prileganja smo tako obdržali 

modificiran model.  

 

Tabela 5. Indeksi prileganja za predpostavljeni in modificiran model 

 

2 df p RMSEA TLI CFI SRMR 

predpostavljen model 9,14 5 0,104 0,084 0,929 0,983 0,066 

modificiran model 2,54 4 0,638 0,000 1 1 0,027 

Opombe. RMSEA = root mean square error of approximation; TLI = Tucker-Lewis 

index; CFI = comparative fit index; SRMR = standardized root mean square residual. N 

= 114. 

 

V Tabela 6 smo prikazali nestandardizirane uteži in pripadajoče standardne napake za 

poti med endogenimi in eksogenimi spremenljivkami modificiranega modela. Povezanosti 

med osebnostnimi lastnostmi smo dopustili, vendar jih v Tabela 6 zaradi večje preglednosti 

nismo prikazali. Opazimo lahko, da je nagib sprejemljivosti in odprtosti na delovno 

motivacijo statistično pomemben. Osebnostne lastnosti skupaj pojasnijo 18 % variance na 

delovni motivaciji, kar kaže na bolj nizko napovedno moč modela. Velik del variabilnosti je z 

našim modelom nepojasnjen, kljub temu da so naši napovedniki temeljni vidiki osebnosti. 

Statistično pomemben nagib pa imata tudi oba napovednika delovnega zadovoljstva. Skupaj 

lahko z njima pojasnimo 28 % variance na delovnem zadovoljstvu.  

 

Na Slika 1 so prikazane standardizirane uteži modificiranega modela. Opazimo lahko, 

da so uteži med osebnostnimi lastnostmi in delovno motivacijo nizke do zmerno visoke. 

Povezanost med delovno motivacijo in delovnim zadovoljstvom pa je visoka.  

 

Tabela 6. Nestandardizirane in standardizirane uteži 

  delovna motivacija   delovno zadovoljstvo 

  b SE   b SE 

ekstravertnost 0,02  0,049 

 

0,21* 0,083 

sprejemljivost 0,12* 0,050  0,00 / 

vestnost 0,07 0,050  0,00 / 

nevroticizem 0,07 0,052 

 

0,00 / 

odprtost 0,11* 0,044 

 

0,00 / 

delovna motivacija / /   0,10* 0,018  
Opombe. *p < 0,05. 
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Slika 1. Konceptualni diagram in standardizirane uteži modificiranega modela. E = 

ekstravertnost, S = sprejemljivost, V = vestnost, N = nevroticizem, O = odprtost, zad = 

delovno zadovoljstvo, motiv = delovna motivacija.  
 

RAZPRAVA 

 

V raziskavi smo sprva predpostavili polno-mediirajoč model, v katerem bi delovna 

motivacija mediirala odnos med osebnostnimi lastnostmi in delovnim zadovoljstvom starejših 

zaposlenih. Našo hipotezo lahko tako zavrnemo, saj smo zaradi boljšega prileganja obdržali 

modificiran model, in sicer delno-mediirajoč model, pri katerem smo dopustili povezanost 

med ekstravertnostjo in delovnim zadovoljstvom. Ugotovili smo tudi visoko povezanost med 

delovnim zadovoljstvom in delovno motivacijo, kar pomeni, da so starejši zaposleni, ki so 

bolj zadovoljni na delovnem mestu tudi bolj motivirani. 

 

Z izvedeno raziskavo smo želeli ugotovili, kakšna je povezanost med osebnostnimi 

lastnostmi, delovno motivacijo in delovnim zadovoljstvom starejših zaposlenih. V skladu z 

avtorji Judge idr. (2002), se je tudi na našem vzorcu pokazalo, da se ekstravertnost statistično 

pomembno povezuje z delovnim zadovoljstvom, kar pomeni, da so bolj ekstravertni starejši 

zaposleni na delovnem mestu tudi bolj zadovoljni. Starejši zaposleni, ki so bolj družabni, 

aktivni in energični, na delovnem mestu torej občutijo več zadovoljstva. V nasprotju z avtorji 

pa smo ugotovili statistično pomembno povezanost delovne motivacije s sprejemljivostjo in 

odprtostjo. Starejši zaposleni, ki so bolj radovedni in kažejo večje zanimanje za novo znanje 

in nove izkušnje, so posledično tudi bolj motivirani na delovnem mestu. Enako velja za tiste 

posameznike, ki sklepajo pozitivne odnose s svojimi sodelavci, so bolj sprejeti, prijateljski in 

prijazni. Slednji starejši zaposleni so tudi bolj sposobni učinkovitega reševanja konfliktov, se 

zavzemajo za druge in radi delajo z ljudmi. Iz tega razloga so posledično lahko tudi bolj 

motivirani za uspeh in doseganje ciljev na delovnem mestu, zlasti če so del nekega tima.   
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Pri preučevanju razlik v delovnem zadovoljstvu glede na demografske spremenljivke 

smo ugotovili razlike med starejšimi zaposlenimi glede na njihovo izobrazbo. Čeprav S. 

