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POVZETEK 

 

Delovno zadovoljstvo je rezultat posameznikovega doživljanja dela in delovnega mesta. 

Povezuje se z delavčevimi občutki do različnih vidikov dela. Ti občutki so lahko pozitivni ali 

negativni. Stopnja delovnega zadovoljstva je odvisna od številnih dejavnikov. Na nekatere 

izmed dejavnikov je mogoče vplivati in s tem povečati stopnjo delovnega zadovoljstva. Višje, 

kot je delovno zadovoljstvo posameznika, bolj učinkovit je le ta, obenem pa zadovoljstvo pri 

delu vpliva na posameznikovo zadovoljstvo z življenjem nasploh ter zmanjšuje možnost pojava 

stresa na delovnem mestu. Možnosti zaposlitve specialnih in rehabilitacijskih pedagogov so 

številne. Znotraj šolstva lahko delujejo v različnih vzgojno izobraževalnih programih. V skladu 

s programi so tudi njihove vloge, odgovornosti in pogoji dela različni, kar lahko vpliva na 

različno stopnjo njihovega zadovoljstva pri delu. 

 

V raziskavi, ki smo jo opravili, je sodelovalo 176 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki 

so zaposleni v posebnem programu vzgoje in izobraževanja,  v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom oziroma v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (v mobilni specialno pedagoški službi). Dobili smo vpogled, kakšna je stopnja 

delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v posameznih 

programih in ali med skupinami obstajajo pomembne statistične razlike v stopnji delovnega 

zadovoljstva. Rezultati, ki smo jih pridobili kažejo, da med skupinami ni pomembnih 

statističnih razlik v stopnji delovnega zadovoljstva ter da vse skupine doživljajo precej visoko 

stopnjo zadovoljstva pri delu. Obenem smo ugotavljali še, kateri so tisti dejavniki, ki negativno 

vplivajo na delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v 

posameznih programih. Ugotovili smo, da so ti dejavniki pri vseh treh skupinah isti, in sicer: 

upoštevanje s strani vodje in sodelavcev, delovni pogoji in razmere za delo ter delovni dosežki, 

pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki delujejo v programu s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, pa je ta dejavnik še ugled dela. Obenem smo na podlagi 

teoretičnih dejstev in dobljenih rezultatov oblikovali še smernice o možnostih povečanja 

delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.  

   

KLJUČNE BESEDE: delovno zadovoljstvo, dejavniki delovnega zadovoljstva, poklic 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, programi vzgoje in izobraževanja za otroke s 

posebnimi potrebami. 
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ABSTRACT 

 

Job satisfaction is the result of the way individuals experience work and their job post. It is 

connected to their attitude towards different aspects of their work, which may be positive or 

negative. However, the level of job satisfaction depends on a number of factors. Some of them 

can be controlled to improve job satisfaction. The higher the level of job satisfaction, the more 

efficient the individual becomes. In addition, job satisfaction impacts his or her satisfaction 

with life in general, thus reducing the possibility of stress occurring in the workplace. Special 

and rehabilitation pedagogy educators have many employment opportunities because they can 

work in various educational programs. However, different programs require different roles, 

responsibilities and work conditions, which may affect job satisfaction. 

 

A total of 176 special and rehabilitation pedagogy educators working either in a special 

educational program, an adapted educational program with a lower educational standard or in 

a program involving adapted education and additional professional assistance (mobile service 

for special pedagogy) took part in the research. The results provided insight into the level of 

job satisfaction among special and rehabilitation pedagogy educators who are engaged in 

individual programs. No statistically significant differences were observed between the groups 

in terms of their job satisfaction, which was actually quite high. Another point of interest were 

the factors that have a negative influence on the job satisfaction of special and rehabilitation 

pedagogy educators working in individual programs. It transpired that all three groups had the 

same factors in common: respect from the head and co-workers, working conditions, and 

accomplishment at work. Special and rehabilitation pedagogy educators involved in adapted 

education and additional professional assistance listed another factor, i.e. reputation of the 

work. Based on theoretical background and research results we devised guidelines to help 

improve job satisfaction among special and rehabilitation pedagogy educators. 

 

KEYWORDS: job satisfaction, factors of job satisfaction, special and rehabilitation pedagogy 

educator, special educational programs for children with special needs. 
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I. UVOD 

 

Delovno zadovoljstvo predstavlja posamezniku osnovo in gonilno silo, ki ga motivira in 

spodbuja, da aktivno uresničuje zastavljene delovne cilje (Jakopec, 2007). Gre za 

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

(Mihalič, 2008).  Dejavnikov, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo pri posamezniku, je veliko. 

Herzberg (1987) jih deli na motivatorje in higienike. Prvi so notranjega izvora, drugi pa 

zunanjega. Med higienike se uvrščajo delovni odnosi, delovni pogoji in razmere, primerno 

plačilo, politika delovne organizacije, nadzor in cenjenost dela, med motivatorje pa delovni 

dosežki, priznanje za opravljeno delo, pohvala, zanimivost in pestrost dela, možnost uporabe 

znanja in sposobnosti, samostojnost in odgovornost pri delu, osebna rast ter možnost 

napredovanja. Delovno zadovoljstvo poveča učinkovitost in produktivnost delavca, medtem ko 

delovno nezadovoljstvo povečuje stres pri posamezniku in negativno vpliva na njegovo 

družbeno življenje (Karakose, 2014). 

 

Delovno področje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je obširno. Na področju vzgoje in 

izobraževanja oseb s posebnimi potrebami lahko delujejo v različnih vzgojno izobraževalnih 

programih, ki se med seboj razlikujejo.  Iz Analize vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami (Opara idr, 2010) je mogoče sklepati, da so izobraževalni programi v katerih 

specialni in rehabilitacijski pedagog najpogosteje delujejo naslednji: program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja. Znotraj različnih programov 

prevzemajo specialni in rehabilitacijski pedagogi različne vloge, naloge in odgovornosti 

(Pierangelo, 2004). Razlike med programi so v predmetnikih, v šolah, ki so pristojne za 

izvajanje posameznih programov, načinu izvajanja (Kavkler, 2008), opredelitvah motenj, ovir 

oziroma primanjkljajev otrok, ki programe obiskujejo (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011), trajanju programov in starosti otrok, ki programe obiskujejo (Grubešič, 

2014), v kadrovski zasedbi (Šmid, 2008) in ne nazadnje tudi v fizičnih razmerah in pogojih za 

delo. 

 

Zaradi omenjenih razlik med vzgojno izobraževalnimi programi ter drugimi razlikami v 

delovnih mestih na področju vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami smo v 

magistrski nalogi ugotavljali, kateri so tisti programi, v katerih specialni in rehabilitacijski 



2                                           Brumen, M., 2016, Delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Mag. d.- BII. Ljubljana, UL PeF. 

 

 

pedagogi doživljajo najvišjo oziroma najnižjo stopnjo delovnega zadovoljstva. Nizko delovno 

zadovoljstvo vodi do stresa na delovnem mestu, celo do izgorelosti. Zaradi slednjega smo 

ugotavljali še, kateri dejavniki vplivajo na nižje delovno zadovoljstvo specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, zaposlenih v izbranih programih. Obenem smo oblikovali tudi 

konkretne smernice oziroma predloge, kako povišati delovno zadovoljstvo pri omenjeni skupini 

sodelujočih, saj delovno zadovoljstvo sorazmerno sovpada z delovno učinkovitostjo. Z 

magistrsko nalogo smo želeli pustiti doprinos na področju izboljšanja pogojev in kvalitete dela 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1 DELOVNO ZADOVOLJSTVO  

 

Delovno zadovoljstvo predstavlja pomembno in kompleksno področje, s katerim se soočajo 

tako vodje, kot zaposleni v posamezni delovni organizaciji. Kljub številnim znanstvenim 

raziskavam delovno zadovoljstvo še ni enotno opredeljeno (Aziri, 2011).  

 

1.1 OPREDELITVE DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA 

 

Različni avtorji opredeljujejo delovno zadovoljstvo na različne načine. V nadaljevanju bodo 

predstavljene nekatere izmed opredelitev. 

Delovno zadovoljstvo je večplasten in kompleksen koncept, ki lahko ima za različne ljudi 

različen pomen. Pogosto se povezuje z motivacijo, čeprav narava povezanosti ni povsem jasna, 

kajti pojma ni mogoče enačiti. Pri delovnem zadovoljstvu gre za notranje stanje, ki se povezuje 

z občutki dosežkov, tako kvalitativnimi, kot kvantitativnimi (Mullins, 2001).   

Hoppock (1935, v Aziri, 2011) opredeljuje delovno zadovoljstvo kot skupek fizioloških, 

psiholoških in okoljskih dejavnikov, ki pri posamezniku, ob opravljanju svojega dela, 

povzročajo občutek zadovoljstva. Delovno zadovoljstvo tako predstavlja skupek zunanjih in 

notranjih, osebnih dejavnikov, ki povzročajo občutek zadovoljstva pri delu.  

Zadovoljstvo pri delu je mogoče definirati kot prijetno, pozitivno emocionalno stanje, ki je 

posledica tega, kako posameznik ocenjuje svoje delo oziroma izkustva, ki jih je deležen ob 

opravljanju dela. Locke (1976, v Konrad, 1994) delovno zadovoljstvo povezuje s tem, da 

posamezniku opravljanje dela omogoča zadovoljevanje njegovih lastnih eksistencialnih in 

višjih potreb.  

Ena najpogosteje uporabljenih definicij delovnega zadovoljstva pripada Spectorju (1997, v 

Aziri, 2011), ki delovno zadovoljstvo povezuje z delavčevimi občutki do različnih vidikov dela. 

Občutki do dela oziroma do različnih vidikov dela so lahko pozitivni ali negativni. Slednje 

povzroča delovno zadovoljstvo oziroma delovno nezadovoljstvo v različnih delovnih 

situacijah. 
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Gilmer (1969, v Dimec, Mahnič, Marinšek, Masten in Tušak, 2008) zadovoljstvo pri delu 

definira, kot rezultat posameznikovih stališč do lastnega dela, do dejavnikov, ki so z njim 

povezani in do življenja nasploh. Delovno zadovoljstvo sovpada z delavčevimi pričakovanji o 

delovnem mestu in poklicu, ki ga opravlja in z dejansko situacijo, katere je na delovnem mestu 

deležen (Mumford, 1991). Zupan (2001) poudarja, da je delovno zadovoljstvo pri posamezniku 

odvisno od njegovega lastnega dojemanja, od tega kar mu je pri delu pomembno in kaj od dela 

pričakuje. Gre za notranje doživljanje, na katerega med drugim vplivajo številni osebni 

dejavniki. Delovno zadovoljstvo je pozitivno emocionalno stanje zaposlenega posameznika, ki 

nastane kot rezultat doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja delovnega okolja, 

izkušenj pri delu ter načina občutenja ostalih elementov dela oziroma delovnega mesta. (Brief 

in Weiss, 2002, v Fister, 2003). Kadar je posameznik zadovoljen na delovnem mestu, mu misel 

na delo in delovno mesto sproži prijetne občutke in prijetne spomine na pretekle dogodke pri 

delu. Obenem si na osnovi teh občutij oblikuje optimistične poglede na svojo delovno 

prihodnost (Mihalič, 2008).  

Zadovoljstvo na delovnem mestu predstavlja posamezniku osnovo in gonilno silo, ki ga 

motivira in spodbuja, da aktivno uresničuje zastavljene delovne cilje. Delovno nezadovoljstvo 

na drugi strani pa lahko otežuje doseganje ali celo onemogoča doseganje pričakovanih delovnih 

dosežkov. Odvisno je od tega, koliko svojih sposobnosti in spretnosti posameznik lahko pokaže 

in uporabi, koliko se lahko poistoveti z nalogami, ki jih opravlja, kako pomembno je delo, ki 

ga opravlja, koliko je pri tem lahko samostojen in koliko povratnih informacij dobi (Jakopec, 

2007).  

Delovno zadovoljstvo je koncept, ki opisuje, kako posameznik opravlja svoje delo – je delu 

naklonjen ali ga opravlja z odporom in kako se pri opravljanju svojega dela počuti. Obenem 

ima pomemben vpliv na delovno in življenjsko ravnovesje posameznika. Delovno zadovoljstvo 

poveča učinkovitost in produktivnost delavca, medtem ko delovno nezadovoljstvo povečuje 

stres pri posamezniku in negativno vpliva na njegovo družbeno življenje (Karakose, 2014).  

Guzina (1988) navaja dva pristopa k opredelitvi zadovoljstva pri delu. Ločuje splošno 

zadovoljstvo pri delu, ki ga opredeljuje kot generalni, celovit odnos posameznika do dela ter 

zadovoljstvo s posameznimi vidiki delovne situacije, kjer gre za predpostavko, da posamezni 

vidiki dela zadovoljujejo različne potrebe in da zadovoljstvo s posameznimi vidiki oblikuje 

splošni, čustveni odnos do dela.   
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Kljub številnim definicijam ni splošno sprejete opredelitve delovnega zadovoljstva. Večina 

avtorjev pa je vendarle enotnih, da gre za posameznikov individualni čustveni odziv na delo, ki 

ga opravlja in je odvisno od številnih dejavnikov. 

 

1.2 MOTIVACIJSKE TEORIJE IN DELOVNO ZADOVOLJSTVO 

 

Kadar je govora o delovnem zadovoljstvu zaposlenih in o tem, kako vplivati nanj, je potrebno 

pojasniti različne teorije motivacije. 

Delovna motivacija odgovarja na vprašanje, kaj je za zaposlene v neki organizaciji pomembno 

in kako so s temi dejavniki zadovoljni. Poznavanje delovne motivacije ima v osnovi naslednje 

razloge: izboljšanje produktivnosti, učinkovitosti in kreativnosti dela, izboljšanje kakovosti 

delovnega okolja in krepitev konkurenčne sposobnosti in uspešnosti organizacije. Spodbudno 

stanje omenjenih področij pa pomeni delovno zadovoljstvo zaposlenih (Bahtijerević – Šiber, 

1999, v Dimec, Mahnič, Marinšek, Masten in Tušak, 2008). 

Motiviranost je pri delu nujno potrebna, saj brez nje ni mogoče uspešno opraviti delovnih 

aktivnosti in nalog ter obenem zadovoljiti lastnih potreb delavca. Zaposleni morajo imeti 

občutek, da jim delo predstavlja izziv, ki od njih zahteva najboljše in največ, glede na njihove 

zmožnosti. Ob zadovoljitvi vseh potreb, posameznik na delovnem mestu občuti zadovoljstvo 

(Adair, 1998, v Jakopec, 2007).  

 

1.2.1 Teorija potreb po Maslowu 

 

Vsak najprej stremi k zadovoljitvi fizioloških potreb, ki so pred vsemi drugimi potrebami in 

človeku omogočajo preživetje. Sledi potreba po varnosti, ki je povezana s fizično varnostjo, s 

težnjo, da se posameznik zaščiti pred izgubo bivališča, hrane, zaposlitve in pridobljenega 

položaja. Obenem je povezana tudi s težnjo, da posameznik živi v stabilnem in predvidljivem 

okolju. Ko je zadovoljena potreba po varnosti, se pojavi potreba po pripadnosti, ki se povezuje 

s posameznikovo željo po interakciji z drugimi ljudmi. V skladu s to potrebo si posameznik želi 

ugajati drugim in biti član skupnosti. Sledi potreba po spoštovanju, ki zajema lastno spoštovanje 

in spoštovanje posameznika s strani drugih ljudi. Potrebo po spoštovanju sestavljajo potreba po 

moči, uveljavljanju in statusu, ki so vzrok, da si vsak želi izboljšati svoj status in pozitivno 

podobo, saj bi si s tem pridobil večji ugled, s tem pa se poveča tudi zaupanje v lastne 
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sposobnosti. Ko so predhodne potrebe pri posamezniku zadovoljene, se pojavi potreba po 

samouresničevanju (Maslow, 1954, v Jakopec, 2007). »Potrebe te ravni odsevajo človekovo 

željo, da dela to, za kar je sposoben. Zato lahko ljudje, ki dosegajo želeno stopnjo 

samouresničitve, razvijejo in uporabljajo vse svoje sposobnosti. Potrebe te ravni človeka 

motivirajo, da transformira percepcijo o samem sebi v stvarnosti« (Maslow, 1954, v Jakopec, 

2007, str. 42).  

 

 

                                                                  Potrebe po  

                                                            samouresničevanju 

                                                          Potrebe po spoštovanju 

  Potrebe po pripadnosti 

                                                           Potrebe po varnosti 

                                          Biološke in fiziološke potrebe 

 
Slika 1: Hierarhična lestvica potreb po Maslowu 

(vir: Maslow, 1954, v McLeod, 2007) 

 

Posameznik sprva teži k temu, da bi zadovoljil temeljne, fiziološke potrebe in potrebo po 

varnosti. Potrebe višje ravni pridobijo na pomenu šele tedaj, ko so zadovoljene potrebe nižjih 

ravni. Ko posameznik zadovolji določeno potrebo, ga le ta preneha motivirati. Zadovoljeno 

potrebo občuti  kot normalno stanje, zato se usmeri v iskanje nečesa novega (Maslow, 1954, v 

Pogačnik, 1997). V delovnih motivih je mogoče zaznati temeljne človekove motive, kot so 

motivi oziroma potrebe po varnosti (na primer zdravju neškodljive delovne razmere, posredna 

plača, ki zagotavlja varno eksistenco, stalnost zaposlitve, itd.), obenem pa tudi motive višjega 

reda, kot so potrebe po pripadnosti (na primer druženje s sodelavci), statusu in ugledu (na 

primer ugledno delo) (Pogačnik,  2003, v Dimec, Mahnič, Marinšek, Masten in Tušak, 2008) 

ter po samouresničevanju (na primer spoznavanje novega, strokovni razvoj, itd) (Pogačnik, 

1997). 
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Značilnosti dela, ki posameznika motivira k doseganju nadpovprečnih delovnih rezultatov, 

obenem pa mu omogoča zadovoljevanje višjih potreb, so: delo z izzivi, možnost prispevanja k 

skupnim ciljem, možnost za uporabo in razvoj svojih sposobnosti, možnost vplivanja na 

odločitve povezane z delom, primerno plačilo za opravljeno delo ter možnost za osebno rast in 

razvoj profesionalne kariere (Možina, Bernik in Svetic, 2004). 

 

1.2.2 Herzbergova dvofaktorska teorija 

 

Herzbergova dvofaktorska teorija je nastala na podlagi analize delovne situacije (Herzberg, 

1959, v Konrad, 1994). Avtor (Herzberg, 1959, v Jakopec, 2007) trdi, da motivacija ni 

enodimenzionalna, kot pravi Maslow, temveč jo je potrebno razumeti kot dve ločeni skupini 

dejavnikov.  

 

Motivacijske dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo na profesionalnem področju je po 

Herzbergovi dvofaktorski teoriji mogoče uvrščati v dve skupini – med tako imenovane 

motivatorje in med tako imenovane higienike (Herzberg, 1959, v Konrad, 1994). Motivatorji 

so dejavniki, s katerimi je mogoče izzvati reakcije ali aktivnosti pri posameznikih in neposredno 

vplivajo na produktivnost pri delu. Ti so priznanje za opravljeno delo, pohvala, zanimivost in 

pestrost dela, možnost uporabe znanja in sposobnosti, samostojnost in odgovornost pri delu, 

napredovanje pri delu oziroma v organizaciji in osebna rast. Higieniki so dejavniki, ki so vezani 

na delovno okolje. Med njih se uvrščajo primerno plačilo, medosebni odnosi, organizacijska 

politika, nadzor, cenjenost dela in delovne razmere (Herzberg, 1968, v Svetlik, 1998). Higieniki 

sami ne spodbujajo ljudi k aktivnosti, ampak zmanjšujejo napetosti in s tem ustvarjajo pogoje, 

za boljše delovanje motivatorjev, ki neposredno spodbujajo ljudi k delu. Higieniki so osnova 

za uspešno delovanje motivatorjev (Herzberg, 1987).  

