
ejstvo je, da se zaposleni na delovnem 
mestu znajdejo v čezmerni količini 
stresa, ki ga pogosto ne zmorejo ob-
vladovati in hkrati v službi delujejo 

»izklopljeno«. Na drugi strani kontinuuma najdemo 
zavzetega uslužbenca, ki je aktivno vpleten in pre-
dan svojemu delu ter delovnemu mestu. Številni se 
pritožujejo, če je naslednji dan ponedeljek, in v 
službi samo čakajo, da odbije ura 15, 16, 17, takšna 
rutina postane nekakšno čakanje na konec tedna 
in pri tem se celo prepričujejo, da je to normalno! 
Ob tem spremlja pomanjkanje pozitivnih čustev 
oziroma radosti do dela ves delovni teden, ki spo-
minja na vsakodnevno vožnjo do konca tedna. Ta-
kšno delo ni razburljivo oziroma ni napolnjeno s 
pozitivnimi čustvi, vendar se ne smemo pritoževa-
ti v smislu »saj zato pa je delo«, »vendar, hej, zato 
pa je delo«.

Stopnja vpletenosti oziroma zavzetosti je v nas 
samih. Dopaminski sistem v naših možganih, ki je 
tudi naš tako imenovani iskalni sistem, ustvarja 
interes, radovednost in vznemirjenje – stanja, ki so 
povezana z intrinzično motivacijo. George Kohlri-
eser razloži, da se ta nanaša na željo ali naš notranji 
gon (angl. drive). Pomeni početi nekaj, ker je samo 
po sebi zanimivo ali nam predstavlja užitek.

da se premikamo k dejanjem, kjer lahko uresniču-
jemo svoje potenciale – samoaktualizacija.

Delovno okolje, v katerem je prisoten sistem 
korenčka in palice ter motivacija prihaja z denarjem 
ali kaznijo ter z ohranjanjem delovnega obsega v 
obliki ponavljajočih se nalog, ustvarja razmere, v 
okviru katerih se naš iskalni nagrajevani sistem ne 
aktivira in lahko posledično aktivira stanje »izklo-
pljenosti«. To ustvarja prostor za napake, iz katerih 
se ne naučimo ničesar pomembnega, ter omogoči, 
da zaposleni vztraja v zombijevskem delovanju, ki 
promovira neaktivno delo, učenje in timsko sode-
lovanje – stanje, »kjer si tam in te ni«.

Kako vodje tako najdejo pot do tega, da zaposle-
ni pokažejo samoaktualizacijo? Tako, da jim omo-
gočijo uvid, kaj lahko zase pridobijo v določeni si-
tuaciji, kako bogata izkušnja je lahko določen izziv 
in kaj bodo odnesli. Tovrstna izkušnja vsebuje ve-
liko novosti, mero radovednosti, odkrivanja, igranja 
in začudenja ter to poveže s paleto sposobnosti 
svojih zaposlenih. Ko novosti začutimo v obliki 
radovednosti ali odkrivanja, to vodi do uspešnega 
učenja. Samoaktualizacija ima lahko več oblik – 
lahko se pokaže v ustvarjanju močnejših vezi, pri-
ložnosti in dosegi daljših ciljev. 

Kako graditi intrinzično motivacijo
1. Samorefleksija, katero obliko motivacije upora-

bljate: Skrbne analize lahko pokažejo, kaj v po-
govoru z zaposlenimi uporabljate kot obliko 
nagrajevanja. Govorite o finančni nagradi ali 
učnem procesu, osebni in profesionalni rasti ter 
razvoju. 

2. Zaposlene spoznajte kot posameznike: Šele ko 
zaposlene podrobno spoznate, ugotovite, kaj so 
njihove težnje in ob čem »trznejo«, lahko dolo-
čite, katera oblika intrinzične motivacije je zanje 
najuspešnejša. 

3. Sočasno gradite na željah zaposlenih – pripada-
ti in uspevati: Povabite zaposlene, naj postanejo 
del nečesa večjega, kot so sami. Tovrstna meto-

MOTIVACIJA  
IZ NAS SAMIH?
Zaposleni so v dinamičnem delovnem okolju pogosto 
obkoljeni z obilico dejavnikov, ki vplivajo na doživljanje 
stresa, čustev in uspešnosti lastnega delovanja. Kaj vse  
nas žene, da se zares potopimo v svoje delo, kjer zavzeto  
in z vso pozornostjo zasledujemo določene cilje ter 
rešujemo probleme, je nekaj, kar vodje vedno znova  
in znova zaposluje.