Hennekam (2016) zaključuje, da so bolj izobraženi starejši zaposleni tudi bolj zadovoljni, se 

slednje na našem vzorcu ni pokazalo. Razlog je morda v tem, da je naš vzorec premajhen, da 

bi zaznali pričakovan učinek. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da so bolj izobraženi 

starejši zaposleni bolj motivirani na delovnem mestu. Bolj izobraženi zaposleni so tudi bolj 

odprti in radovedni, zaradi česar so tudi bolj notranje motivirani. Enako kot avtorja Aristovnik 

in Jaklič (2013) tudi v naši raziskavi nismo ugotovili pomembnih razlik v delovnem 

zadovoljstvu in motivaciji glede na spol starejših zaposlenih.   

 

Kot že omenjeno, je raziskovanje osebnostnih lastnosti, motivacije in zadovoljstva 

starejših zaposlenih pomembno, saj organizacijam omogoča lažje upravljanje s starejšimi 

zaposlenimi in boljši vpogled v pogoje, ki spodbujajo njihovo uspešnost in produktivnost. 

Dobljene ugotovitve v naši raziskavi so tako lahko v pomoč organizacijam, ki zaposlujejo 

starejše zaposlene. Poleg tega imajo organizacije na podlagi ugotovitev uvid v to, kateri 

zaposleni so bolj zadovoljni in bolj motivirani na delovnem mestu in lahko tako namenijo več 

pozornosti tistim, pri katerih bi želeli povišati zadovoljstvo in motivacijo. Ugotovitve 

raziskave kažejo, da osebnostne lastnosti pojasnijo malo variance pri delovni motivaciji, kar 

pomeni, da imajo organizacije možnost ozaveščati zaposlene in vplivati na njihovo 

motivacijo, saj ni v celoti odvisna od posameznikovih osebnostnih lastnosti. V kolikor se 

organizacije zanimajo za zadovoljstvo in želje zaposlenih, pa lahko vplivajo na to, da 

zaposleni kažejo večjo pripadnost organizaciji in se kasneje odločajo za upokojitev. 

Zadovoljstvo starejših zaposlenih je zlasti v Sloveniji še precej neraziskano, zato menimo, da 

obstaja še veliko priložnosti za raziskovanje tega področja. Eno izmed pomembnejših 

možnosti za raziskovanje je tako tudi odkrivanje, kako delovna motivacija in delovno 

zadovoljstvo vplivata na delovno uspešnost zaposlenih.  

 

Ena izmed omejitev naše raziskave je nereprezentativnost vzorca, ki je posledica 

zbiranja udeležencev preko naših socialnih mrež. Ugotovitve tako težje posplošimo na celotno 

populacijo. Nadalje so naše ugotovitve manj robustne tudi zaradi manjšega vzorca, saj zaradi 

tega nismo imeli možnosti izgradnje polnega strukturnega modela, temveč zgolj analizo poti. 

Z analizo poti smo tako predpostavili, da so merjeni konstrukti popolnoma zanesljivi, čeprav 

v resnici vsebujejo precej merske napake. Ocenjeni parametri so lahko poleg te omejitve 

izkrivljeni tudi zaradi napake vzorčenja in specifikacijske napake (nevključitve drugih 

dejavnikov, ki vplivajo na spremenljivke v našem modelu). Nazadnje moramo upoštevati, da 

zaradi zasnove raziskave ne moremo potrditi predpostavljenih vzročnih odnosov. Čeprav se 

model dobro prilega podatkom, tako ni nujno, da so predpostavljeni vzročni odnosi pravilni.  

Možno je, da delovno zadovoljstvo tudi povratno vpliva na delovno motivacijo, česar pa v 

našem modelu nismo predpostavili.  

 

 

ZAKLJUČEK 

 

V raziskavi smo obdržali delno-mediirajoč model, pri katerem smo dopustili povezanost 

med ekstravertnostjo in delovnim zadovoljstvom. Ugotovili smo, da so starejši zaposleni, ki 

so bolj zadovoljni na delovnem mestu, tudi bolj motivirani. Poleg tega so bolj zadovoljni 

starejši zaposleni bolj ekstravertni. Tisti posamezniki, ki so bolj sprejemljivi, odprti in 

izobraženi pa so tudi bolj motivirani. Ugotovitve je potrebno interpretirati z dovoljšno mero 

pazljivosti, saj ima naša raziskava nekaj (že zgoraj opisanih) omejitev. Dobljene ugotovitve so 

kljub temu lahko v pomoč organizacijam, ki zaposlujejo starejše zaposlene, pri odkrivanju 
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bolj zadovoljnih in motiviranih zaposlenih na delovnem mestu. Posledično omogočajo 

izboljšanje zadovoljstva in motivacije pri tistih zaposlenih, kjer sta omenjena dva dejavnika 

nizko izražena. Poleg tega lahko organizacije spodbujajo pripadnost zaposlenih in vplivajo na 

odločitev za upokojitev starejših zaposlenih.  
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