Erčulj (1998, v Jakopec, 2007) pravi, da Herzbergova motivacijska teorija ne sme biti razložena 

tako, kot da so higieniki nasprotna vrednost motivatorjev. Zaposlenih ni mogoče motivirati z 

odstranjevanjem higienikov, čeprav le ti zmanjšujejo motivacijo za delo, temveč je potrebno 

okrepiti motivatorje. Nasprotje delovnega zadovoljstva tako ni nezadovoljstvo, ampak dejstvo, 

da zadovoljstva ni.  
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1.2.3 Instrumentalna teorija ali teorija pričakovanj 

 

Instrumentalna teorija ali teorija pričakovanj izhaja iz predpostavke, da je pri motivaciji za delo 

predvsem potrebno razložiti, kako se posameznik odloča med več možnimi vedenji. Princip 

tega odločanja je racionalen, saj je posameznik motiviran za izvedbo tistega vedenja, ki mu 

najbolj koristi. Motivacija se tako enači s pojmom subjektivne koristnosti. Do sklepa o 

subjektivni koristnosti določenega vedenja pride posameznik z upoštevanjem elementov iz 

kognitivne reprezentacije svojega življenjskega prostora (Vroom, 1964, v Konrad, 1994).  

 

Instrumentalna teorija razlaga motiviranost za delo s pomočjo treh konceptov. Ti so 

usmerjenost na cilj oziroma valenca cilja, instrumentalnost in ekspetenca. Valenca cilja ali 

subjektivna vrednost predstavlja cilj na katerega je usmerjeno vedenje. Instrumentalnost 

predstavlja jakost motiviranosti za izbrano vedenje. Ekspetenca ali pričakovanje pa predstavlja 

verjetnost doseganja določenega cilja z izbranim vedenjem (Vroom, 1964, v Konrad, 1994).  

Poreter in Lawle (1968, v Konrad, 1994) sta elemente, ki jih posameznik upošteva pri sklepanju 

o subjektivni koristnosti določenega vedenja, zajela v model dinamike motiviranega vedenja 

pri delu. Posamezne komponente tega modela so:  

1. Percipirana vrednost ali valenca nagrad izraža dejstvo, da je vedenje v delovni situaciji 

vedno usmerjeno na določene posledice oziroma cilje, ki imajo za posameznika privlačno 

vrednost. Valenca je lahko tudi negativna, kar pomeni, da so določene posledice lahko 

nezaželene.  

2. Percipirana povezanost prizadevanja z nagrado zadeva subjektivno oceno posameznika o 

tem, ali je mogoče z aktivnostjo ali prizadevanjem priti do nagrade.  

3. Prizadevanje predstavlja motivacijsko variablo, ki se na zunaj kaže v zagnanosti in 

vztrajnosti pri delu, znotraj pa jo človek čuti kot silo, ki ga žene k delu. 

4. Sposobnosti in druge osebnostne poteze so osebnostne značilnosti, od katerih je med drugim 

odvisno posameznikovo konkretno delovno vedenje. Sposobnosti in osebnostne poteze so 

na primer inteligentnost, verbalne sposobnosti, introvertiranost, asertivnost, občutek 

samozavesti in druge. Slednje določajo mejne pogoje za uspešnost posameznika. 

5. Percepcija delovne vloge predstavlja posameznikov pogled na skupek vseh nalog ali 

aktivnosti, ki jih organizacija od njega pričakuje. Percepcija delovne vloge vpliva na to, 

kako bo posameznik usmerjal svoja prizadevanja pri delu. 



Brumen, M., 2016, Delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 9 

Mag. d.- BII. Ljubljana, UL PeF. 

 

 

6. Delovno vedenje, dosežek ali učinkovitost si delovna organizacija prizadeva vrednotiti z 

različnimi objektivnimi in subjektivnimi metodami. Ugotovljeni rezultati posameznikove 

učinkovitosti vplivajo na nagrade, ki jih za svoje delo dobi posameznik. 

7. Nagrade v delovni situaciji se delijo na intrinzične in ekstrinzične. Intrinzične nagrade so 

tiste, ki po teoriji Maslowa zadovoljujejo potrebe višjega reda. Teh nagrad, kot sta na primer 

zanimivost dela in občutek pomembnosti dela, ni mogoče preprosto dati od zunaj. 

Ekstrinzične nagrade so tiste, ki so lahko dane od zunaj, na primer primerno plačilo, 

pohvala, primerni delovni pogoji. 

8. Percipirana pravičnost nagrad opozarja na pomen posameznikove ocene o tem, kakšen nivo 

nagrade je pravičen. Ta občutek je odvisen od zaznane delovne uspešnosti ter od tega, kako 

posameznik interpretira svojo delovno vlogo ali dolžnost. Percipirana pravičnost vpliva na 

zadovoljstvo z nagradami.  

9. Zadovoljstvo pri delu izvira iz doseganja nagrad, ki so povezane s posameznikovimi 

potrebami. Če bo nagrada, ki jo dobi posameznik za svoje delo, ustrezala pričakovanjem, 

ki izvirajo iz njegovih potreb, bo posameznik v skladu s tem ustrezno zadovoljen. Če 

dobljena nagrada odstopa od pričakovanj, bo posameznik bolj ali manj nezadovoljen. 

Zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo  nadalje vpliva na to, kako bo posameznik percipiral 

valenco nagrad in s tem na bodočo motiviranost. 
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Slika 2: Model instrumentalne teorije motivacije 

(vir: Porter in Lawler 1968, v Konrad,1994) 

 

1.3 DEJAVNIKI DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA 

 

Na podlagi teoretičnih opredelitev delovnega zadovoljstva, teorij potreb in motiviranosti za 

delo ter znanstvenih raziskav, številni avtorji izpostavljajo dejavnike, ki vplivajo na delovno 

zadovoljstvo posameznika.  

Pogačnik (2000) izpostavlja konkretne dejavnike, katerih stopnja njihove zadovoljitve tvori 

raven posameznikovega delovnega zadovoljstva. Dejavniki so izoblikovani na podlagi delovnih 

motivov in so naslednji:  

 delovne razmere, 

 možnost napredovanja, 

 obveščenost o dogodkih v podjetju, organizaciji, 

 plača in druge materialne ugodnosti, 

Prizadevanje Dosežek  Zadovoljstvo  

Percipirana 

vrednost 

nagrad 

Sposobnosti, 

osebnostne 

poteze 

Percipirana 

pravičnost 

nagrad 

Percipirana 

povezanost 

prizadevanja z 

nagradami 

Percipirana 
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vloga 

Intrinzične 

nagrade 

Ekstrinzične 

nagrade 
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 odnosi s sodelavci, 

 stalnost zaposlitve, 

 možnost strokovnega razvoja, 

 svoboda in samostojnost pri delu, 

 ugled dela, 

 soodločanje pri delu, 

 ustvarjalnost dela,  

 varnost, 

 neposredni vodja,  

 fizična in psihična zahtevnost dela, 

 zanimivost dela.  

Kljub temu, da se našteti dejavniki, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo med seboj razlikujejo, 

se hkrati povezujejo. Devet dejavnikov se nanaša na zunanjo motivacijo, preostalih šest pa na 

notranjo motivacijo. Skupini dejavnikov se tako lahko interpretirata v luči Herzbergove 

dvofaktorske teorije, ki deli dejavnike na higienike in motivatorje. Obenem je dejavnike 

mogoče interpretirati po Maslowi teoriji, saj so dejavniki vezani na različne hierarhične ravni 

potreb (Pogačnik, 1997).  

 

Aziri (2011) trdi, da je delovno zadovoljstvo posameznika v soodvisnosti od narave dela, 

prejetega plačila, možnosti napredovanja, odnosov s sodelavci in fizičnih pogojev za delo.  

Rue in Byars (2003, v Aziri, 2011) izpostavljata naslednje dejavnike, ki vplivajo na delovno 

zadovoljstvo oziroma delovno nezadovoljstvo, obenem pa navajata še njune posledice: 
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Slika 3: Dejavniki in posledice delovnega zadovoljstva oziroma nezadovoljstva 

(vir: Rue in Byars, 2003, v Aziri, 2011) 

 

Iz slike 3 je razvidno, da primerna skrb za delavce s strani vodje, ustrezna struktura dela, 

delovne priložnosti in možnosti za izpopolnjevanje, primerni delovni pogoji ter medosebni 

odnosi vplivajo na delovno zadovoljstvo posameznika. V kolikor omenjeni dejavniki niso 

prisotni, posameznik občuti nezadovoljstvo pri delu. Tako delovno zadovoljstvo, kot delovno 

nezadovoljstvo pa vodi do določenih posledic, tako za posameznika, kot za delovno 

organizacijo. Delovno zadovoljstvo vodi do delavčeve predanost delovni organizaciji, med tem 

ko delovno nezadovoljstvo privede do pogostejše odsotnosti od dela, zamud, delovnih nesreč, 

stavk, zamer in sabotaž. 

Stopnja delovnega zadovoljstva je pri posamezniku odvisna od tega ali so na delovnem mestu 

zadovoljene njegove potrebe, ki se nanašajo na strokovno podporo, primerno delovno okolje, 

izzive pri delu, spodbude in nagrade (Ostorff, 1992). Prisotnost naštetih dejavnikov vpliva na 

visoko stopnjo delovnega zadovoljstva, odsotnost dejavnikov pa doprinese k delovnemu 

nezadovoljstvu. 

- Skrb za delavce s strani vodje, 

- struktura dela (obseg, zanimivost, odgovornost, zaznana vrednosti), 

- delovni pogoji, 

- medosebni odnosi, 

- delovne priložnosti, 

- izpopolnjevanje. 

 

Delovno zadovoljstvo/nezadovoljstvo 

- Predanost delovni organizaciji. - Odsotnost od dela,  

- zamude,  

- delovne nesreče,  

- stavke,  

- zamere,  

- sabotaže. 
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Z raziskovanjem, kako vplivati na zviševanje delovnega zadovoljstva med slovensko 

populacijo, so bili opredeljeni naslednji pomembni dejavniki: možnost pridobivanja in uporabe 

znanj pri delu, samostojno razporejanje delovnega časa, nizka stopnja neposrednega nadzora s 

strani vodje, dobre fizične delovne razmere, možnost soodločanja v delovni organizaciji, 

možnost odločanja o tem kaj in kako delati, primerni osebni dohodki in dodatki k plači, ne 

preveliki telesni napor pri delu, odsotnost medosebnih konfliktov ter majhna verjetnost poškodb 

in obolenj na delovnem mestu (Svetlik, 1996). Z raziskavo o delovnem zadovoljstvu v 

štiriinpetdesetih slovenskih podjetjih, je bilo na reprezentativnem vzorcu 5094 zaposlenih 

ugotovljeno, da so delavci najbolj zadovoljni z odnosi s sodelavci in stalnostjo zaposlitve. 

Najnižjo stopnjo delovnega nezadovoljstva jim predstavljajo možnosti za napredovanje in plača 

(Pogačnik, 2000).  

Odlično delovno zadovoljstvo se doseže, kadar ima vsak posameznik občutek osebnih 

dosežkov pri delu in občutek prispevanja k skupnemu doseganju zastavljenih ciljev. Obenem 

je zadovoljstvo večje, če ima posameznik občutek, da mu je delo izziv in da se od njega zahteva 

največ glede na njegove zmožnosti, če prejme priznanje za svoje dosežke, če ima nadzor nad 

tistimi vidiki dela, ki so mu določeni in če ima možnost napredovanja in razvoja (Pogačnik, 

2000). Na delovno zadovoljstvo vpliva posameznikovo čustveno doživljanje okolja v katerem 

dela. Pomembno je, da odnose z vodstvom, sodelavci, pogoje dela in možnosti stalnega 

nagrajevanja doživlja pozitivno, saj našteti dejavniki gradijo ugodno organizacijsko klimo. Le 

ta vpliva na motivacijo in vedenje zaposlenih ter posledično na njihovo storilnost ter doseganje 

zadanih ciljev (Červ, 2012).  

Florjančič in Jereb (1998) menita, da je o zadovoljstvu na delovnem mestu mogoče govoriti, ko 

posameznik dobi primerno plačilo, ima možnost napredovanja, ko je v dobrih odnosih s 

sodelavci in z nadrejenimi, kadar ima možnost za soodločanje na delovnem mestu ter kadar 

lahko vpliva na metode in sistem svojega dela. Na delovno zadovoljstvo vplivajo različni 

dejavniki, ki so vezani zlasti na sodelavce, fizične pogoje dela, možnost strokovnega in 

osebnega razvoja, delovno okolje, nadrejene, plačo in načine dela (Mihalič, 2008).  

Raziskave so pokazale, da ljudje različno ocenjujejo vrednost dejavnikov v delovnem okolju. 

Nekdo ima raje višjo plačo in mu odnosi s sodelavci niso toliko pomembni, drugi bo dal 

prednost prijetnim sodelavcem pred plačo (Poreter in Lawle, 1968, v Konrad, 1994).  
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Na zadovoljstvo pri delu vplivajo med drugim tudi osebnostne lastnosti in poteze posameznika, 

samopodoba, sposobnost obvladovanja stresa ter posameznikovo splošno zadovoljstvo z 

življenjem (Dimec, Mahnič, Marinšek, Masten in Tušak, 2008). Uspešen delavec je zadovoljen 

delavec. Na uspešnost posameznika in obenem tudi na delovno zadovoljstvo vplivajo naslednje 

njegove osebnostne lastnosti: značaj, ustvarjalnost, inteligentnost, struktura vrednot in 

fiziološke lastnosti (Florjančič in Jereb, 1998).  

Po Mullinsu (2001) vplivajo na delovno zadovoljstvo naslednji dejavniki: osebnost, izobrazba, 

inteligentnost, sposobnost, starost, stan, orientacija do dela, odnosi s sodelavci, norme, 

priložnosti za interakcijo in neformalno organizacijo, vrednote ter verovanje. Avtor vse te 

dejavnike razvršča v pet skupin. Prva izmed skupin zajema individualne faktorje, med katere 

se uvrščajo osebnost, izobrazba, inteligentnost, sposobnosti, starost, stan in odnos do dela. 

Drugo skupino predstavljajo socialni faktorji, ki zajemajo odnose s sodelavci, skupinsko delo 

ter priložnosti za interakcije. Tretja skupina so kulturni faktorji, ki vključujejo vrednote in 

verovanja. Četrta skupina pa so organizacijski faktorji, med katere spadajo velikost in struktura 

organizacije, narava dela, stil vodenja, pogoji dela ter supervizija. V zadnjo, peto skupino 

okoljskih faktorjev, spadajo ekonomski, tehnični in socialni vidiki dela.   

Prav tako George in Jones (1996, v Žnidarčić, 2013) izpostavljata štiri skupine dejavnikov, ki 

vplivajo na delovno zadovoljstvo zaposlenih. Te so osebnost, vrednote, delovna situacija in 

družbeni vpliv. Osebnost vpliva na stopnjo pozitivnih in negativnih misli in čustev pri delu. Je 

dedno pogojena in ima trideset odstotni vpliv na izbiro delovnega mesta. Delovna situacija je 

skupek vplivov samega dela in delovnih pogojev. Opisuje naloge, ki jih zaposleni posameznik 

opravlja, ljudi s katerimi sodeluje in način kako je posameznik obravnavani s strani vodstva. 

Vpliv, ki ga imajo posamezniki ali skupine na obnašanje in občutenje druge osebe pri delu se 

imenuje družbeni vpliv. Na delovno zadovoljstvo posameznika vplivajo torej tudi njegovi 

sodelavci. Posameznikove vrednote odražajo njegovo prepričanje o rezultatih dela in o načinu 

obnašanja na delu ter posledično vplivajo na njegovo zadovoljstvo pri delu.  

 

Delovno zadovoljstvo in delovni dosežki posameznika so v veliki meri odvisni od vodje 

delovne organizacije. Vodja mora imeti sposobnost za dobro komunikacijo z zaposlenimi, jih 

seznanjati z nalogami in delovnim načrtom, jih spodbujati k iskanju novih, kreativnih idej in 

skupnemu načrtovanju nalog. Uporaba motivacijskih orodij za motiviranje zaposlenih je v 

rokah vodje (Adair, 1998, v Jakopec, 2007). 
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V nadaljnje bodo podrobneje opisani nekateri dejavniki, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo 

pri posamezniku. Opisani dejavniki se po Maslowi hierarhični lestvici potreb razvrščajo na 

različne ravni, prav tako jih je po Herzbergovi dvofaktorski teoriji mogoče uvrstiti med 

higienike ali motivatorje.  

 

1.3.1 Delovne razmere in fizični pogoji za delo 

 

Delovne razmere in fizični pogoji za delo se po Maslowovi hierarhični lestvici uvrščajo na 

najnižjo stopnjo, kajti gre za fiziološke potrebe in potrebe po varnosti. Omenjeni dejavniki po 

Herzbergovi dvofaktorski teoriji spadajo med higienike oziroma zunanje dejavnike, ki so 

vezani na delovno okolje.  

Primerno delovno okolje je pomembno, kajti zaposleni se morajo na delovnem mestu dobro 

počutiti. Obenem primerno delovno okolje pripomore k natančnosti in hitrosti, s katero delavec 

izvaja svoje delo ter prispeva k občutku udobnosti pri delu (Lipičnik, 2000). Prostori, v katerih 

se opravlja delo, morajo biti urejeni, čist in prezračeni. Svetloba ne sme biti niti prešibka, niti 

premočna. Premočan hrup se mora skušati preprečiti ali vsaj omiliti (Mihalič, 2008). Potrebno 

je vzdrževati primerno temperaturo, saj mraz in vročina povzročata nelagodje pri delavcu 

(Lipičnik, 2000).  

Ob upoštevanju omenjenih fizičnih pogojev je pomembno tudi, da ima delavec stalen delovni 

prostor, kajti to mu zadovolji potrebo po varnosti.  