D

Intrinzično oziroma notranje motiviran človek 
dela, ker uživa v delu ali izzivu, ne glede na 
zunanje pritiske ali nagrade. 

Na drugem polu je ekstrinzična motivacija, ki se 
nanaša na položaj, v katerem zaposleni nekaj poč-
ne in doseže rezultat, ki je ločen od dela oziroma 
delovnega procesa. Intrinzično oziroma notranje 
motiviran človek dela, ker uživa v delu ali izzivu, 
ne glede na zunanje pritiske ali nagrade. Raziskave 
kažejo, da finančne nagrade, četudi so sestavni del 
motivacije, niso najpomembnejši vir delovne mo-
tivacije. Kar zares premakne ljudi, je naša sposobnost, 

STAŠ ŽNIDAR,
psihoterapevt in vodja 
inštituta SENSUS
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da omogoči ne le intrinzično motivacijo, ampak 
tudi spodbudo za izziv. Zaposlene stimulirajte s 
projekti ali nalogami zunaj njihovega obsega dela 
in tako omogočite, da prispevajo organizaciji na 
višji ravni. 

Vodje, ki uporabljajo intrinzično motivacijo,  
v komunikaciji izrekajo stavke

• Česa si se naučil in kaj si dosegel? 
• To je prava pot, ne skrbi za dobiček na kratki rok. 
• V redu je, če narediš napako in četudi smo izgubili denar. 
• Danes si se naučil pomembno lekcijo, ki ti bo pomagala pri 

razvoju na osebnem in profesionalnem področju. 

4. Podelimo svoje najboljše: Če se pri delu zgodi, 
da zaposleni pokaže sebe v najslabši luči, je 
metoda za bojevanje proti temu reflektiranje 
sebe v najboljši luči. V teh situacijah sami pre-
poznamo, da je naše delovanje prikazalo naše 
kakovosti, ki jih najbolj cenimo. Daniel M. Cable 
razloži, da ko ljudje opravijo to vajo, v možganih 
aktivirajo tako imenovani iskalni sistem in zato 
delujejo bolje, naredijo manj napak in v organi-
zaciji ostanejo dlje časa. Tovrstna pripadnost je 
mogoča, saj se pri svojem delu počutijo bolj 
avtentično, lahko so pristni in delijo svoje vide-
nje ter pokažejo svoje moči. Iskanje dogodkov 
lahko sodelavci usmerijo tudi mednje ter pri tem 
poudarijo dejanja in dogodke drugih sodelavcev, 
ki so nanje ustvarili vtis. Tako dosežemo, da 
ljudem razširimo pogled nase in da uvidijo svo-

je močne plati, ki so bile zanje samoumevne. 
5. Uporabite svoje moči: ko identificiramo močne 

lastnosti oziroma moči zaposlenega, jim lahko 
bolje pomagamo, da jih uporabijo. Ne glede na 
to, katere moči posameznik ima, od odkritosti, 
socialne inteligence, sposobnosti presoje, čustve-
ne inteligence itn., jih lahko usmerimo v reševa-
nje izzivov, problemov, kjer so te najbolj uporab-
ne. Raziskave kažejo, da če ljudje pri delu 
uporabljajo svoje močne lastnosti, je verjetnejše, 
da so srečnejši, aktivnejši in manj depresivni. 
Prepoznavanje in ustrezna uporaba človeških 
moči sta še posebno pomembna v timih z razno-
likimi ljudmi. Če se zaposleni počuti vrednega 
in spoštovanega, bo sam dajal več mnenj, tim se 
bo učil in deloval bolje. Organizacije, ki se v 
polnosti osredotočijo na promocijo in razvoj 
posameznikovih moči, imajo »učinek valovanja« 
na stranke ter aktivno udejstvovanje, varnost in 
profit zaposlenih. 

Raziskave kažejo, da finančne 
nagrade, četudi so sestavni del 
motivacije, niso najpomembnejši 
vir delovne motivacije.

Časa ne moremo ustaviti; lahko ga le 
dojamemo drugače, a vselej teče in se izmika. 

Posrbimo za lesk vaše kože, 
za notranji žar in zunanjo svežino.

Pri Juventini ujamemo sekunde, da jih 
uigramo v esenco vaše mladostne biti. 

Mladostnega duha nagovorimo z natančnim 
opazovanjem, saj prepoznamo vaše 

skrite želje in občutja. 

Sledimo arhitekturi vašega okusa, da bi se, 

v prostorih JUVENTINA CLINIC, počutili 

slišane in sprejete.

PROF.DR. UROŠ AHČAN, 
SPECIALIST PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE IN ESTETSKE KIRURGIJE
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