 

1.3.2 Medosebni odnosi 

 

Odnosi s sodelavci, skupinsko delo ter priložnosti za interakcije spadajo po Mullinsu (2001) 

med socialne faktorje in pomembno vplivajo na delovno zadovoljstvo zaposlenih. Dobri 

medosebni odnosi med zaposlenimi ne povečujejo samo delovnega zadovoljstva, temveč 

pozitivno vplivajo tudi na njihovo splošno dobro počutje. Mihalič (2008) izpostavlja, da dobri 

medosebni odnosi med sodelavci celo odtehtajo nekatere negativne vidike dela, kot so na primer 

slabe delovne razmere. Kako se bo posameznik počutil na delovnem mestu, je v veliki meri 

odvisno od ljudi, ki ga obkrožajo. Na medosebne odnose med delavci lahko vplivajo vodje, ki 

cenijo iskrenost, odkritost, prijaznost in menijo, da so dobri odnosi pomembni (Možina idr., 

2002).  
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Pri medosebnih odnosih znotraj organizacije ima velik vpliv čustvena inteligentnost zaposlenih 

in vodij. Kakovostno ravnanje s čustvi ima velik pomen in vpliv na odnos do drugih ljudi 

(Goleman, 1998, v Jakopec, 2007), obenem pa se odraža tudi v boljšem sodelovanju med 

zaposlenimi. Pozitivna čustva povečujejo empatijo in nesebičnost, med tem ko negativna čustva 

povečujejo paniko in agresijo do drugih ljudi (Childre, 1998, v Jakopec, 2007). Goleman (1998, 

v Jakopec, 2007) pravi, da čustvena inteligentnost predstavlja človekovo sposobnost 

samoobvladovanja, empatije in socialnih spretnosti, ki mu omogočajo, da lahko izkoristi druge 

osebnostne in telesne potenciale, ki jih ima. Omenjeni avtor čustveno inteligentnost deli na pet 

področij, ki jih uvršča med osebne in socialne sposobnosti. Med slednje spadajo empatija in 

socialne spretnosti. Empatija se nanaša na zavedanje občutkov, potreb in skrbi drugih oseb, 

socialne spretnosti pa se nanašajo na vzbujanje želenih odzivov pri drugih. Socialne sposobnosti 

določajo posameznikovo vedenje v medsebojnih odnosih. Kadar organizacija skrbi za pozitivna 

čustva zaposlenih, takrat se pri zaposlenih poveča empatija do drugih oseb.  

Medosebni odnosi predstavljajo dejavnik, ki po Maslowi hierarhični lestvici spada med potrebe 

po varnosti in potrebe po pripadnosti. Po Herzbergovi dvofaktorski teoriji pa je dejavnik 

mogoče uvrstiti med higienike.  

 

1.3.3 Strokovni in osebni razvoj 

 

Kadar se posameznik v okviru svojega dela razvija in napreduje na izkustvenem in teoretičnem 

področju, je zadovoljen (Adair, 1998, v Jakopec, 2007). Raziskave kažejo (Možina, 1994, v 

Možina, b.d.), da so najpomembnejše potrebe tiste, ki stremijo k zadovoljevanju osebnega 

razvoja, kamor se prišteva možnost uresničevanja posameznikovih sposobnosti, osebna rast in 

občutek vplivanja na pomembne dogodke. Po Maslowi hierarhični lestvici potreb zasedajo ti 

dejavniki najvišjo kategorijo potreb, po Herzbergovi dvofaktorski teoriji pa se uvrščajo med 

motivatorje. Delo, ki je sestavljeno in dovolj zahtevno, je primerno za razvoj posameznikovih 

sposobnosti, spretnosti in znanj. Da se le te razvijajo, je potrebno, da organizacija omogoča 

načrtna izobraževanja, usposabljanja in trening (Možina, b.d.). Glavne prednosti izobraževanja 

zaposlenih so ob večjem zadovoljstvu pri delu še povečanje produktivnosti in kvalitete dela, 

manj nestrokovnega dela, boljše in hitrejše uvajanje novih metod dela, manjša potreba po 

nadzoru delavcev in manj nesreč pri delu. Organizacija z izobraževanjem pridobi na 

strokovnosti zaposlenih, vsak posameznik pa si z izobraževanjem zagotovi osebno rast 

(Florjančič, Ferjan in Bernik, 1999).  
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1.3.4 Delovni dosežki 

 

Adair (1998, v Jakopec, 2007) pravi, da občutek osebnih delovnih dosežkov in občutek, da 

prispeva k skupnemu doseganju zastavljenih ciljev, prispeva k odličnemu delovnemu 

zadovoljstvu posameznika. Na slednje vpliva še priznavanje dosežkov s strani vodje in drugih 

zaposlenih. Jakopec (2007) ugotavlja, da zaposleni v slovenskih šolah ne dobijo od vodij dovolj 

povratnih informacij o uspešnosti pri svojem delu. Dolžnost vodje je, da dobro delo 

posameznika in skupine pohvali, kajti sodelavci vedno cenijo povratne informacije in pohvale. 

To jih spodbuja k nadaljnjemu učinkovitemu delu.  

Delovni dosežki se povezujejo z delovno uspešnostjo. Le ta zajema dve razsežnosti. Prva je 

objektivna in se nanaša na oceno lastnega znanja in prilagojenosti za delo v organizaciji. Druga 

razsežnost je subjektivna in opredeljena kot lastno občutenje uspeha. Vanjo so med drugim 

zajeta stališča sodelavcev in nadrejenih (Trtnik, 2002, v Kmetič, 2008). Subjektivno občutenje 

uspeha je rezultat samovrednotenja dela. Samovrednotenje ali vrednostno pojmovanje samega 

sebe je proces, ki poteka znotraj posamezne osebe. Tesno je povezan s človekovo storilnostjo 

in njegovo socialno interakcijo. Pri samovrednotenju oseba raziskuje lastna dejanja, lastnosti in 

zmožnosti za delovanje, ki so izoblikovana glede na osebna merila in vrednote, prevzete in 

ponotranjene od družbe (Burns, 1979, v Skalar, 1986). Samovrednotenje vedno poteka na 

podlagi osebnih kriterijev. Posameznik si postavi notranje kriterije, po katerih določi bistvene 

elemente dosežka, dejanja ovrednoti ter ugotovi močne in šibke točke določenih dosežkov ali 

dejanj (Platiše, 2001). Samovrednotenje je odvisno od uspehov posameznika v primerjavi z 

njegovimi lastnimi pričakovanji. Obenem je merilo samovrednotenja tudi uspeh posameznika 

v primerjavi z uspešnostjo drugih. Samovrednotenje je torej pod vplivom notranjih in zunanjih 

primerjanj (Musek, 2010).  

Kukovec (2008) navaja, da je kakovost in delovne dosežke pri poučevanju težko definirati, 

vendar učitelji običajno vedo, kdaj je njihovo delo kakovostno in kdaj ni. Pogosto je merilo 

njihovo lastno zadovoljstvo po opravljenem delu, včasih pa si želijo, da kakovostno delo 

opazijo tudi drugi – učenci, sodelavci ali nadrejeni. Občutek zadovoljstva jim daje motivacijo 

in vztrajnost v poklicu. 
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Osebni in strokovni dejavniki: 

Starost, spol, socialni položaj, 

izobrazba, izkušnje na področju 

poučevanja, strokovni položaj in 

druge odgovornosti v šoli. 

1.3.5 Dejavniki delovnega zadovoljstva pri pedagoških delavcih 

 

George, Louw in Badenhorst (2008) izpostavljajo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri 

osebah, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja. Dejavniki so slednji: osebne izkušnje 

posameznika, osebnost, demografski dejavniki ter fizični, psihosocialni, čustveni in ekonomski 

dejavniki. Dejavnike obenem delijo na notranje in zunanje. Med notranje dejavnike spadajo 

motivacija, pohvala in priznanje za opravljeno delo. Med zunanje dejavnike pa spadajo delovno 

okolje, pogoji za delo in nadzor s strani vodje. Izpostavljajo, da kadar bo učitelj prejel priznanje 

za opravljeno delo, bo imel občutek prispevanja k doseganju skupnih ciljev šole ter občutek, da 

je njegov poklic priznan, cenjen in bo dosegal višjo stopnjo delovnega zadovoljstva.  

Santos (2002) deli dejavnike, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo zaposlenih na področju 

izobraževanja na psihološke dejavnike, kamor spadajo še osebni in strokovni dejavniki ter na 

dejavnike, ki se nanašajo na samo naravo dela. Psihološki dejavniki so lokus kontrole, 

motivacija, samopodoba, občutek avtonomije in zadovoljstvo z življenjem. Med osebne in 

strokovne dejavnike spadajo starost, spol, socialni položaj, izkušnje na področju poučevanja in 

druge odgovornosti posameznika v šoli. K naravi dela se prištevajo raznolikost potrebnih znanj, 

pomen in ujemanje nalog, delovnih nalog ter samostojnost pri delu. Dejavniki so med seboj 

povezani in vplivajo na delovno zadovoljstvo posameznika 

 

 

 

     odnos in povezava 

 

                                                                         vpliv 

 

 
Slika 4: Dejavniki delovnega zadovoljstva učiteljev  

(vir: Santos, 2002) 

 

Narava dela: 

-  raznolikost potrebnih znanj, 

- pomen in ujemanje nalog, 

- samostojnost pri delu. 

Psihološki dejavniki: 

-  lokus kontrole, 

- motivacija, 

- samopodoba, 

- občutek avtonomije, 

- zadovoljstvo z življenjem. 

Delovno zadovoljstvo učiteljev 
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Čeprav se dejavniki, ki jih izpostavljajo George, Louw in Badenhorst (2008) ter Santos (2002) 

nanašajo na delovno zadovoljstvo zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanje, je s 

primerjavo opisanih preteklih raziskav mogoče ugotoviti, da so ti dejavniki pravzaprav tisti, ki 

vplivajo na delovno zadovoljstvo tudi pri ostalih poklicih.  

Jakopec (2007) je na vzorcu 579 slovenskih učiteljev raziskoval ali je njihovo delovno 

zadovoljstvo odvisno od motivatorjev, ki po Herzbergovi dvofaktorski teoriji spadajo med 

dejavnike delovnega zadovoljstva. V vprašalnik je vključil vprašanja, ki so se nanašala na 

delovne dosežke, odgovornost, priznanje, napredovanje, vsebino dela in osebno rast. Ugotovil 

je, da je delovno zadovoljstvo odvisno od motivatorjev. Na delovno zadovoljstvo zaposlenih v 

osnovnih šolah pomembno vplivajo naslednji motivatorji: delovni dosežki, priznanje in 

napredovanje. Slednji dejavniki ne dosegajo evropskega povprečja in vplivajo na stopnjo 

doseženega delovnega zadovoljstva v slovenskih šolah.  

 

1.4 POSLEDICE DELOVNEGA (NE)ZADOVOLJSTVA 

 

Delovno zadovoljstvo oziroma delovno nezadovoljstvo vpliva na posameznika in na njegovo 

delo na različne načine. Delovno zadovoljstvo na posamezniku pušča pozitivne posledice, med 

tem ko so posledice delovnega nezadovoljstva negative. Raziskave so pokazale, da obstaja 

povezava med delovnim zadovoljstvom in delovno učinkovitostjo, kar pomeni, da je tisti 

delavec, ki je na delovnem mestu zadovoljen, tudi učinkovit (Patton, 2001, v Spector, 2008). 

Obenem so znanstvene raziskave pokazale povezavo med delovnim nezadovoljstvom in 

izgorelostjo. Delavci, ki so nezadovoljni z delom so poročali o različnih fizičnih simptomih, 

kot so težave s spanjem in razdražen želodec (Spector, 2008).  

 

1.4.1 Delovna učinkovitost 

 

Delovna učinkovitost se nanaša na dosežene rezultate dela pri posameznem delavcu ali v celotni 

delovni organizaciji. Zajema naslednje komponente: doseganje zadanih ciljev, učinkovito 

komuniciranje, izvrševanje delovnih nalog, odločanje, načrtovanje dela, reševanje težav, 

produktivnost in prevzemanje odgovornosti (Zupanc, 2015). Delovna učinkovitost je ena izmed 

spremenljivk na katero lahko vpliva delovno zadovoljstvo, saj so raziskave pokazale zmerno 

povezanost med delovno učinkovitostjo in splošnim delovnim zadovoljstvom (Spector, 2008).  
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Raziskave navajajo, da so zadovoljnejši posamezniki tudi uspešnejši in to na različnih področjih 

življenja, saj se zadovoljstvo povezuje z uspešnimi izidi. Povezava med zadovoljstvom in 

uspešnimi izidi pa ne izhaja zgolj iz dejstva, da uspeh pripomore k večjemu zadovoljstvu 

posameznika, temveč tudi iz tega, da tudi pozitivna čustvena stanja oziroma zadovoljstvo 

spodbuja posameznikovo uspešnost in učinkovitost (Myers in Deiner, 1995, v Dimec, Mahnič, 

Marinšek, Masten in Tušak, 2008). 

 

Avtorji razlagajo povezavo med delovnim zadovoljstvom in delovno učinkovitostjo različno. 

Eden prvih modelov o povezavi med delovnim zadovoljstvom in delovno učinkovitostjo 

nakazuje, da zadovoljstvo pri delu vpliva na pojav delovne učinkovitosti (Strauss, v 1968, v 

Judge, Thoresen, Bono in Patton, 2001). Vroom (1964, v Judge, Thoresen, Bono in Patton, 

2001) je izoblikoval model v katerem prikazuje ravno obraten proces in razlaga, da delovna 

učinkovitost vpliva na pojav zadovoljstva pri delu.  Wanous (1974, v Judge, Thoresen, Bono in 

Patton, 2001) in Slocum (1975, v Judge, Thoresen, Bono in Patton, 2001) sta s pomočjo 

raziskav prišla do zaključkov, da delovno zadovoljstvo in delovna učinkovitost recipročno 

vplivata druga na drugo. Spector (2008) prav tako ugotavlja dvosmerne povezave, kajti mogoče 

je, da zadovoljni delavci učinkovitejše delajo ali pa učinkovitejši delavci dobijo koristi od dela, 

kot na primer višjo plačo in so zato zadovoljnejši. Judge, Thoresen, Bono in Patton (2001) 

navajajo, da po nekaterih modelih delovno zadovoljstvo in delovna učinkovitost ne vplivata 

druga na drugo oziroma, da na oba pojava vpliva tretja variabla. Lipičnik (1996) navaja, da 

veliko zadovoljstvo ni vselej povezano z večjo učinkovitostjo pri delu. Trdi, da se učinkovitost 

enači s skupnimi ali posameznikovimi razumskimi cilji, zadovoljstvo pa z emocionalnimi. 

Judge, Thoresen, Bono in Patton (2001) so ob preučevanju vseh omenjenih modelov, ki 

razlagajo vpliv med delovno učinkovitostjo in delovnim zadovoljstvom razvili lasten, 

kompleksnejši model.  
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Slika 5: Integrativni model zveze med delovnim zadovoljstvom in delovno učinkovitostjo  

(vir: Judge, Thoresen, Bono in Patton, 2001) 

 

 

V integrativnem modelu zveze med delovnim zadovoljstvom in delovno učinkovitostjo so 

avtorji združili več modelov. Razvidno je, da delovno zadovoljstvo vpliva na pojav delovne 

učinkovitosti ali da delovna učinkovitost vpliva na pojav delovnega zadovoljstva. Njun vpliv je 

lahko tudi recipročen. Pri vplivu enega pojava na drugega, so prisotne še tretje spremenljivke 

oziroma dejavniki, ki imajo lahko posreden ali neposreden vpliv. Dejavniki, ki ob delovnem 

zadovoljstvu neposredno vplivajo na pojav delovne učinkovitosti pri posamezniku so njegova 

osebnost, samopodoba, avtonomija, norme in moralna drža, kognitivne sposobnosti ter 

medosebni odnosi. Dejavniki, ki ob delovni učinkovitosti neposredno vplivajo na pojav 

delovnega zadovoljstva pa so možnosti za uspeh, nagrade, značilnosti dela, potrebe po dosežkih 

ter medosebni odnosi in druženja.  

 

Delovno 

zadovoljstvo 
Delovna 

učinkovitost 

Posredni dejavniki 

(ang. mediators) 

-uspeh in dosežki; 

-specifika delovnih 

nalog; 

-napredek k ciljem; 

-pozitivno vzdušje; 

Posredni dejavniki 

(ang. mediators): 

-Vedenjske namere; 

-sposobnost umika; 

-pozitivno vzdušje. Neposredni dejavniki 

(ang. moderators) 

-Osebnost, samopodoba; 

-avtonomija; 

-norme in morala; 

-kognitivne sposobnosti; 

-druženje. 

 

Neposredni dejavniki 

(ang. moderators) 

-Možnosti za uspeh in 

nagrade; 

-značilnosti dela; 

-potreba po dosežkih; 

-druženje. 
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Tudi Merkač (1998, v Jakopec, 2007) ugotavlja, da k povečanju delovne učinkovitosti lahko 

pripomore tudi kakovost delovnega življenja. Večje zadovoljstvo delavcev, boljša motiviranost 

in boljše komuniciranje privede do ustvarjalnejših ljudi. Posamezniki, ki so bolj zadovoljni, ne 

dosegajo samo višje učinkovitosti ampak so na svojem delovnem mestu deležnih še drugih 

prednosti. Dosegajo pomembnejša, bolj avtonomna in raznovrstna delovna mesta, več 

zaslužijo, poleg tega pa na delovnem mestu kažejo manj neproduktivnih vedenj in izgorelosti, 

kot posledice delovnih obremenitev (Lyubomirsky idr., 2005, v Dimec, Mahnič, Marinšek, 

Masten in Tušak, 2008). 

Brajša (1995) navaja sedem temeljnih značilnosti učinkovitega učitelja, ki je osebnostno in 

poklicno na visokem nivoju:  

 »je proaktiven (odgovarja za svoje vedenje, ki ga dobro obvlada, gradi na vrednotah, razloge 

za neuspehe išče v sebi, v svojih postopkih in dejanjih); 

 ima jasne in določene osebne in poklicne cilje; 

 je osebno organiziran (ukvarja se s problemi in težavami, ki so bistvenega pomena, 

začetnega dela ne prekinja, vse niti ima v svojih rokah, dela mirno in premišljeno, ne dovoli 

pritiskov od zunaj); 

 je altruističen (posluša in razume svoje sodelavce ter učence, do njih je pozitivno naravnan, 

jih sprejema in spoštuje); 

  je dober sodelavec (tolerira in sprejema različna mnenja, priznava ideje drugih); 

 skrbi za svojo osebnost (skrbi za svojo osebno, mentalno, socialno in duhovno kondicijo, 

rad se uči in razvija, z nenehnim delom na sebi razvija in ohranja lasten napredek)«.   

Ob upoštevanju, da delovno zadovoljstvo vpliva na pojav učinkovitosti pri delu, zgoraj naštete 

lastnosti opisujejo učitelja, ki je zadovoljen na svojem delovnem mestu oziroma s svojim 

delom.  

 

1.4.2 Stres in izgorelost 

 

Stres na delovnem mestu je posledica psiholoških obremenitev, ki odstopajo od običajnih 

(Edwards, Caplan in Harrison, 1998, v Wang, Zheng, Hu in Zheng, 2014) in je pomemben 

faktor, ki se povezuje z delovnim nezadovoljstvom in izgorelostjo (Wang, Zheng, Hu in Zheng, 

2014). 
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Izraz izgorelost poimenuje sindrom, ki je posledica daljše izpostavljenosti delovnemu stresu. 

Značilen je predvsem za poklice, ki jih zajemajo obsežno delo z ljudmi v čustveno zahtevnih 

situacijah (Penko, 1994). Maslach (1982, v Penko, 1994) opredeljuje izgorelost kot sindrom 

čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in znižane osebne izpolnitve, ki se pojavi pri osebah, ki 

delajo z ljudmi. Kombinacija omenjenih sestavin sindroma vključuje posameznikove čustvene 

in spoznavne odzive na kronični stres. Dunham (1992) pojmuje izgorelost kot zadnjo stopnjo 

zaporednih stresnih odzivov na povečane pritiske na delovnem mestu, ko načini spoprijemanja 

z njimi niso več učinkoviti, osebni viri pa so izčrpani. Večina avtorjev, ki je raziskovala 

izgorelost, si je enotna v pojmovanju izgorelosti kot posledici kronične izpostavljenosti 

delovnemu stresu. Izgorelost je posledica pogostih neuspešnih poskusov obvladovanja stresa in 

postopnega izčrpavanja posameznikovih energetskih virov, kar oboje zmanjšuje možnost 

uspešne prilagoditve poklicu (Penko, 1994).  

Gold in Roth (1993) sta opisali razlike med stresom in izgorelostjo. Stres sta opredelili, kot 

posledico intelektualnega, emocionalnega in fizičnega stanja, ki se pojavi, ko se posameznik 

počuti ogroženega. Prepoznati ga je mogoče po fizičnih ali čustvenih reakcijah, ki so lahko 

pozitivne ali negativne, kar je odvisno od posameznikove interpretacije. Lahko je kratkotrajen 

ali dolgotrajen. Izgorelost je sindrom postopnega razočaranja in izvira iz posameznikovega 

dojemanja, da njegove potrebe in pričakovanja niso izpolnjena. Izgorelost je mogoče prepoznati 

po psiholoških in fizičnih simptomih, ki zmanjšujejo posameznikovo samospoštovanje. Razvija 

se postopoma.  

Avtorji, ki so proučevali izgorelost v različnih delovnih okoljih so poročali o povezavah 

izgorelosti z naslednjimi posledicami: s slabšim fizičnim zdravjem, kronično utrujenostjo, 

nespečnostjo, uživanjem drog in alkohola, družinsko problematiko in med drugim tudi z nižjim 

zadovoljstvom z delom (McGee, 1989, v Penko 1994). Ob preučevanju posledic izgorelosti, so 

se usmerjali tudi v raziskovanje in določanje dejavnikov, ki vplivajo na pojav izgorelosti. 

Croom (2003) izpostavlja, da lahko na pojav izgorelosti vplivajo naslednji dejavniki: stopnja 

delovnega zadovoljstva oziroma nezadovoljstva, demografske značilnosti posameznika, osebni 

viri spoprijemanja s stresom, poklicni stres in osebnost. Penkova (1994) ugotavlja, da na pojav 

izgorelosti pri posamezniku, vplivajo razni osebni, medosebni in organizacijski dejavniki.  

Raziskave o izgorelosti učiteljev kažejo, da učitelji z visoko stopnjo izgorelosti izražajo manjše 

zadovoljstvo z delom, so pogosteje odsotni z dela, so manj odločni za svoj poklic in mu 

pripisujejo manjši pomen, obenem pa so manj pripravljeni vztrajati v poklicu (Pierce in Molloy, 
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1990). Jackson, Schwab in Schuler (1986) so preverjali dejavnike, ki vplivajo na pojav 

izgorelosti pri učiteljih in ugotovili, da je najpogosteje povezan s konfliktom vlog ter 

depersonalizacijo s pomanjkanjem opore s strani ravnateljev. Avtorji niso našli povezav med 

izgorelostjo in različnimi pogoji dela. Russel s sodelavci (1987, v Penko 1994) je ugotovil, da 

so tisti učitelji, ki so čutili več opore s strani vodstva in ki so menili, da drugi spoštujejo njihove 

veščine in sposobnosti, doživljali nižje stopnje čustvene izčrpanosti. Ugotovil je še, da je pri 

učiteljih, ki so zaposleni v specializiranih ustanovah za obravnavo otrok in mladostnikov s 

čustvenimi motnjami, pomembna opora in skupinska povezanost s sodelavci, saj le ta vpliva na 

manjšo stopnjo čustvene izčrpanosti.  

Iz raziskav je mogoče razbrati, da se izgorelost dvosmerno povezuje z delovnim zadovoljstvom. 

Izgorelost predstavlja dejavnik, ki vpliva na zniževanje stopnje delovnega zadovoljstva, hkrati 

pa je izgorelost lahko posledica nizkega delovnega zadovoljstva.   

 

1.5 DELOVNO ZADOVOLJSTVO SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH 

PEDAGOGOV 

 

Abushari (2012) je raziskoval delovno zadovoljstvo med specialnimi pedagogi in prišel do 

rezultatov, da omenjeni kader dosega precej visoko stopnjo delovnega zadovoljstva 

(aritmetično povprečje na štiristopenjski lestvici znaša 3,16). Glede na spol udeležencev ni bilo 

pomembnih statističnih razlik v doseženi ravni delovnega zadovoljstva. Glede na starost 

udeležencev je bilo ugotovljeno, da mlajši specialni pedagogi dosegajo višjo raven delovnega 

zadovoljstva. Obenem je avtor ugotavljal ali med specialnimi pedagogi obstajajo razlike v 

stopnji delovnega zadovoljstva glede na vrsto posebnih potreb otrok s katerimi delajo. Specialni 

pedagogi, ki delajo z otroki s višjo stopnjo posebnih potreb doživljajo višjo stopnjo delovnega 

zadovoljstva, kot tisti, ki delajo z otroki z manj izrazitimi posebnimi potrebami. Avtor slednje 

ugotovitve razlaga z dejstvom, da je pri težjih stopnjah posebnih potreb potrebno več 

sodelovanja med strokovnimi delavci, kar vodi k večji povezanosti med njimi, obenem pa imajo 

otroci s težjimi motnjami na voljo več različnih učnih in drugih pripomočkov. Specialni 

pedagogi, ki delajo z osebami s težjo stopnjo motenj in invalidnosti običajno pridobijo več 

pravic, ugodnosti in višje finančne dohodke, kar vse skupaj povečuje stopnjo delovnega 

zadovoljstva. Delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je raziskoval s 

pomočjo lestvice, ki je zajemala naslednje dimenzije, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo: 
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prihodki, delovne zahteve, administrativna dela, delovna klima, prostor in delovno okolje, 

timsko delo, odnos do dela, odnos do oseb s posebnimi potrebami, akademske in poklicne 

kompetence.  

Hakiem (2009) je raziskoval delovno zadovoljstvo učiteljev ter specialnih pedagogov, ki 

poučujejo otroke z motnjami v duševnem razvoju. Rezultate je dobil s pomočjo lestvice, ki je 

zajemala pet ključnih dimenzij, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu. Dimenzije lestvice so bile 

slednje: zadovoljstvo s plačilom, zadovoljevanje potreb učiteljev oziroma specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, narava dela in šolska klima, tip vodenja in socialni status. Prišel je 

do ugotovitev, da je stopnja delovnega zadovoljstva obeh skupin relativno nizka.  

Številni avtorji so se lotili raziskovanja dejavnikov, ki vplivajo na zviševanje oziroma 

zniževanje delovnega zadovoljstva med specialnimi pedagogi. Ari in Sipal (2009) sta na vzorcu 

245 specialni pedagogov prišla do zaključka, da so dejavniki, ki vplivajo na nižjo stopnjo 

delovnega zadovoljstva slednji: pomanjkanje avdio – vizualnih učnih pripomočkov, odnos 

učencev, nizki dohodki, dodatne zadolžitve in veliko dela z urejanjem dokumentacije.  

Billingsley (2004) izpostavlja dejavnike, ki znižujejo delovno zadovoljstvo specialnih 

pedagogov, ki poučujejo v šolah s posebnim programom. Ti dejavniki so: delovni pogoji, 

materialni viri, zahtevnost dela, starost in stres na delovnem mestu. Dejavnika, ki na delovno 

zadovoljstvo ne vplivata, sta spol in rasa zaposlenih. Dejavnika, ki zvišujeta raven delovnega 

zadovoljstva pa sta višje plačilo in nagrajevanje.  

Področja, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo specialnih pedagogov, ki delajo z gluhimi ali 

naglušnimi otroci so: odnosi s sodelavci, razpoložljivost učnih pripomočkov ter vodenje in 

urejanje dokumentacije  (Luckner in Hanks, 2003). 

Sonjak (1996) ugotavlja, da specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki delujejo v mobilni 

specialno pedagoški službi, v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, prihajajo na osnovno šolo kot zunanji izvajalci, zato pogosto nimajo zagotovljenega 

lastnega delovnega prostora za individualno izvajanje dodatne strokovne pomoči, shranjevanje 

didaktičnih materialov in drugih pripomočkov. Obenem, zaradi nezadostnega poznavanja 

specialno pedagoškega dela ter pomanjkanja znanja o otrocih s posebnimi potrebami s strani 

učiteljev, prihaja do razhajanj in pomanjkljivega sodelovanja med učitelji in specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi. Opisani rezultati raziskave bi lahko predstavljali dejavnike, ki 
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vplivajo na stopnjo delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

zaposlenih v mobilni specialno pedagoški službi. 

Avtorji so se pri raziskovanju delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

opirali na različne dimenzije, ki vplivajo na stopnjo delovnega zadovoljstva. Vse omenjene 

dimenzije je mogoče uvrstiti k posameznim dejavnikom, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo 

nasploh.  

 

1.5.1 Pregled razlik med izbranimi delovnimi mesti specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov 

 

Strokovne naloge specialnih in rehabilitacijskih pedagogov zajemajo delo z osebami s 

posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih in na različnih življenjskih področjih. Pri 

delu z osebami s posebnimi potrebami je vloga specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

pomembna od zgodnjega otroštva in vse do pozne starosti. Vključujejo se v diagnostično 

ocenjevanje otrokovega funkcioniranja, zgodnjo obravnavo, vzgojo in izobraževanje, 

rehabilitacijo in področja, ki zajemajo zagotavljanje kakovosti življenja (Novljan, Kastelic in 

Opara, 2003).  

V nadaljnjem bodo predstavljene nekatere značilnosti izbranih programov v katere se 

vključujejo učenci s posebnimi potrebami. Izbrani programi vzgoje in izobraževanja se med 

seboj močno razlikujejo, s tem pa se posledično razlikujejo tudi delovna mesta oziroma delovne 

naloge in vloge specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki so zaposleni v različnih programih.  

Delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki je usmerjeno v vzgojo in izobraževanje otrok 

s posebnimi potrebami, se lahko izvaja v inkluzivnem okolju ali specializiranih institucijah. 

Glede na delovno okolje se razlikuje tudi populacija otrok s posebnimi potrebami.  

V specializiranih institucijah se izvaja prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

kamor so običajno vključeni otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju ter posebnimi 

program vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni otroci z zmernimi, težjimi in težkimi 

motnjami v duševnem razvoju (Opara, 2000). V program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, ki se izvaja v inkluzivnem okolju – na redni osnovni šoli, se vključujejo 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni učenci, učenci z 

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani učenci, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, 
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učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, učenci, ki imajo mejne intelektualne sposobnosti 

in izjemoma tudi učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju (Opara idr., 2010). 

Čeprav se vsi učenci s posebnimi potrebami med seboj razlikujejo in je vsak s svojimi 

potrebami in zmožnostmi edinstven, imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki delujejo v 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo opravka z več različnimi 

skupinami učencev s posebnimi potrebami.  

 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki delujejo v specialno pedagoški mobilni službi, največ 

sodelujejo s strokovnjaki iz različnih področij ter z učitelji, ki na področju vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami pogosto nimajo izkušenj in potrebnih znanj (Lipec 

Stopar, 1999).  

 

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter v prilagojenem programu z dodatno 

strokovno pomočjo se program izvaja po učnem načrtu. Vsak razred oziroma vsaka stopnja ima 

svojo učilnico. Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki so zaposleni v programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo dodatno strokovno pomoč glede na 

individualni načrt dela, ki ga oblikujejo v povezavi z učnim načrtom devetletne osnovne šole, 

navodili za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

in individualiziranega programa posameznega učenca. Svoje delo opravljajo z učenci, ki 

obiskujejo različne razrede po celotni vertikali. Dodatno strokovno pomoč izvajajo v večini 

individualno v kabinetu, ki pa ni njihov lasten prostor, zato nimajo možnosti za shranjevanje 

didaktičnih pripomočkov, materialov ali pa kabineta za izvajanje dodatne strokovne pomoči 

sploh ni (Sonjak, 1998). Tudi pri opravljanju ostalih delovnih nalog in vlog je največ nejasnosti 

na področju mobilne specialno pedagoške službe.  

Iz teoretičnih dejstev in na podlagi pregledanih raziskav o dejavnikih delovnega zadovoljstva, 

je mogoče predvidevati, da opisane razlike med izbranimi programi vzgoje in izobraževanja za 

otroke s posebnimi potrebami, vplivajo na razliko v stopnji delovnega zadovoljstva med 

zaposlenimi v različnih od omenjenih programov.   
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        Program                       

 

 

 

Značilnosti 

Program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo – 

mobilna specialno 

pedagoška služba 

Posebni program 

vzgoje in 

izobraževanja 

Prilagojeni 

program z nižjim 

izobrazbenim 

standardom 

 

Strokovni 

sodelavci v 

programu 

Učitelji, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, 

drugi specializirani 

strokovnjaki za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči. 

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagogi, učitelji, 

usposobljeni za delo z 

učenci s posebnimi 

potrebami. 

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagogi. 

Fizični pogoji 

za izvajanje 

programa 

Kabinet za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči. 

Razred. Razred. 

 

Opredelitev 

učencev 

vključenih v 

program 

Učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, 

otroci z govorno jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirani, 

gluhi in naglušni, slepi in 

slabovidni, otroci s čustvenimi 

in vedenjskimi motnjami, 

otroci z mejnimi 

intelektualnimi sposobnostmi, 

otroci z avtističnimi motnjami. 

Učenci z lažjimi 

motnjami v duševnem 

razvoju. 

Učenci z zmernimi, 

težjimi in težkimi 

motnjami v 

duševnem razvoju. 

Trajanje 

programa 

Odvisno od odločbe o 

usmeritvi posameznega 

učenca. 

Devet let. Do dvanajst let. 

 

Učni program 

Upoštevanje navodil za 

izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. 

Učni načrti po 

predmetih za 

posamezni razred 

prilagojenega programa 

z nižjim izobrazbenim 

standardom. 

Učni načrti po 

področjih za 

posamezno stopnjo 

posebnega 

programa. 

Ostale naloge 

in vloge SRP 

Niso točno določene. Določene s 

predmetnikom. 
Določene z učnim 

načrtom. 

 

Slika 6: Pregled razlik med izbranimi programi vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi 

potrebami 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Na delovno zadovoljstvo vplivajo številni dejavniki. Visoko delovno zadovoljstvo posledično 

vpliva na posameznikovo višjo učinkovitost pri delu, obenem pa preprečuje pojav stresa na 

delovnem mestu.  

Pri pregledu razlik med vzgojno izobraževalnimi programi za učence s posebnimi potrebami, 

se poraja vprašanje, kakšna je stopnja delovnega zadovoljstva pri specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogih, ki delujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, prilagojenem programu 

z nižjim izobrazbenim standardom ter programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo ter ali prihaja do pomembnih razlik v delovnem zadovoljstvu med 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki delujejo v omenjenih programih.  

Po pregledu literature o razlikah med vzgojno izobraževalnimi programi za učence s posebnimi 

potrebami, lahko sklepamo, da se pojavljajo razlike tudi na delovnih mestih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov. Obenem je mogoče zaslediti še, da na delovno zadovoljstvo 

vplivajo dejavniki, ki jih je moč povezati z omenjenimi razlikami.  

Ker se delovno zadovoljstvo sorazmerno povezuje z delovno učinkovitostjo in visoka raven 

delovnega zadovoljstva preprečuje pojav stresa na delovnem mestu, je slednje, eden izmed 

glavnih razlogov, da raziščemo stopnjo ter razlike v delovnem zadovoljstvu med specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi, ki so zaposleni v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, v 

prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom ter programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Obenem je pomembno ugotoviti, kateri so tisti 

dejavniki, ki znižujejo delovno zadovoljstvo pri posamezni skupini, saj je tako mogoče podati 

smernice, kako delovno zadovoljstvo povišati in s tem posredno vplivati na delovno 

učinkovitost in zmanjšanje stresa na delovnem mestu.  
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3 CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Cilji magistrskega dela so sledeči: 

 

 ugotoviti ali obstajajo razlike v delovnem zadovoljstvu specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov (v nadaljnjem SRP) zaposlenih v različnih programih vzgoje in izobraževanja 

(v nadaljnjem VIZ); 

 ugotoviti, kateri so dejavniki, ki znižujejo delovno zadovoljstvo SRP zaposlenih v 

posameznih programih VIZ otrok s posebnimi potrebami;  

 na podlagi ugotovljenih dejavnikov, ki znižujejo delovno zadovoljstvo, predlagati smernice 

za povečanje delovnega zadovoljstva SRP zaposlenih v različnih programih VIZ otrok s 

posebnimi potrebami.  

 

Raziskovalna vprašanja, na katera smo z raziskavo iskali odgovore, so naslednja: 

 

1. Kateri so dejavniki, ki znižujejo raven zadovoljstva pri delu SRP zaposlenih v mobilni 

specialno pedagoški službi (v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo)? 

2. Kateri so dejavniki, ki znižujejo raven zadovoljstva pri delu SRP zaposlenih v prilagojenem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom? 

3. Kateri so dejavniki, ki znižujejo raven zadovoljstva pri delu SRP zaposlenih v posebnem 

programu VIZ? 

4. Katere so možne rešitve za povečanje delovnega zadovoljstva SRP zaposlenih v VIZ otrok 

s posebnimi potrebami? 

 

Raziskovalne hipoteze, ki smo jih z raziskavo potrdili ali ovrgli, so naslednje:  

 

H1: SRP zaposleni v mobilni specialno pedagoški službi doživljajo najnižjo raven delovnega 

zadovoljstva med SRP zaposlenimi v različnih programih VIZ. 

 

H2: SRP zaposleni v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom doživljajo 

najvišjo raven delovnega zadovoljstva med SRP zaposlenimi v različnih programih VIZ. 
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H3: Na zniževanje delovnega zadovoljstva SRP zaposlenih v mobilni specialno pedagoški 

službi z dodatno strokovno pomočjo vplivajo medosebni odnosi s sodelavci ter razmere in 

pogoji za delo.  

 

H4: Na zniževanje delovnega zadovoljstva SRP zaposlenih v posebnem programu VIZ vpliva 

zmanjšan občutek delovnih dosežkov. 
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4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Za ustrezno metodo raziskovanja smo izbrali deskriptivno metodo, ki temelji na kvantitativnem 

pristopu.  

4.1 VZOREC 

 

Uporabili smo namenski in priložnostni način vzorčenja. V raziskavo je bilo vključenih 176 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, specialnih pedagogov oziroma defektologov, ki so 

zaposleni v različnih programih vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.  

Tabela 1: Frekvenčni in strukturni prikaz sodelujočih glede na program vzgoje in izobraževanja v 

katerem delujejo 

 Specialni in rehabilitacijski pedagogi 

f f % 

Posebni program vzgoje in izobraževanja 59 33,5 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom 

49 27,8 

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo  

68 38,6 

 176 100,0 

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 59 (33,5 %) specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, ki delujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, 49 (27,8 %) specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom in 68 (38,6 %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v mobilni 

specialno pedagoški službi – v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 
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Tabela 2: Frekvenčni in strukturni prikaz sodelujočih glede na čas delovanja v trenutnem programu 

vzgoje in izobraževanja 

 Specialni in rehabilitacijski pedagogi 

f f % 

Do 5 let 75 42,6 

Od 5 do 10 let 37 21,0 

Od 10 do 20 let 39 22,2 

Več kot 20 let 25 14,2 

 176 100,0 

 

Glede na čas delovanja v trenutnem programu vzgoje in izobraževanja (Tabela 2) je bilo v 

vzorec vključenih 75 (42,6 %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki v trenutnem 

programu delujejo do 5 let, 37 (21,0) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki v trenutnem 

programu delujejo med 5 in 10 let, 39 (22,2 %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki v 

trenutnem programu delujejo med 10 in 20 let ter 25 (14,2 %) specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, ki v trenutnem programu vzgoje in izobraževanja delujejo nad 20 let. 

Tabela 3: Frekvenčni in strukturni prikaz sodelujočih glede na prejšnje delovno mesto 

 Specialni in rehabilitacijski pedagogi 

f f % 

Posebni program vzgoje in izobraževanja 27 15,3 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom 

31 17,6 

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo  

27 15,3 

Nikjer 64 36,4 

Drugo 27 15,3 

 176 100,0 

 

Tabela 3 prikazuje, da je glede na zadnje preteklo delovno mesto bilo v vzorec zajetih 27 (15,3 

%) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki so delali v posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja, 31 (17,6 %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki so delali v 

prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, 27 (15,3 %) specialnih in 
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rehabilitacijskih pedagogov, ki so delali v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, 64 (36,4 %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki pred trenutnim 

delovnim mestom niso delali nikjer in 27 (15,3 %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki 

so bili zaposleni na drugih delovnih mestih, kot so bile zajete v anketni vprašalnik. 

 

4.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Tehnika zbiranja podatkov je bila kvantitativna. Podatke smo zbirali z anketnimi vprašalniki, 

ki so bili posredno ali neposredno razdeljeni med specialne in rehabilitacijske pedagoge, 

specialne pedagoge oziroma defektologe. Sodelujoči so anketne vprašalnike reševali 

individualno, na podlagi pisnih navodil. V povprečju so sodelujoči anketne vprašalnike 

izpolnjevali 10 minut. Podatke smo zbirali od januarja do marca 2016. Sodelujoči so bili v 

raziskavo vključeni prostovoljno, njihovi osebni podatki pa so ostali anonimni.  

 

4.2.1 Opis instrumenta 

 

Anketni vprašalnik je prvotno zajemal tri vprašanja objektivnega značaja in petdeset trditev 

subjektivnega značaja. Vprašanja so bila zaprtega tipa. Na trditve so sodelujoči odgovarjali s 

pomočjo štiri stopenjske lestvice.  

Trditve so bile zajete v treh sklopih glede na smiselnost odgovora pri posamezni trditvi. Pri 

vseh trditvah je sodelujočim bila na voljo štiri stopenjska lestvica, na kateri so s križcem 

označili zgolj en odgovor. V prvem sklopu trditev so sodelujoči odgovarjali na lestvici »nikakor 

se ne strinjam« (1), »delno se strinjam« (2), »precej se strinjam« (3) in »popolnoma se strinjam« 

(4). V drugem sklopu so sodelujoči odgovarjali z »ne velja« (1), »delno velja« (2), »precej 

velja« (3) ali »povsem velja« (4). V tretjem, zadnjem sklopu trditev, so sodelujoči odgovarjali 

z »nikoli« (1), »občasno« (2), »pogosto« (3) ali »vedno« (4).  

Trditve, ki so bile vključene v anketni vprašalnik, so se vsebinsko nanašale na sedem 

dejavnikov, ki vplivajo na delovno zadovoljstvo. Slednji dejavniki so bili: splošno delovno 

zadovoljstvo, medosebni odnosi s sodelavci, delovne razmere in pogoji za delo, možnost 

uporabe znanj in spretnosti, možnost osebnega in strokovnega razvoja, delovni dosežki in ugled 

dela. Dejavnike, ki so bili zajeti v vprašalnik je mogoče razvrstiti na različne stopnje Maslowe 
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hierarhične lestvice potreb, prav tako jih je po Herzbergovi dvofaktorski teoriji mogoče 

razvrstiti med higienike ali motivatorje.  

Na splošno delovno zadovoljstvo se je nanašalo 10 trditev, na medosebne odnose s sodelavci 

se je nanašalo 7 trditev, na delovne razmere in pogoje za delo se je nanašalo 9 trditev, na 

možnost uporabe znanj in spretnosti se je nanašalo 5 trditev, na možnost osebnega in 

strokovnega razvoja se je nanašalo prav tako 5 trditev, na delovne dosežke so se nanašale 4 

trditve in na ugled dela se je nanašalo 10 trditev. Trditve, ki so se nanašale na posamezni 

dejavnik so bile v različnem vrstnem redu, v odvisnosti od ujemajočega se možnega odgovora.  

 

4.2.2 Veljavnost instrumenta 

 

Veljavnost instrumenta je pomembna merska značilnost, kajti gre za lastnost instrumenta, ki 

pove ali nam instrument prinaša tiste podatke, ki jih z njim želimo dobiti (Sagadin, 1991). 

Veljavnost pove, v kolikšni meri instrument služi tistemu, kar se od njega kot merskega 

instrumenta pričakuje (Mužić, 1986, v Cencič, 2009). Da bi ugotovili ali je uporabljeni anketni 

vprašalnik, ki je bil oblikovan v namen te raziskave veljaven oziroma ali resnično meri, kar je 

bilo predvideno da meri, smo konstruktno veljavnost preverjali s faktorsko analizo. S faktorsko 

analizo smo ugotavljali ali se določene trditve resnično nanašajo na posamezne dejavnike 

delovnega zadovoljstva. 

Smiselnost uporabe faktorske analize smo preizkušali s Kaiser-Meyer-Olkinovo (KMO) mero 

ustreznosti vzorca in Barletovim testom sferičnosti. Uporaba faktorske analize je smiselna, 

kadar je vrednost KMO večja od 0,5. Kadar je vrednost KMO pod 0,5, faktorska analiza ni 

smiselna. Optimalna vrednost KMO za uporabo faktorske analize je nad 0,8. Z Bartlettovim 

testom sferičnosti se preverja ali so korelacije med spremenljivkami primerne. Če so, mora biti 

vrednost statistične značilnosti Bartlettovega testa pod 0,05 (Šifrer in Bren, 2011).  

Tabela 4: Izračun Kaiser-Meyer-Olkinove mere in Bartlettovega testa sferičnosti 

Izračun KMO in Bartlettovega testa 

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorca ,858 

Bartlettov test sferičnosti Hi kvadrat 4791,585 

Prostostne stopnje 1225 

Statistična značilnost ,000 
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Iz Tabele 4 je razvidno, da vrednost KMO znaša 0,858. To pomeni, do so pridobljeni podatki, 

optimalno primerni za uporabo faktorske analize. Stopnja statistične značilnosti Bartlettovega 

testa znaša 0,000. Tudi ta statistična značilnost pove, da podatki so primerni za uporabo 

faktorske analize. Glede na mero ustreznosti vzorca KMO in Bartlettovega testa smo ugotovili, 

da je uporaba faktorske analize smiselna.   

Faktorska analiza je metoda za redukcijo podatkov. Model faktorske analize izvira iz 

povezanosti med opazovanimi spremenljivkami oziroma iz koeficientov korelacije in 

kovariance med njimi. Z modelom faktorske analize se poskuša ta medsebojna povezanost 

pojasniti z manjšim številom novih spremenljivk oziroma skupnimi faktorji. Tako posamezni 

faktorji zajamejo tiste spremenljivke, ki med seboj in s faktorjem višje korelirajo (Fulgosi, 

1988).  

V faktorsko analizo je primerno vključiti tiste spremenljivke, ki imajo visoko komunaliteto in 

niso odvisne od slučajnih ali specifičnih faktorjev. Za spremenljivke z nizko komunaliteto velja, 

da se z modelom faktorske analize slabo pojasni njihova varianca in odvisnost od ostalih 

spremenljivk (Larose, 2006). Temeljno merilo je, da vrednost komunalitete posamezne 

spremenljivke znaša nad 0,4.  
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Tabela 5: Izračun komunalitete spremenljivk 

Komunalitete 

 
Začetna Ekstrakcija 

Trditev 1: Delo, ki ga opravljam mi nudi zadovoljstvo.  1,000 ,642 

Trditev 2: Delo, ki ga opravljam je ustvarjalno. 1,000 ,592 

Trditev 3: Delo, ki ga opravljam je utrudljivo.  1,000 ,662 

Trditev 4: Delo, ki ga opravljam je spoštovano.  1,000 ,721 

Trditev 5: Delo, ki ga opravljam je zahtevno. 1,000 ,596 

Trditev 6: Delo, ki ga opravljam je varno.  1,000 ,714 

Trditev 7: Delo opravljam že toliko časa, da mi je postalo ustaljeno.  1,000 ,752 

Trditev 8: Delo zahteva iznajdljivost.  1,000 ,708 

Trditev 9: Delo, ki ga opravljam omogoča samostojnost.  1,000 ,723 

Trditev 10: Delo zahteva uporabo različnih znanj in spretnosti.  1,000 ,549 

Trditev 11: Delo opravljam že toliko časa, da se mi zdi enostavno.  1,000 ,751 

Trditev 12: Delo, ki ga opravljam je zanimivo.  1,000 ,671 

Trditev 13: Delo mi omogoča uporabo pridobljenih strokovnih 

kompetenc.  
1,000 ,596 

Trditev 14: Delo, ki ga opravljam je koristno. 1,000 ,540 

Trditev 15: Delo zahteva fleksibilnost. 1,000 ,462 

Trditev 16: Imam dobre odnose s sodelavci.  1,000 ,662 

Trditev 17: Imam stalen dostop do informacijsko komunikacijske 

tehnologije (IKT). 
1,000 ,531 

Trditev 18: Sodelavci me sprejemajo. 1,000 ,757 

Trditev 19: Med sodelavci sem enakovreden/enakovredna.  1,000 ,661 

Trditev 20: Na voljo imam didaktične pripomočke. 1,000 ,620 

Trditev 21: Sodelavcem lahko zaupam. 1,000 ,727 

Trditev 22: Imam ugled pri sodelavcih. 1,000 ,769 

Trditev 23: Na voljo imam prostor za izdelavo didaktičnih pripomočkov. 1,000 ,759 

Trditev 24: Imam potreben material za izdelavo didaktičnih 

pripomočkov. 
1,000 ,771 

Trditev 25: Imam ugled pri starših učencev. 1,000 ,702 

Trditev 26: Delo mi je v izziv.  1,000 ,665 

Trditev 27: Na voljo mi je delovni prostor za shranjevanje učnih 

pripomočkov in materialov. 

                 

1,000 
,638 

Trditev 28: Na voljo mi je stalen delovni prostor za izvajanje programa.  1,000 ,609 

Trditev 29: Imam možnost fotokopiranja in tiskanja.  1,000 ,502 

Trditev 30: Imam možnost pridobitve novih didaktičnih pripomočkov.  1,000 ,723 

Trditev 31: Na voljo imam potrošni material.  1,000 ,699 

Trditev 32: Trud, ki ga vlagam v svoje delo se obrestuje.  1,000 ,684 

Trditev 33: Pri delu se vedno znova naučim nekaj novega.  1,000 ,585 

Trditev 34: Delo me izpopolnjuje.  1,000 ,766 
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Začetna Ekstrakcija 

Trditev 35: Zastavljene delovne cilje zlahka uresničujem.  1,000 ,574 

Trditev 36: Delo me osrečuje.  1,000 ,702 

Trditev 37: Deležen sem priznavanja s strani vodje.  1,000 ,700 

Trditev 38: Deležen sem priznavanja s strani sodelavcev. 1,000 ,682 

Trditev 39: Moja beseda se upošteva.  1,000 ,760 

Trditev 40: Moji predlogi za novosti se upoštevajo.  1,000 ,718 

Trditev 41: Sodelavci me prosijo za pomoč.  1,000 ,400 

Trditev 42: Vodja se zanese name.  1,000 ,550 

Trditev 43: Sodelavci se zanesejo name.  1,000 ,740 

Trditev 44: Starši učencev upoštevajo moje nasvete. 1,000 ,655 

Trditev 45: Sodelavci me upoštevajo.  1,000 ,735 

Trditev 46: Na sodelavce se lahko zanesem.  1,000 ,699 

Trditev 47: Sodelavce lahko prosim za strokovne nasvete.  1,000 ,751 

Trditev 48: Imam možnost strokovnega izpopolnjevanja.  1,000 ,659 

Trditev 49: Opazim napredek pri učencih.  1,000 ,807 

Trditev 50: Drugi opazijo napredek pri učencih.  1,000 ,740 

 

Iz Tabele 5 je razvidno, da je vrednost komunalitete pri vseh spremenljivkah nad 0,4. Slednje 

pove, da smo v nadaljnjo analizo vključili vse spremenljivke.   

 

V naslednjem koraku smo s statističnim orodjem SPSS izvedli faktorsko analizo. Ker prikaz 

analitičnih postopkov faktorske analize ni predmet magistrske naloge, so v nadaljevanju podani 

zgolj rezultati izračunani s statističnim programom SPSS.  

 

Za določitev najpomembnejših faktorjev obstaja več kriterijev. Eden najpogosteje uporabljenih 

je Kaiserjev kriterij, po katerem se zadržijo tisti faktorji oziroma komponente, ki imajo lastne 

vrednosti večje kot je povprečna vrednost lastnih vrednosti. Slednje pomeni, da se zadržijo tisti 

faktorji, ki imajo lastne vrednosti večje od 1 oziroma vsak faktor, ki pojasni varianco več kot 

ene spremenljivke (Fulgosi, 1988).  
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Tabela 6: Lastne vrednosti, delež skupne variance faktorjev in komulativni delež skupne variance 

Skupna pojasnjena varianca 

Komponenta 

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirane vsote kvadratov 

Skupaj % variance Komulativni % Skupaj % variance Komulativni % 

1 13,057 26,114 26,114 13,057 26,114 26,114 

2 4,567 9,134 35,248 4,567 9,134 35,248 

3 2,803 5,606 40,854 2,803 5,606 40,854 

4 2,230 4,459 45,313 2,230 4,459 45,313 

5 1,757 3,515 48,828 1,757 3,515 48,828 

6 1,696 3,392 52,219 1,696 3,392 52,219 

7 1,412 2,823 55,042 1,412 2,823 55,042 

8 1,317 2,634 57,676 1,317 2,634 57,676 

9 1,202 2,404 60,080 1,202 2,404 60,080 

10 1,151 2,303 62,382 1,151 2,303 62,382 

11 1,128 2,256 64,638 1,128 2,256 64,638 

12 1,065 2,130 66,768 1,065 2,130 66,768 

 

Tabela 6 prikazuje, da omenjenemu kriteriju ustreza dvanajst faktorjev, ki skupaj pojasnijo 

skoraj 67 % skupne variance. Ostali del variance ostane nepojasnjen. V literaturi se pogosto 

omenja mejna vrednost 80 %, vendar je v družboslovnih raziskavah sprejemljiva meja 50 % 

(Fulgosi, 1988). Najpomembnejši je prvi faktor, ki pojasnjuje dobrih 26 % skupne variance, 

zadnji, dvanajsti faktor pa pojasnjuje dobra 2 %.  

V nadaljnje smo opravili postopek rotacije skupnih faktorjev. Cilj le tega je določiti vsebinsko 

čiste faktorje oziroma preproste in dobro razpoznavne strukture rotirane faktorske matrike 

(Rebernik, 1996). Uporabili smo pravokotno rotacijo in sicer metodo varimax, ki zagotavlja 

takšno faktorsko strukturo, pri kateri je vsaka opazovana spremenljivka povezana le z enim 

faktorjem.  
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Tabela 7: Rotirana faktorska matrika 

Rotirana matrika komponent 

  

Komponente 

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

Delo me izpopolnjuje.  ,803                       

Delo me osrečuje.  ,756                       

Delo, ki ga opravljam mi nudi zadovoljstvo.  ,754                       

Delo, ki ga opravljam je zanimivo.  ,750                       

Delo mi je v izziv.  ,735                       

Pri delu se vedno znova naučim nekaj 

novega.  
,622                       

Trud, ki ga vlagam v svoje delo se 

obrestuje.  
,615           ,361           

Delo, ki ga opravljam je koristno. ,568                       

Delo, ki ga opravljam je ustvarjalno. ,558         ,317             

Delo mi omogoča uporabo pridobljenih 

strokovnih kompetenc.  
,419                   ,397   

Na voljo imam potrošni material.    ,787                     

Imam potreben material za izdelavo 

didaktičnih pripomočkov. 
  ,772                   ,305 

Na voljo imam prostor za izdelavo 

didaktičnih pripomočkov. 
  ,725                     

Imam možnost pridobitve novih didaktičnih 

pripomočkov.  
  ,721                     

Na voljo mi je delovni prostor za 

shranjevanje učnih pripomočkov in 

materialov. 

  ,704                     

Na voljo imam didaktične pripomočke.   ,669                     

Imam možnost fotokopiranja in tiskanja.    ,573                     

Imam stalen dostop do informacijsko 

komunikacijske tehnologije (IKT). 
  ,519                     

Na voljo mi je stalen delovni prostor za 

izvajanje programa.  
  ,464                 ,360 -,338 

Sodelavci se zanesejo name.      ,753                   

Starši učencev upoštevajo moje nasvete.     ,718                   

Imam ugled pri starših učencev.     ,676                   

Sodelavci me upoštevajo.      ,634                   

Vodja se zanese name.      ,586                   

Sodelavci me prosijo za pomoč.      ,372                   

Sodelavci me sprejemajo.       ,783                 

Imam dobre odnose s sodelavci.        ,693                 

Sodelavcem lahko zaupam.       ,643                 

Med sodelavci sem 

enakovreden/enakovredna.  
      ,615                 

Imam ugled pri sodelavcih.       ,615                 

Deležen sem priznavanja s strani vodje.          ,691               

Moji predlogi za novosti se upoštevajo.          ,603               

Moja beseda se upošteva.          ,600               

Deležen sem priznavanja s strani sodelavcev.         ,466               
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Komponente 

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

Delo, ki ga opravljam je utrudljivo.            ,741             

Delo, ki ga opravljam je zahtevno.           ,723             

Delo zahteva iznajdljivost.            ,510             

Delo zahteva fleksibilnost.           ,489             

Delo zahteva uporabo različnih znanj in 

spretnosti.  
          ,424             

Opazim napredek pri učencih.  ,374   ,317       ,730           

Drugi opazijo napredek pri učencih.      ,402       ,653           

Sodelavce lahko prosim za strokovne 

nasvete.  
              ,750         

Na sodelavce se lahko zanesem.      ,313 ,364       ,629         

Imam možnost strokovnega 

izpopolnjevanja.  
        ,426   ,320 ,429         

Delo opravljam že toliko časa, da se mi zdi 

enostavno.  
                ,841       

Delo opravljam že toliko časa, da mi je 

postalo ustaljeno.  
                ,797       

Delo, ki ga opravljam je varno.                    ,800     

Zastavljene delovne cilje zlahka 

uresničujem.  
                  ,389     

Delo, ki ga opravljam omogoča 

samostojnost.  
                    ,761   

Delo, ki ga opravljam je spoštovano.                        ,706 

 

Iz Tabele 7  je razvidno, da se petdeset trditev (spremenljivk) o delovnem zadovoljstvu združuje 

v dvanajst komponent. Najmočnejše korelacije so obarvane sivo. Za nadaljnjo obdelavo in 

interpretacijo podatkov smo uporabili prvi, drugi, tretji, četrti, peti in sedmi faktor. Vsak faktor 

smo glede na vsebino trditev ustrezno poimenovali. Nekatere trditve smo zaradi vsebinske 

neustreznosti izločili iz določenih faktorjev. Izločeni faktorji oziroma spremenljivke znotraj 

posameznega faktorja so zapisane ležeče, s krepkim tiskom.  

Novi, preimenovani faktorji, ki predstavljajo posamezne dejavnike delovnega zadovoljstva so:  

1. delovni pogoji in razmere za delo (faktor 2, ki zajema 9 trditev/spremenljivk); 

2. medosebni odnosi (faktor 4, ki zajema 5 spremenljivk); 

3. upoštevanje s strani vodje in sodelavcev (faktor 5, ki zajema 4 spremenljivke); 

4. osebni in strokovni razvoj (faktor 1, ki zajema 8 spremenljivk); 

5. delovni dosežki (faktor 7, ki zajema 2 spremenljivki); 

6. ugled dela (faktor 3, ki zajema 5 spremenljivk). 
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V nadaljnje smo obdelali podatki, ki smo jih pridobili s prvotnim anketnim vprašalnikom, kajti 

primanjkovalo je respondentov za ponovitev raziskave z veljavnim vprašalnikom. 

 

4.2.3 Zanesljivost instrumenta 

 

Zanesljivost instrumenta se nanaša na stabilnost podatkov oziroma pove, da se je na podatke 

mogoče zanesti. Zanesljiv vprašalnik je tisti, ki omogoča, da iste osebe pri ponovnem zbiranju 

podatkov z istim vprašalnikom odgovorijo enako, kot pri prvem zbiranju (Cencič, 2009).  

Za ugotavljanje zanesljivosti instrumenta smo uporabili metodo analize notranje konsistentnosti 

in sicer Cronbachov koeficient alfa (). Čim bližje je Cronbachov koeficient  vrednosti števila 

1, tem boljša je zanesljivost. Zanesljivost je odlična, kadar je  večji ali enak vrednosti 0,90, 

zanesljivost je dobra, kadar je  pod vrednostjo 0,90 in večji ali enak od vrednosti 0,70,  

zanesljivost je sprejemljiva, kadar je  pod vrednostjo 0,70 in večja ali enaka  vrednosti 0,60, 

zanesljivost je slaba, kadar je  pod vrednostjo 0,60 in večja ali enaka vrednosti 0,50. Kadar je 

vrednost  pod 0,50 je zanesljivost nesprejemljiva (Koeficient Cronbach alfa, 2013). V skladu 

z navedenimi splošno sprejetimi kriteriji o sprejemljivi vrednosti koeficienta zanesljivosti, smo 

v nadaljevanju interpretirali dobljene rezultate raziskave.  

Na podlagi faktorske analize smo izoblikovali šest faktorjev (dejavnikov oziroma kazalcev), ki 

vplivajo na zadovoljstvo pri delu. Nekatere smo predvideli že v prvotnem vprašalniku in so se 

izkazali kot ustrezne, druge smo oblikovali glede na rezultate faktorske analize. Izoblikovani 

faktorji so: delovne razmere in pogoji za delo, medosebni odnosi s sodelavci, upoštevanje s 

strani vodje in sodelavcev, osebni in strokovni razvoj, delovni dosežki in ugled dela. Le te je še 

vedno mogoče razvrstiti na različne stopnje Maslowe hierarhične lestvice potreb in po 

Herzbergovi dvofaktorski teoriji med higienike ali motivatorje.  

Z uporabo statističnega orodja SPSS smo preverjali zanesljivost posameznega konstrukta z že 

omenjenim koeficientom Cronbach . Pri vsaki spremenljivki posameznega konstrukta smo 

izračunali še srednje vrednosti in standardne odklone za celotni vzorec populacije. 
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1. faktor: Delovni pogoji in razmere za delo  

Tabela 8: Izračun koeficienta zanesljivosti Cronbach  (delovni pogoji in razmere za delo) 

Izračun zanesljivosti 

Koeficient Cronbach alfa Število trditev 

,867 9 

 

Izračunana vrednost koeficienta Cronbach  znaša pri konstruktu delovni pogoji in razmere za 

delo 0,867 (Tabela 8), kar nakazuje, v skladu s splošno sprejetimi kriteriji o sprejemljivi 

vrednosti koeficienta zanesljivosti, na dobro zanesljivost.  

Tabela 9: Srednje vrednosti in standardni odklon (delovni pogoji in razmere za delo) 

Statistična obdelava 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Trditev 1: Imam potreben material za izdelavo didaktičnih 

pripomočkov. 
176 2,30 ,915 

Trditev 2: Na voljo imam prostor za izdelavo didaktičnih 

pripomočkov. 
176 2,42 1,108 

Trditev 3: Na voljo imam didaktične pripomočke. 176 2,78 ,856 

Trditev 4: Na voljo mi je delovni prostor za shranjevanje 

učnih pripomočkov in materialov. 
176 2,60 1,127 

Trditev 5: Na voljo mi je stalen delovni prostor za 

izvajanje programa.  
176 3,18 1,009 

Trditev 6: Imam možnost fotokopiranja in tiskanja. 176 3,57 ,672 

Trditev 7: Imam stalen dostop do informacijsko 

komunikacijske tehnologije (IKT). 
176 2,94 ,902 

Trditev 8: Na voljo imam potrošni material.  176 2,72 ,962 

Trditev 9: Imam možnost pridobitve novih didaktičnih 

pripomočkov.  
176 2,43 ,832 

 

Iz Tabele 9 je razvidno, da za sodelujoče v povprečju povsem velja, da imajo možnost 

fotokopiranja in tiskanja (3,57) na delovnem mestu. Sodelujoči v povprečju odgovarjajo, da 

precej velja, da imajo na voljo stalen delovni prostor za izvajanje programa (3,18). Prav tako v 

povprečju precej velja, da imajo sodelujoči stalen dostop do informacijsko komunikacijske 

tehnologije (2,94), da imajo na voljo didaktične pripomočke (2,78) ter da imajo na voljo 

potrošni material (2,72). Za sodelujoče v povprečju precej velja še, da imajo na voljo potrošni 

material (2,60). Za sodelujoče v povprečju delno velja, da imajo možnost pridobitve novih 
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didaktičnih pripomočkov (2,43), delno velja, da imajo prostor za izdelavo didaktičnih 

pripomočkov (2,42) ter v povprečju delno velja, da imajo potreben material za izdelavo 

didaktičnih pripomočkov (2,30).  

2. faktor: Medosebni odnosi 

Tabela 10: Izračun koeficienta zanesljivosti Cronbach  (medosebni odnosi) 

Izračun zanesljivosti 

Koeficient Cronbach alfa Število trditev 

,849 5 

 

Izračunana vrednost koeficienta Cronbach  zanaša pri konstruktu medosebni odnosi 0,849 

(Tabela 10), kar nakazuje na dobro zanesljivost tudi pri tem konstruktu.  

Tabela 11: Srednje vrednosti in standardni odkloni (medosebni odnosi) 

Statistična obdelava 

 
N 

Aritmetična 

sredina Standardni odklon 

Trditev 1: Sodelavci me sprejemajo. 176 3,30 ,628 

Trditev 2: Imam dobre odnose s sodelavci.  176 3,46 ,594 

Trditev 3: Sodelavcem lahko zaupam. 176 2,98 ,737 

Trditev 4: Med sodelavci sem 

enakovreden/enakovredna.  
176 3,15 ,764 

Trditev 5: Imam ugled pri sodelavcih. 176 2,89 ,700 

 

Tabela 11 nakazuje, da za sodelujoče v povprečju precej velja, da imajo dobre odnose s 

sodelavci (3,46), da občutijo sprejemanje s strani sodelavcev (3,30) ter da se med sodelavci 

čutijo enakovredne (3,15). Prav tako v povprečju za sodelujoče precej velja, da sodelavcem 

lahko zaupajo (2,98) ter da imajo ugled pri sodelavcih (2,89). 

 

3. faktor: Upoštevanje s strani vodje in sodelavcev 

Tabela 12: Izračun koeficienta zanesljivosti Cronbach  (upoštevanje s strani vodje in sodelavcev) 

Izračun zanesljivosti 

Koeficient Cronbach alfa Število trditev 

,850 4 
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Izračunana vrednost koeficienta Cronbach  znaša pri konstruktu upoštevanja s strani vodje in 

sodelavcev 0,850 (Tabela 12). Slednje pomeni, da je zanesljivost pri omenjenem konstruktu 

dobra.  

Tabela 13: Srednje vrednosti in standardni odkloni (upoštevanje s strani vodje in sodelavcev) 

Statistična obdelava 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Trditev 1: Deležen sem priznavanja s strani vodje.  176 2,70 ,837 

Trditev 2: Deležen sem priznavanja s strani 

sodelavcev. 
176 2,76 ,670 

Trditev 3: Moja beseda se upošteva.  176 2,74 ,632 

Trditev 4: Moji predlogi za novosti se upoštevajo.  176 2,66 ,639 

 

Sodelujoči so v povprečju pogosto deležni priznavanja s strani sodelavcev (2,74) in s strani 

vodje (2,70). Njihova beseda se pogosto upošteva (2,74), prav tako se v povprečju pogosto 

upoštevajo njihovi predlogi za novosti (2,66) (Tabela 13). 

4. faktor: Osebni in strokovni razvoj 

Tabela 14: Izračun koeficienta zanesljivost Cronbach  (osebni in strokovni razvoj) 

Izračun zanesljivosti 

Koeficient Cronbach alfa Število trditev 

,873 8 

 

Pri konstruktu osebni in strokovni razvoj, znaša izračunana vrednost koeficienta Cronbach  

0,873 (Tabela 14). Dobljena vrednost koeficienta zanesljivosti nakazuje na dobro zanesljivost 

merjenega konstrukta.  
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Tabela 15: Srednje vrednosti in standardni odkloni (možnost osebnega in strokovnega razvoja) 

Statistična obdelava 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Trditev 1: Delo, ki ga opravljam je ustvarjalno. 176 3,26 ,741 

Trditev 2: Delo, ki ga opravljam je zanimivo.  176 3,43 ,637 

Trditev 3: Delo mi omogoča uporabo pridobljenih strokovnih 

kompetenc.  
176 3,16 ,747 

Trditev 4: Delo mi je v izziv.  176 3,49 ,623 

Trditev 5: Trud, ki ga vlagam v svoje delo, se obrestuje.  176 3,10 ,738 

Trditev 6: Pri delu se vedno znova naučim nekaj novega.  176 3,50 ,623 

Trditev 7: Delo me izpopolnjuje.  176 3,34 ,715 

Trditev 8: Delo me osrečuje.  176 3,27 ,697 

 

Na podlagi Tabele 15 je mogoče trditi, da za sodelujoče v povprečju povsem velja, da se pri 

delu vedno znova naučijo nekaj novega (3,50). V povprečju se sodelujoči precej strinjajo, da 

jim je delo v izziv (3,49) in da je delo, ki ga opravljajo zanimivo (3,43). Za sodelujoče v 

povprečju precej velja, da jih delo izpopolnjuje (3,34), prav tako v povprečju precej velja, da 

jih delo osrečuje (3,27). Sodelujoči se v povprečju precej strinjajo, da je delo, ki ga opravljajo 

ustvarjalno (3,26), da jim delo omogoča uporabo pridobljenih strokovnih kompetenc (3,16) ter 

da se trud, ki ga vlagajo v svoje delo obrestuje (3,10).  

5. faktor: Delovni dosežki  

Tabela 16: Izračun koeficienta zanesljivosti Cronbach  (delovni dosežki) 

Izračun zanesljivosti 

Koeficient Cronbach alfa Število trditev 

,868 2 

 

Iz Tabele 16 je razvidno, da izračunana vrednost koeficienta Cronbach  znaša pri merjenem 

konstruktu 0,868, kar nakazuje na dobro zanesljivost.  
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Tabela 17: Srednje vrednosti in standardni odkloni (delovni dosežki) 

Statistična obdelava 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Trditev 1: Opazim napredek pri učencih.  176 2,95 ,703 

Trditev 2: Drugi opazijo napredek pri učencih.  176 2,78 ,700 

 

Sodelujoči v povprečju pogosto opazijo napredek pri učencih (2,95), prav tako v povprečju 

menijo, da drugi pogosto opazijo napredek pri učencih, ki jih poučujejo (2,78) (Tabela 17). 

6. faktor: Ugled dela 

Tabela 18: Izračun koeficienta zanesljivosti Cronbach  (ugled dela) 

Izračun zanesljivosti 

Koeficient Cronbach alfa Število trditev 

,782 5 

 

Pri konstruktu ugled dela znaša izračunana vrednost koeficienta Cronbach  0,782 (Tabela 18).  

Vrednost  nakazuje na sprejemljivo zanesljivost merjenega konstrukta.  

Tabela 19: Srednje vrednosti in standardni odkloni (ugled dela) 

Statistična obdelava 

 
N 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Trditev 1: Sodelavci se zanesejo name.  176 3,24 ,626 

Trditev 2: Starši učencev upoštevajo moje nasvete. 176 2,84 ,624 

Trditev 3: Imam ugled pri starših učencev. 176 3,05 ,607 

Trditev 4: Vodja se zanese name.  176 3,19 ,680 

Trditev 5: Sodelavci me prosijo za pomoč.  176 2,68 ,687 

 

Iz Tabele 19 je razvidno, da sodelujoči v povprečju pogosto občutijo, da se sodelavci nanje 

zanesejo (3,24). Prav tako pogosto občutijo, da se nanje zanese vodja (3,19). Za sodelujoče v 

povprečju precej velja, da so deležni ugleda pri starših učencev (3,05), v povprečju pa pogosto 

občutijo, da starši učencev upoštevajo njihove nasvete (2,84). Sodelujoče v povprečju sodelavci 

pogosto prosijo za pomoč (2,68). 
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4.2.4 Opisne statistike 

 

Tabela 20: Opisne statistike posameznega kazalca (dejavnika) delovnega zadovoljstva 

Statistična obdelava 

Dejavniki delovnega 

zadovoljstva 

N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon Minimum Maksimum Veljavni Manjkajoči 

Medosebni odnosi 176 0 3,1557 ,54266 1,40 4,00 

Delovni dosežki 176 0 2,8665 ,65949 2,00 4,00 

Upoštevanje s strani vodje 

in sodelavcev 
176 0 2,7145 ,58109 1,25 4,00 

Ugled dela 176 0 2,9989 ,47159 1,40 4,00 

Delovni pogoji in razmere 

za delo 
176 0 2,7696 ,65536 1,44 4,00 

Osebni in strokovni razvoj 176 0 3,3189 ,50352 1,75 4,00 

 

Na trditve znotraj posameznega sklopa so sodelujoči odgovarjali na štiristopenjski ocenjevalni 

lestvici, z vrednostmi od 1 do 4. Višja kot je povprečna vrednost pri posameznem sklopu, večje 

zadovoljstvo predstavlja. Iz Tabele 20 je razvidno, da so bile ocene kazalcev (dejavnikov) 

delovnega zadovoljstva sodelujočih visoke oziroma so prevladovale ocene, ki kažejo na precej 

visoko stopnjo delovnega zadovoljstva. Povzame se lahko, da so sodelujoči z medosebnimi 

odnosi s sodelavci v povprečju precej zadovoljni (3,1557). Povprečje trditev, ki se nanašajo na 

delovne dosežke je višje od aritmetične sredine lestvice, kar pomeni, da so sodelujoči tudi na 

področju delovnih dosežkov precej zadovoljni (2,8665). V povprečju so sodelujoči precej 

zadovoljni tudi z upoštevanjem s strani vodje in sodelavcev (2,7145) ter delovnimi pogoji in 

razmerami za delo (2,7696). Prav tako so v povprečju precej zadovoljni z osebnim in 

strokovnim razvojem, ki jim ga prinaša delo (3,3189). Specialni in rehabilitacijski pedagogi, 

specialni pedagogi oziroma defektologi, ki so sodelovali v raziskavi, so najbolj zadovoljni z 

osebnim in strokovnim razvojem, ki jim ga prinaša delo, najmanj pa z upoštevanjem s strani 

vodje in sodelavcev. Slednje prikazuje tudi spodnji grafikon. 
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Grafikon 1: Prikaz delovnega zadovoljstva SRP 

 

 

4.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Dobljene rezultate anketnih vprašalnikov smo ustrezno obdelali s pomočjo statističnega orodja 

SPSS. Zanimale so nas razlike v delovnem zadovoljstvu med tremi skupinami. Najprej smo 

testirali normalnost porazdelitve spremenljivk, na podlagi rezultatov le-te smo izbrali nadaljnji 

postopek obdelave podatkov. Zaradi odstopanja spremenljivk od normalne porazdelitve smo v 

nadaljnje uporabili neparametrični Kruskal Wallis test. Dobljene rezultate smo analizirali na 

način, da smo primerjali vrednosti povprečnih rangov med skupinami glede na dejavnik 

delovnega zadovoljstva in ugotavljali ali so te razlike statistično pomembne.  

Kateri dejavniki so tisti, ki znižujejo delovno zadovoljstvo pri posamezni skupini, smo sklepali 

na podlagi opisnih statistik. S pomočjo programa SPSS smo pri vsaki izmed skupin sodelujočih 

posebej izračunali aritmetično sredino vsote dejavnikov in aritmetično sredino posameznega 

dejavnika. Dejavniki, katerih aritmetično povprečje je bilo pod aritmetičnim povprečjem vsote 

dejavnikov, so predstavljali tiste dejavnike, ki znižujejo delovno zadovoljstvo znotraj 

posamezne skupine.  
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Pri raziskovanju nas je zanimalo predvsem to ali obstajajo statistično pomembne razlike v 

delovnem zadovoljstvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki so zaposleni v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja, v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom 

ter v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (mobilni specialno 

pedagoški službi). Zanimalo nas je še, kateri so tisti dejavniki, ki znižujejo delovno 

zadovoljstvo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki so zaposleni v posameznem 

programu. Iz ugotovljenih dejavnikov, ki znižujejo delovno zadovoljstvo pri specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogih, smo na podlagi teoretičnih izhodišč predlagali še smernice, kako 

izboljšati delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.  

Pri statistični obdelavi podatkov smo, zaradi pomanjkanja respondentov, upoštevali izpolnjene 

vprašalnike, ki smo jih pridobili pred izvedbo faktorske analize. V skladu z rezultati faktorske 

analize smo v statistično obdelavo zajeli le določene trditve. 

 

5.1 RAZLIKE V DELOVNEM ZADOVOLJSTVU SRP 

 

Za ugotavljanje razlik v delovnem zadovoljstvu med skupinami specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, ki so zaposleni v različnih programih, smo najprej preverili normalnost 

porazdelitve spremenljivk. Normalnost porazdelitve spremenljivk smo testirali s Kolmogorov-

Smirnov testom in s Shapiro-Wilk testom.  

 

Tabela 21: Testiranje normalnosti porazdelitve spremenljivk 

Test normalnosti porazdelitve spremenljivk 

Kazalec 

delovnega 

zadovoljstva 

V katerem vzgojno 

izobraževalnem programu 

delate. 

Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilkov test 

Statistika 

Prostostne 

stopnje 

Statistična 

značilnost Statistika 

Prostostne 

stopnje 

Statistična 

značilnost 

Medosebni 

odnosi. 

Posebni program VIZ ,169 59 ,000 ,954 59 ,027 

Prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom 
,126 49 ,051 ,940 49 ,015 

Program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP (mobilna 

služba) 

,127 68 ,008 ,947 68 ,006 

Delovni 

dosežki. 

Posebni program VIZ ,217 59 ,000 ,823 59 ,000 

Prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom 
,196 49 ,000 ,899 49 ,001 
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Kazalec 

delovnega 

zadovoljstva 

V katerem vzgojno 

izobraževalnem programu 

delate. 

Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilkov test 

Statistika 

Prostostne 

stopnje 

Statistična 

značilnost Statistika 

Prostostne 

stopnje 

Statistična 

značilnost 

Program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP (mobilna 

služba) 

,222 68 ,000 ,883 68 ,000 

Upoštevanje 

s strani 

vodje in 

sodelavcev 

Posebni program VIZ ,181 59 ,000 ,948 59 ,013 

Prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom 
,175 49 ,001 ,940 49 ,014 

Program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP (mobilna 

služba) 

,130 68 ,006 ,948 68 ,007 

Ugled dela Posebni program VIZ ,175 59 ,000 ,923 59 ,001 

Prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom 
,138 49 ,020 ,956 49 ,064 

Program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP (mobilna 

služba) 

,129 68 ,007 ,970 68 ,103 

Delovni 

pogoji in 

razmere za 

delo 

Posebni program VIZ ,119 59 ,037 ,975 59 ,251 

Prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom 
,094 49 ,200* ,969 49 ,217 

Program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP (mobilna 

služba) 

,100 68 ,089 ,954 68 ,014 

Osebni in 

strokovni 

razvoj 

Posebni program VIZ ,086 59 ,200* ,960 59 ,052 

Prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom 
,147 49 ,010 ,940 49 ,015 

Program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP (mobilna 

služba) 

,153 68 ,000 ,919 68 ,000 

 

Z ugotavljanjem normalnosti porazdelitve spremenljivk smo ugotovili, da le ta odstopa od 

normalne. Slednje je razvidno iz Tabele 21, saj so vrednosti signifikantnosti pri posameznem 

dejavniku pod 0,05, kar nakazuje na odstopanje od normalne porazdelitve. Pregledani 

histogrami posameznih dejavnikov so potrdili odstopanje od normalne porazdelitve.  

Da bi ugotovili razlike v delovnem zadovoljstvu med specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi, ki delujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, v prilagojenem programu 

z nižjim izobrazbenim standardom oziroma v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, smo s pomočjo statističnega orodja SPSS izvedli Kruskal Wallis test. 

Omenjeni test smo uporabili, ker porazdelitev spremenljivk odstopa od normalne. Kruskal 

Wallis test uporabimo, kadar želimo primerjati enakost porazdelitev neodvisnih vzorcev.  
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Tabela 22: Analiza razlik med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi v kazalcih delovnega 

zadovoljstva 

Rangi 

Kazalec delovnega 

zadovoljstva V katerem vzgojno izobraževalnem programu delate. N 

Povprečni 

rang 

Medosebni odnosi Posebni program VIZ 59 82,65 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom 49 96,04 

Program s prilagojenim izvajanjem in DSP (mobilna služba) 68 88,14 

Skupaj 176  

Delovni dosežki Posebni program VIZ 59 76,86 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom 49 92,23 

Program s prilagojenim izvajanjem in DSP (mobilna služba) 68 95,90 

Skupaj 176  

Upoštevanje s 

strani vodje in 

sodelavcev 

Posebni program VIZ 59 85,85 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom 49 95,82 

Program s prilagojenim izvajanjem in DSP (mobilna služba) 68 85,53 

Skupaj 176  

Ugled dela Posebni program VIZ 59 81,31 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom 49 98,54 

Program s prilagojenim izvajanjem in DSP (mobilna služba) 68 87,50 

Skupaj 176  

Delovni pogoji in 

razmere za delo 

Posebni program VIZ 59 86,98 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom 49 88,62 

Program s prilagojenim izvajanjem in DSP (mobilna služba) 68 89,73 

Skupaj 176  

Osebni in 

strokovni razvoj 

Posebni program VIZ 59 80,37 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom 49 88,86 

Program s prilagojenim izvajanjem in DSP (mobilna služba) 68 95,29 

Skupaj 176  

 

Če primerjamo povprečje rangov med vsemi tremi skupinami, za vsak dejavnik delovnega 

zadovoljstva posebej, lahko med skupinami opazimo majhne razlike (Tabela 22). Ali so 

opažene razlike statistično pomembne smo testirali v nadaljevanju.  
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Tabela 23: Testiranje statistične pomembnosti Kruskal Wallis testa 

Test statistične pomembnosti 

Kazalec delovnega zadovoljstva 
Hi kvadrat 

Prostostne 

stopnje 

Statistična 

značilnost 

Medosebni odnosi. 1,885 2 ,390 

Delovni dosežki. 5,162 2 ,076 

Upoštevanje s strani vodje in sodelavcev 1,435 2 ,488 

Ugled dela 3,173 2 ,205 

Delovni pogoji in razmere za delo ,092 2 ,955 

Osebni in strokovni razvoj 2,733 2 ,255 

 

Iz Tabele 23 lahko ugotovimo, da so signifikantnosti pri vseh kazalcih delovnega zadovoljstva 

nad 0,05. Slednje pomeni, da med skupinami specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki 

delujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom ali v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (v mobilni specialno pedagoški službi) ni statistično pomembnih razlik v zadovoljstvu 

pri posameznem delovnem motivu oziroma kazalcu delovnega zadovoljstva.  

Slednja ugotovitev nas pripelje do tega, da lahko zavrnemo prvo in drugo hipotezo, kajti 

pomembnih statističnih razlik v delovnem zadovoljstvu med specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi, ki so zaposleni v različnih programih vzgoje in izobraževanja ni.  

 

5.2 DEJAVNIKI, KI ZNIŽUJEJO DELOVNO ZADOVOLJSTVO SRP 

 

Delovno zadovoljstvo se nanaša na motivacijski vidik posameznika v delovnem procesu in je 

neposredno odvisno od posameznikovih delovnih motivov, ki predstavljajo kazalce delovnega 

zadovoljstva. Stopnja zadovoljenosti temeljnih delovnih motivov tvori zadovoljstvo 

zaposlenega z delovno situacijo (Dimec, Mahnič, Marinšek, Masten in Tušak, 2008). 

 

V raziskavi nas je zanimalo, kateri so tisti dejavniki oziroma motivi, ki vplivajo na zniževanje 

delovnega zadovoljstva pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki delujejo v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja, v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom 

oziroma v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (mobilni 

specialno pedagoški službi). Predvidevali smo, da na zniževanje delovnega zadovoljstva pri 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki delujejo v posebnem programu vzgoje in 
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izobraževanja, vplivajo zmanjšani občutki delovnih dosežkov. Predvidevali smo še, da na 

zniževanje delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (mobilni specialno 

pedagoški službi), vplivajo medosebni odnosi s sodelavci ter razmere in pogoji za delo.  

 

5.2.1 Analiza dejavnikov delovnega zadovoljstva po skupinah sodelujočih 

 

Tabela 24: Opisne statistike delovnega zadovoljstva SRP glede na program VIZ 

Statistična obdelava 

 

Vzgojno izobraževalni program 

Posebni 

programu VIZ 

Prilagojeni 

program z 

nižjim 

izobrazbenim 

standardom 

Program s 

prilagojenim 

izvajanjem in 

DSP (mobilna 

služba) Skupaj 

Delovno 

zadovoljstvo 

N 59 49 68 176 

Aritmetična 

sredina 
2,9073 3,0247 2,9867 2,9707 

Standardni 

odklon 
,36412 ,43104 ,44506 ,41595 

Minimum 2,11 2,20 1,67 1,67 

Maksimum 3,80 3,93 4,00 4,00 

 

Delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v posameznih 

izbranih programih vzgoje in izobraževanja smo dobili tako, da smo izračunali povprečje 

aritmetičnih sredin dejavnikov oziroma kazalcev delovnega zadovoljstva (Tabela 24). Najvišje 

povprečje dosegajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki delujejo v prilagojenem programu 

z nižjim izobrazbenim standardom (3,0247), sledijo jim specialni in rehabilitacijski pedagogi, 

ki delujejo v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (mobilna 

specialno pedagoška služba) (2,9867) in najnižje povprečje dosegajo specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, ki delujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja (2,9073).  

S primerjavo aritmetičnih povprečij med posameznimi dejavniki oziroma kazalcev delovnega 

zadovoljstva (Tabela 25) pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki delujejo v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja lahko ugotovimo, da najnižje aritmetično povprečje dosega 

dejavnik upoštevanje s strani vodje in sodelavcev (2,6653), sledita mu dejavnika delovni 

dosežki (2,7288) ter delovni pogoji in razmere za delo (2,7495). Sklepamo lahko, da so 
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omenjeni dejavniki tisti, ki znižujejo raven delovnega zadovoljstva omenjene skupine. S slednjo 

ugotovitvijo lahko potrdimo četrto hipotezo, s katero smo predvidevali, da na zniževanje 

delovnega zadovoljstva pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki delujejo v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja vpliva zmanjšan občutek delovnega zadovoljstva.  

Pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki delujejo v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom, smo prav tako s primerjavo aritmetičnih povprečij med 

posameznimi dejavniki ugotovili, da najnižje aritmetično povprečje dosega dejavnik delovni 

pogoji in razmere za delo (2,7732), sledita mu dejavnika upoštevanje s strani vodje in 

sodelavcev (2,8163) ter delovni dosežki (2,9082). Iz tega sklepamo, da dejavniki delovni pogoji 

in razmere za delo, upoštevanje s strani vodje in sodelavcev ter delovni dosežki, znižujejo raven 

delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v prilagojenem 

programu z nižjim izobrazbenim standardom.  

Primerjava aritmetičnega povprečja med dejavniki delovnega zadovoljstva za specialne in 

rehabilitacijske pedagoge, ki delujejo v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (v mobilni specialno pedagoški službi) nam je pokazala, da najnižje 

aritmetično povprečje dosega dejavnik upoštevanje s strani vodje in sodelavcev (2,6838), nato 

sledijo dejavniki delovni pogoji in razmere za delo (2,7843), delovni dosežki (2,9559) in ugled 

dela (2,9765). Na podlagi omenjenega lahko sklepamo, da so slednji dejavniki tisti, ki znižujejo 

raven delovnega zadovoljstva pri omenjeni skupini. Na podlagi sklepa, lahko delno potrdimo 

tretjo hipotezo, s katero smo predvidevali, da na zniževanje delovnega zadovoljstva specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (v mobilni specialno pedagoški službi), vplivajo med drugim tudi delovni 

pogoji in razmere za delo. 
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Tabela 25: Opisne statistike posameznega kazalca (dejavnika) delovnega zadovoljstva glede na 

program VIZ 

Statistična obdelava 

 

Vzgojno izobraževalni program 

Posebni program 

VIZ 

Prilagojeni 

program z nižjim 

izobrazbenim 

standardom 

Program s 

prilagojenim 

izvajanjem in 

DSP (mobilna 

služba) Skupaj 

Medosebni odnosi N 59 49 68 176 

Aritmetična 

sredina 
3,1017 3,2408 3,1412 3,1557 

Standardni odklon ,43211 ,56418 ,60944 ,54266 

Minimum 2,00 1,60 1,40 1,40 

Maksimum 4,00 4,00 4,00 4,00 

Delovni dosežki N 59 49 68 176 

Aritmetična 

sredina 
2,7288 2,9082 2,9559 2,8665 

Standardni odklon ,72112 ,61807 ,62136 ,65949 

Minimum 2,00 2,00 2,00 2,00 

Maksimum 4,00 4,00 4,00 4,00 

Upoštevanje s strani 

vodje in sodelavcev 

N 59 49 68 176 

Aritmetična 

sredina 
2,6653 2,8163 2,6838 2,7145 

Standardni odklon ,52030 ,59463 ,61937 ,58109 

Minimum 1,75 1,75 1,25 1,25 

Maksimum 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ugled dela N 59 49 68 176 

Aritmetična 

sredina 
2,9525 3,0857 2,9765 2,9989 

Standardni odklon ,39713 ,46547 ,53031 ,47159 

Minimum 2,40 2,00 1,40 1,40 

Maksimum 4,00 4,00 4,00 4,00 

Delovni pogoji in razmere 

za delo 

N 59 49 68 176 

Aritmetična 

sredina 
2,7495 2,7732 2,7843 2,7696 

Standardni odklon ,55310 ,63097 ,75576 ,65536 

Minimum 1,67 1,56 1,44 1,44 

Maksimum 4,00 4,00 4,00 4,00 

Osebni in strokovni 

razvoj 

N 59 49 68 176 

Aritmetična 

sredina 
3,2458 3,3240 3,3787 3,3189 

Standardni odklon ,49620 ,50706 ,50647 ,50352 

Minimum 2,00 1,88 1,75 1,75 

Maksimum 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

5.2.2 Analiza dejavnikov delovnega zadovoljstva med skupinami sodelujočih 

 

Razlike med aritmetičnimi povprečji za posamezni dejavnik delovnega zadovoljstva so med 

vsemi tremi skupinami izredno majhne. Najvišje povprečje pri dejavniku medosebni odnosi 

dosegajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki so zaposleni v prilagojenem programu z 
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nižjim izobrazbenim standardom (3,2408). Slednji dosegajo najvišje povprečje še pri dejavniku 

upoštevanje s strani vodje in sodelavcev (2,8163) ter pri dejavniku ugled dela (3,0857).  

Specialni in rehabilitacijski pedagogi, zaposleni v programu s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo dosegajo najvišje aritmetično povprečje med skupinami pri 

dejavniku delovni dosežki (2,9559), prav tako pri dejavniku delovni pogoji in razmere za delo 

(2,7843) ter pri dejavniku osebni in strokovni razvoj (3,3787).  

Najnižje povprečje pri vseh dejavnikih oziroma kazalcih delovnega zadovoljstva dosegajo 

specialni in rehabilitacijski pedagogi, zaposleni v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. 

Ker so sodelujoči odgovarjali na štiristopenjski lestvici, je mogoče povzeti, da  vse tri skupine 

kažejo na precejšnje zadovoljstvo pri posameznem dejavniku delovnega zadovoljstva.  

V povprečju kažejo vse skupine sodelujočih skupaj najvišjo stopnjo zadovoljstva z dejavnikom 

osebni in strokovni razvoj (3,3189), sledi mu dejavnik medosebni odnosi s sodelavci (3,1557). 

Najnižjo stopnjo zadovoljstva pa izražajo z dejavnikom upoštevanje s strani vodje in sodelavcev 

(2,7145), čeprav tudi pri tem dejavniku gre za precejšnje zadovoljstvo. 

Grafikon 2: Prikaz delovnega zadovoljstva SRP  po posameznih VIZ programih 
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5.3 MOŽNOSTI ZA POVEČANJE DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA SRP 

 

Stopnja posameznikovega delovnega zadovoljstva je odvisna od tega ali so pri opravljanju dela 

zadovoljene njegove potrebe oziroma ali so prisotni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo pri 

delu (Ostorff, 1992). Omenjeni dejavniki se nanašajo na vse stopnje Maslowove hierarhične 

lestvice potreb, obenem pa jih je po Herzbergovi dvofaktorski teoriji mogoče deliti na 

motivatorje in higienike. Prisotnost teh dejavnikov vpliva na visoko stopnjo delovnega 

zadovoljstva, odsotnost dejavnikov pa zmanjšujejo delovno zadovoljstvo oziroma doprinaša k 

delovnemu nezadovoljstvu (Poreter in Lawle, 1968, v Konrad, 1994).  

Ugotovili smo, da je stopnja zadovoljstva s posameznim dejavnikom, ki vpliva na delovno 

zadovoljstvo pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, precej visoka. Slednje nakazuje na 

precejšnje delovno zadovoljstvo. Kljub temu smo oblikovali nekaj smernic oziroma predlogov, 

kako bi lahko delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov še povišali. 

Smernice smo oblikovali glede na dejavnike, ki smo jih zajeli v anketni vprašalnik.  

Delovni pogoji in razmere za delo 

Gre za dejavnik, ki se nahaja na dnu hierarhične lestvice potreb, kar pomeni, da je njegova 

zadovoljitev nujno potrebna. Učinkovitega poučevanja ni brez primernih materialnih pogojev. 

Ker nakup novih didaktičnih pripomočkov in opreme vedno ni mogoč, bi lahko pestrejši izbor 

didaktičnih pripomočkov omogočili tako, da bi ustanovili šolsko »knjižnico« didaktičnih 

pripomočkov in materialov. Didaktični material bi lahko izdelovali na vodenih ali samostojnih 

delavnicah, kjer bi zaposleni lahko drug drugemu predstavljali material in njegovo uporabo. 

Slednje delavnice bi krepile tudi medosebne odnose, saj bi potekale v sproščenem vzdušju, 

morebiti tudi sodelovalno v skupinah.  

Medosebni odnosi 

Dobri medosebni odnosi so pomembni v vseh delovnih organizacijah. Obstajajo številni načini, 

kako načrtno vplivati na izboljšanje medosebnih odnosov. Organizirajo se lahko delavnice, 

seminarji ali treningi, ki bi bili namenjeni celotnemu kolektivu, tudi tistim, ki delujejo v mobilni 

specialno pedagoški službi. Obenem takšne delavnice lahko vodijo zaposleni znotraj 

organizacije. Pri vodenju delavnic bi se združevali v mešane manjše skupine po različnih 

programih delovanja. Pomembna pa so tudi neformalna srečanja oziroma nekoliko manj 

formalna srečanja (na primer srečanje za delavce ob zaključku šolskega leta in ob dnevu šole). 
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Upoštevanje s strani vodje in sodelavcev ter ugled dela 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki delujejo v mobilni specialni pedagoški službi, bi 

zunanjim sodelavcem lahko s predstavitvijo poklicnih kompetenc, populacije s katero delajo, 

načina in pomena njihovega dela, približali sam poklic in s tem vplivali na izboljšanje 

poznavanja poklica. S tem bi vplivali na večje upoštevanje pri strokovnih odločitvah, obenem 

pa tudi na ugled dela.  Na občutek upoštevanja s strani vodje vpliva sam način vodenja. House 

(1989, v Jakopec, 2007) pravi, da je najbolj učinkovit model vodenja model poti in ciljev, pri 

katerem vodja jasno opredeli naloge in s tem odstrani ovire na poti k visokim dosežkom, s tem 

pa omogoča večje zadovoljstvo pri delu. Pomembno je, da vodja v časovnih intervalih načrtno 

povprašuje zaposlene, kaj bi pri delu bilo potrebno spremeniti, izboljšati in kaj  se je izkazalo 

za ustrezno. Pri tem je pomembno še, da izvedljive predloge tudi upošteva. Prav tako je 

pomembno, da vodja ceni trud in delo zaposlenih ter da jim to jasno pove.  

Delovni dosežki 

Na učiteljevo vrednotenje lastnega dela vplivajo na eni strani povratne informacije o njegovem 

delu, sprejetost in potrditev iz okolja in sodelavcev, na drugi strani pa doseženi učni cilji in 

uspehi pri učencih (Kukovec, 2008). Občutek delovnih dosežkov je pri učiteljih torej odvisen 

od več dejavnikov. Pomembno je, da so zaposleni seznanjeni z ustreznim načinom 

komunikacije, da se medsebojno spoštujejo ter da znajo izreči pohvalo. V poštev pridejo tudi  

hospitacije med kolegi, ki delujejo v različnih programih in na podlagi hospitacij pohvale ter 

konstruktivne kritike.  

 

Strokovni in osebni razvoj 

Osebni in strokovni razvoj se po Maslowovi lestvici potreb uvršča na najvišje mesto. Za 

strokovni razvoj je sistemsko poskrbljeno, saj imajo vse šole določeno število ur, ki so 

namenjene strokovnemu izobraževanju. Obenem si lahko sodelavci delijo znanja, ki so ga 

pridobili na strokovnih izobraževanjih preko predavanj in delavnic.  

Iz zapisanih možnosti za povečanje delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov lahko sklepamo, da gre za splošne smernice, ki se v določeni meri, najverjetneje na 

posameznih šolah, že izvajajo. Pri oblikovanju smernic smo ugotovili in s tem potrdili, da so 

vsi dejavniki med seboj povezani in prepleteni, saj se posamezne smernice za izboljšanje 

delovnega zadovoljstva nanašajo na več dejavnikov hkrati.  
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6 RAZPRAVA 

 

Cilj magistrske naloge je bil ugotoviti ali prihaja do razlik v delovnem zadovoljstvu med 

skupinami specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v posebnem programu vzgoje 

in izobraževanja, v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in v programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v mobilni specialno pedagoški službi). 

Obenem smo želeli ugotoviti še, kateri so tisti dejavniki, ki znižujejo raven delovnega 

zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v posameznih vzgojno 

izobraževalnih programih za otroke s posebnimi potrebami.  

Rezultati, ki so predstavljeni v empiričnem delu prikazujejo, da v ravni delovnega zadovoljstva 

med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki delujejo v posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja, v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in v programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v mobilni specialno pedagoški službi), 

ni statistično pomembnih razlik. Nobena izmed skupin torej ne dosega višje oziroma nižje 

stopnje delovnega zadovoljstva. Vsi dejavniki, ki tvorijo delovno zadovoljstvo, so pri vseh treh 

skupinah zastopani v približno enakih vrednostih.  

 

Slednja ugotovitev je v nasprotju z Abusharijevo (2012), ki je ugotovil, da med specialnimi 

pedagogi obstajajo razlike v stopnji delovnega zadovoljstva glede na stopnjo posebnih potreb 

otrok, s katerimi delajo. Specialni pedagogi, ki delajo z otroki z višjo stopnjo posebnih potreb, 

doživljajo višjo stopnjo delovnega zadovoljstva. Slednje razlaga z dejstvom, da je pri delu z 

otroki z višjimi stopnjami posebnih potreb potrebno več sodelovanja med strokovnimi delavci, 

kar vodi k boljšim medosebnim odnosom. Avtor že omenjene rezultate obenem razlaga tako, 

da imajo otroci s težjimi posebnimi potrebami na voljo več didaktičnih pripomočkov, kar vpliva 

na boljše delovne razmere in pogoje za delo in posledično vpliva na višje delovno zadovoljstvo.  

 

Glede na ugotovitev, da med skupinami sodelujočih ni pomembnih statističnih razlik v stopnji 

delovnega zadovoljstva in v skladu z opisnimi statističnimi obdelavami lahko rečemo, da vse 

tri skupine sodelujočih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov izražajo precej visoko stopnjo 

zadovoljstva z delom. Sklepamo lahko, da je razlog za slednjo ugotovitev v tem, da sta skoraj 

dve tretjini sodelujočih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v vseh programih skupaj, 

zaposleni do deset let in, da jih dobra tretjina pred delovanjem na tem delovnem mestu ni delala 
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nikjer. Gre torej za nekoliko mlajšo generacijo sodelujočih. Po ugotovitvah Abusharija (2012) 

mlajši specialni pedagogi, ne glede na populacijo s katero delajo, doživljajo višjo stopnjo 

delovnega zadovoljstva, do podobnih ugotovitev pa je v svoji raziskavi prišel tudi Billingsley 

(2004). Drugi razlog za dobljeno ugotovitev lahko iščemo v osebnostnih lastnostih sodelujočih 

posameznikov. Osebnostne lastnosti namreč, med drugimi posredno vplivajo na raven 

zadovoljstva pri delu (Poreter in Lawler, 1968, v Konrad, 1994).  

V okviru magistrske naloge smo želeli ugotoviti še, kateri dejavniki vplivajo na zniževanje 

ravni delovnega zadovoljstva pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki delujejo v 

izbranih vzgojno izobraževalnih programih. Čeprav je stopnja delovnega zadovoljstva pri vseh 

skupinah sodelujočih precej visoka, smo ugotovili, da raven delovnega zadovoljstva pri vseh 

treh skupinah znižujejo naslednji dejavniki: upoštevanje s strani vodje in sodelavcev, delovne 

razmere in pogoji za delo ter delovni dosežki. Pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki 

delujejo v prilagojenem programu z dodatno strokovno pomočjo (v mobilni specialno 

pedagoški službi) znižuje raven delovnega zadovoljstva še dejavnik, ki se nanaša na ugled dela.  

 

Pridobljeni rezultati so delno v skladu z Billingsleyovimi (2004), ki je prišel do ugotovitev, da 

delovno zadovoljstvo specialnih pedagogov, ki delujejo v posebnem programu, znižujejo 

delovni pogoji in razmere za delo. Za učinkovito delo z osebami s težjimi in težkimi motnjami 

v duševnem razvoju je namreč, ob ustrezni ureditvi fizičnih prostorov, potreben tudi pester 

nabor didaktičnih pripomočkov in učil. Tudi Sonjak (1996) ugotavlja, da specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, ki delujejo v mobilni specialno pedagoški službi, prihajajo na 

osnovne šole kot zunanji izvajalci, zato pogosto nimajo zagotovljenega lastnega delovnega 

prostora za izvajanje dodatne strokovne pomoči, za shranjevanje didaktičnih materialov in 

drugih pripomočkov, kar pomeni, da so delovne razmere in pogoji za delo manj ustrezni.  

 

Delovno zadovoljstvo je odvisno od vodje in načina vodenja organizacije, kajti vodja mora 

dobro komunicirati z zaposlenimi, ustvarjati pozitivno ozračje ter neprestano spoznavati in 

spodbujati zaposlene (Adair, 1998, v Jakopec 2007), kar pri zaposlenih vodi do občutka 

upoštevanja. Jakopec (2007) ugotavlja, da ravnateljevo vodenje vpliva na stopnjo delovnega 

zadovoljstva pri zaposlenih. S slednjo ugotovitvijo lahko delno primerjamo izsledke naše 

raziskave, v kateri smo ugotovili, da je upoštevanje s strani vodje in sodelavcev dejavnik, ki 

vpliva na zniževanje delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.  
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Iz rezultatov raziskave lahko opazimo, da delovni dosežki predstavljajo dejavnik, ki znižuje 

delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v vseh treh izbranih 

vzgojno izobraževalnih programih. Jakopec (2007) z raziskavo ugotavlja, da zaposleni v 

slovenskih šolah od vodij ne dobijo dovolj povratnih informacij o uspešnosti svojega dela, kar 

pa med drugim lahko vpliva na zmanjšan občutek delovnih dosežkov. Obenem lahko dobljeni 

rezultat interpretiramo z vidika značilnosti otrok. Gre namreč za otroke s posebnimi potrebami, 

med drugim za osebe z motnjami v duševnem razvoju ali mejnimi intelektualnimi 

sposobnostmi, ki kljub individualizaciji in diferenciaciji ciljev, le-te usvajajo daljše časovno 

obdobje, njihova zapomnitev pa je kratkotrajnejša.  

 

Na zniževanje delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (mobilni specialno 

pedagoški službi), vpliva še dejavnik, ki se nanaša na ugled dela. Sonjak (1996) ugotavlja, da 

učitelji ne poznajo dovolj specialno pedagoškega dela, obenem pa je pomanjkljivo tudi njihovo 

znanje o otrocih s posebnimi potrebami. Sklepati je mogoče, da slednje lahko posledično vodi 

k občutku manj uglednega dela, s strani specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.  

Glede na rezultate raziskave lahko torej povzamemo, da vse tri skupine sodelujočih specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov doživljajo precej visoko raven delovnega zadovoljstva. Kljub 

temu pa lahko izpostavimo tiste dejavnike, ki to raven znižujejo. Pri vseh skupinah sodelujočih 

so ti dejavniki naslednji: delovne razmere in pogoji za delo, upoštevanje s strani vodje in 

sodelavcev ter delovni dosežki. Pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, ki delujejo v 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (mobilni specialno 

pedagoški službi) pa ob naštetih dejavnikih na zniževanje delovnega zadovoljstva vpliva še 

ugled dela. Gre za dejavnike, ki se po Maslowovi hierarhični lestvici potreb, uvrščajo na višje 

ravni,  po Herzbergovi dvofaktorski teoriji pa med motivatorje. Z ustreznimi načrti in pristopi 

je mogoče vplivati na vse izmed omenjenih dejavnikov in s tem posledično vplivati na še višje 

delovno zadovoljstvo, s tem pa obenem povečati delovno učinkovitost in zmanjšati stopnjo 

stresa na delovnem mestu.   
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IV. ZAKLJUČEK 

 

Delovno zadovoljstvo predstavlja pomembno komponento v okviru opravljanja dela in počutja 

na delovnem mestu. Visoka raven delovnega zadovoljstva posredno vpliva na višjo delovno 

učinkovitost, obenem pa zmanjšuje možnost doživljanja stresa na delovnem mestu. Stopnja 

zadovoljstva pri delu je vedno odraz več dejavnikov oziroma predstavlja rezultat zadovoljenih 

delovnih motivov. V delovnih motivih je mogoče prepoznati temeljne človekove motive, ki so 

postavljeni v kontekst delovne situacije. Specialni in rehabilitacijski pedagogi lahko delujejo v 

različnih vzgojno izobraževalnih programih, ki so namenjeni učencem s posebnimi potrebami. 

Na podlagi razlik med vzgojno izobraževalnimi programi pa se razlikuje tudi kontekst delovnih 

situacij med posameznimi programi.  

V magistrskem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika preučili kakšna je stopnja delovnega 

zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delujejo v posebnem programu 

vzgoje in izobraževanja, v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom ter v 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v mobilni specialno 

pedagoški službi), obenem pa smo ugotovili ali med omenjenimi skupinami prihaja do 

statistično pomembnih razlik v stopnji delovnega zadovoljstva. Rezultati so pokazali, da med 

skupinami specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ni statistično pomembnih razlik v stopnji 

delovnega zadovoljstva, saj vse skupine doživljajo precej visoko raven zadovoljstva pri delu. 

Razloge za dobljene rezultate smo pripisali temu, da na stopnjo delovnega zadovoljstva ne 

vplivajo samo dejavniki delovnega zadovoljstva, ki smo jih vključili v anketni vprašalnik, 

temveč še osebnostne lastnosti posameznikov. Kljub dobljenim rezultatom o visoki stopnji 

delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov smo ugotovili še, kateri so 

tisti dejavniki, ki stopnjo njihovega delovnega zadovoljstva znižujejo. Pri vseh treh skupinah 

so ti dejavniki upoštevanje s strani vodje in sodelavcev, delovne razmere in pogoji za delo ter 

delovni dosežki. Pri specialni in rehabilitacijskih pedagogih, ki delujejo v programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, pa je ta dejavnik še ugled dela. 

Ugotovili smo, da gre za dejavnike, ki po Herzbergovi dvofaktorski teoriji spadajo tako med 

motivatorje, kot tudi med higienike. Na podlagi slednje ugotovitve smo podali tudi smernice, 

za povečanje ravni delovnega zadovoljstva, ki pa so precej splošne in primerne za uporabo v 

vseh programih vzgoje in izobraževanja.  
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Tekom obdelave podatkov in interpretacije rezultatov smo naleteli na možno omejitev. Le ta se 

je nanašala na osebnostne lastnosti posameznikov, kajti mogoče je, da so nekateri sodelujoči, 

ki so bolj zadovoljni pri delu, izkazovali najvišjo stopnjo zadovoljstva s posameznimi dejavniki, 

drugi pa nižjo stopnjo zadovoljstva s posameznimi dejavniki, kar je morda vplivalo na končen 

rezultat.  

Zadovoljstvo na delovnem mestu predstavlja področje s številnimi možnostmi za raziskovanje. 

Glede na rezultate, ki smo jih dobili, lahko predlagamo nadaljnje možnosti raziskovanja 

delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Smiselno bi bilo raziskati ali 

prihaja do pomembnih razlik v delovnem zadovoljstvu med mlajšimi in starejšimi specialnimi 

in rehabilitacijskimi pedagogi ter kateri so tisti dejavniki, ki znižujejo stopnjo delovnega 

zadovoljstva pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih s krajšo oziroma daljšo delovno dobo.  

Prav tako bi bilo pomembno raziskati ali na stopnjo delovnega zadovoljstva na trenutnem 

delovnem mestu vpliva morebitna predhodna zaposlitev v katerem izmed drugih vzgojno 

izobraževalnih programov.   

Glede na to, da posameznik preživi skoraj tretjino časa na delovnem mestu je pomembno, da je 

tam zadovoljen, kajti zadovoljstvo na delovnem mestu pripomore k zadovoljstvu z življenjem 

nasploh. Pomembno je, da se zaposleni zaveda, da s svojim odnosom do sodelavcev lahko 

vpliva na več dejavnikov, ki tvorijo stopnjo delovnega zadovoljstva in s tem ne prispeva zgolj 

k izboljšanju medosebnih odnosov. Ob samem zavedanju pa je potrebno, da ravna tudi v skladu 

s tem, saj tako največ prispeva k lastnem zadovoljstvu in delovnem zadovoljstvu sodelavcev. 

Slednje pa posredno vpliva na višjo delovno učinkovitost in zmanjšano količino doživetega 

stresa na delovnem mestu.   
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VI. PRILOGA 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA SPECIALNIH IN 

REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV 

 

Sem Maja Brumen, študentka drugostopenjskega študija Specialne in rehabilitacijske 

pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani.  

 

V magistrskem delu se ukvarjam z raziskovanjem delovnega zadovoljstva med specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi / defektologi, ki delujejo v različnih programih vzgoje in 

izobraževanja. 

 

Pred vami je vprašalnik, ki sem ga sestavila v namen ugotavljanja delovnega zadovoljstva 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

 

Vprašalnik je anonimen, za izpolnjevanje pa boste potrebovali zgolj nekaj minut. Zbrani 

podatki bodo obravnavani zaupno, na osnovi splošne analize ter bodo uporabljeni zgolj za 

pripravo omenjenega magistrskega dela.  

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 
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1. NAVODILO: Obkrožite črko pred odgovorom. 

 

V katerem vzgojno izobraževalnem programu delate? 

 

a) V posebnem programu vzgoje in izobraževanja. 

b) V prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. 

c) V programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

Koliko časa že delate v tem programu? 

 

a) Do 5 let. 

b) Od 5 do 10 let.  

c) Od 10 do 20 let. 

d) Več kot 20 let.  

 

V katerem vzgojno izobraževalnem programu ste delali pred tem? 

 

a) V posebnem programu vzgoje in izobraževanja. 

b) V prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. 

c) V programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

d) Nikjer. 

e) Drugo: ________________________________ 
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2. NAVODILO: Vsako trditev skrbno preberite. S križcem označite v kolikšni meri se 

strinjate z zapisano trditvijo. 

 

  Nikakor 

se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

 

Precej se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

0 1 2 3 

1. Delo, ki ga opravljam mi nudi 

zadovoljstvo. 

    

2. Delo, ki ga opravljam je 

ustvarjalno. 

    

3. Delo, ki ga opravljam je utrudljivo.     

4. Delo, ki ga opravljam je 

spoštovano. 

    

5. Delo, ki ga opravljam je zahtevno.     

6. Delo, ki ga opravljam je varno.     

7. Delo opravljam že toliko časa, da 

mi je postalo ustaljeno. 

    

8. Delo zahteva iznajdljivost.     

9. Delo, ki ga opravljam omogoča 

samostojnost. 

    

10. Delo zahteva uporabo drugih znanj 

in spretnosti. 

    

11. Delo opravljam že toliko časa, da 

se mi zdi enostavno. 

    

12. Delo, ki ga opravljam je zanimivo.     

13. Delo mi omogoča uporabo 

pridobljenih strokovnih 

kompetenc.  

    

14. Delo, ki ga opravljam je koristno.     

15. Delo zahteva fleksibilnost.      
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3. NAVODILO: Vsako trditev skrbno preberite. S križcem označite v kolikšni meri 

zapisana trditev velja za vas.  

 

Tisti, ki delujete v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo – v 

mobilni specialno pedagoški službi, upoštevajte pri vprašanjih, ki se nanašajo na medosebne 

odnose s sodelavci, tudi vaš odnos s sodelavci na OŠ na kateri izvajate DSP. 

 

  Ne velja. Delno 

velja. 

Precej 

velja. 

Povsem 

velja. 

0 1 2 3 

16.  Imam dobre odnose s sodelavci.     

17.  Imam stalen dostop do IKT.     

18. Sodelavci me sprejemajo.      

19.  Med sodelavci sem 

enakovreden/enakovredna. 

    

20. Na voljo imam didaktične 

pripomočke. 

    

21.  Sodelavcem lahko zaupam.     

22. Imam ugled pri sodelavcih.     

23. Imam prostor za izdelavo 

didaktičnih pripomočkov. 

    

24. Imam potreben material za 

izdelavo didaktičnih 

pripomočkov. 

    

25. Imam ugled pri starših učencev.     

26. Delo mi je v izziv.     

27. Na voljo mi je delovni prostor za 

shranjevanje učnih pripomočkov 

in materialov. 

    

28. Na voljo mi je stalen delovni 

prostor za izvajanje programa. 

    

29. Imam možnost fotokopiranja in 

tiskanja. 

    

30. Imam možnost pridobitve novih 

didaktičnih pripomočkov. 

    

31. Na voljo imam potrošni material.      

32. Trud, ki ga vlagam v svoje delo se 

obrestuje. 
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  Ne velja. Delno 

velja. 

Precej 

velja. 

Povsem 

velja. 

0 1 2 3 

33. Pri delu se vedno znova naučim 

nekaj novega. 

    

34. Delo me izpopolnjuje.     

35. Zastavljene delovne cilje zlahka 

uresničujem. 

    

36. Delo me osrečuje.     

 

 

4. NAVODILO: Vsako trditev skrbno preberite. S križcem označite pogostost 

pojavljanja zapisane trditve na vašem delovnem mestu.  

 

  Nikoli. Občasno. Pogosto. Vedno. 

0 1 2 3 

37.  Deležen sem priznavanja s strani 

vodje. 

    

38.  Deležen sem priznavanja s strani 

sodelavcev. 

    

39.  Moja beseda se upošteva.      

40.  Moji predlogi za novosti se 

upoštevajo.   

    

41.  Sodelavci me prosijo za pomoč.     

42.  Vodja se zanese name.     

43.  Sodelavci se zanesejo name.     

44.  Starši učencev upoštevajo moje 

nasvete.   

    

45.  Sodelavci me upoštevajo.     

46.  Na sodelavce se lahko zanesem.     

47.  Sodelavce lahko prosim za 

strokovne nasvete.  

    

48.  Imam možnost strokovnega 

izpopolnjevanja.  

    

49.  Opazim napredek pri učencih.     

50.  Drugi opazijo napredek pri 

učencih.  

    

 


