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POVZETEK
V času velike tržne konkurence kateri so vse bolj izpostavljena podjetja, ki delujejo na
odprtih globalnih trgih so le ta prisiljena iskati konkurenčne prednosti pred ostalimi
podjetji.
Nenehni tehnološki razvoj produkcijskih faktorjev je samo eden izmed vplivnih
dejavnikov uspešnega delovanja podjetij.
Sodobna literatura vse bolj poudarja ključne neizkoriščene potenciale in potrebo po
dvigu učinkovitosti zaposlenih v podjetjih. Vrednote, ki so močan vplivni faktor
ustvarjanja kulture, klime in etike podjetja močno doprinesejo k zavzetosti in
sodelovanju zaposlenih, s tem pa k ustvarjanju delovnega okolja, ki je razvojno,
inovativno in tržno naravnano.
V nalogi se zato osredotočamo na preučevanje vrednot managerjev, ki ključno vplivajo
na vzpostavljanje pogojev za doseganje omenjene klime in so vir spodbud in usmerjanja
v ključnih odločitvenih trenutkih podjetja.
S pomembnejšimi teorijami vodenja smo opredelili vlogo vodenja v managementu.
Temu sledi pregled pomembnejših vodstvenih modelov in stilov vodenja. Bolj detajlno
se v nalogi osredotočamo na vlogo, pomen in oblikovanje vrednot organizacije in
posameznika.
Z empiričnim delom raziskave smo za potrebe naloge pridobili odgovore na
raziskovalna vprašanja povezana s proučevanjem vpliva vrednot managerjev na vodenje
podjetij in hipotez usmerjenih v preverjanje povezanosti vrednot in načina vodenja
managerjev.
Naloga predstavlja možno podlago za nadaljnje raziskovanje povezanosti med
sodobnimi vrednotami in uspešnostjo delovanja podjetij v Sloveniji.
Ključne besede: Vrednote, managerji, stil vodenja, model vodenja, vodenje,

SUMMARY
In times of great competition to which modern companies in the global market are
increasingly exposed, force them to seek a competitive advantage over other companies.
Continuous technological development of production factors is just one of the
influential factors of successful operation of enterprises.
Modern literature increasingly emphasizes the key untapped potential and the need to
raise the efficiency of employees in enterprises. Values are a powerful factor
influencing the creation of culture, climate and ethics of companies and also will
contribute significantly to the commitment and cooperation of employees, thereby
creating a working environment that is developmental, innovative and market-oriented.

The paper focuses on the study of values, managers have and which has a major impact
on the creation of conditions for achieving these climate and are therefore a source of
encouragement and guidance in key decision-making moments in businesses. T
With the most important theories of leadership, we define the role of leadership in
management. We continue by an overview of the most important leadership models and
leadership styles. A more detailed focus is on the role and importance of development
of individual values and the values of the organization.
In the empirical part of the research we have obtained answers to research questions
related to the study of the impact of the values of managers in corporate governance and
hypotheses aimed at verifying relation between values and leadership style of managers.
The project represents a possible basis for further exploration of the relationship
between modern values and the success of the operation of businesses in Slovenia
Keywords: Values, managers, management style, leadership model, management,
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Izzivi delovanja podjetij v 21. stoletju vključujejo delovanje v okolju nenehnih sprememb
in nenehnem povečevanju kompleksnosti organiziranja podjetij, ki nastopajo na domačih
in na svetovnih globalnih trgih. Podjetja poslujejo v zahtevnem gospodarskem okolju
rastoče domače in mednarodne konkurence. Nove tehnologije, ekonomija znanja, višja
stopnja informiranosti, skrb za okolje in višje socialne zahteve povečujejo zahtevnost
doseganja želenih rezultatov podjetja.
V času krhke gospodarske stabilnosti je uspeh posamezne organizacije še toliko bolj
odvisen od vodstva, ki pozna konkurenčne prednosti svojega podjetja in ima jasno
opredeljene cilje, h katerim uspe pritegniti čim več zaposlenih. Tako se podjetja v iskanju
poslovne rasti in prepoznavnosti na trgu vse bolj usmerjajo na vodenje zaposlenih,
spodbujanje inovativnosti zaposlenih in na ustvarjanje novih poslovnih idej. Hkrati pa
naraščajo tudi potrebe po aktivnem sodelovanju zaposlenih, izražanju njihovih potencialov,
prevzemanju odgovornosti in želje po priložnostih za profesionalni ter osebnostni razvoj.
Zaposleni se lahko kvalitetno in ažurno vključujejo v kreiranje ustvarjalnega in
ambicioznega okolja na podlagi jasno oblikovane in komunicirane vizije, misije in ciljev
organizacije. Vodstvo podjetja mora z ustrezno seznanitvijo in motiviranjem zaposlenih
pridobiti zaupanje vseh udeležencev podjetja. Strategijo je treba prevesti v načrte,
programe, izvedbene cilje in merljive ciljne vrednosti, da jo lahko podjetja uspešno
uresničijo. Spremljanje in nadzor sta nujna sestavna dela načrtovanja, tako kot tudi
potreba po posodabljanju in noveliranju, kar pomaga organizaciji pri procesu nenehnega
izboljševanja.
Kritično spremljanje uresničevanja strategije in načrtovanja je v funkciji managementa,
ki mora vzpostaviti integriran sistem planiranja, obvladovanja delovanja organizacije,
učinkovitega spremljanja doseženih rezultatov in vodenja. V nalogi se pretežno
osredotočamo na vodenje kot eno izmed štirih glavnih funkcij managementa. Vodenje
predstavlja vplivanje managementa na zaposlene, da delujejo v skladu s cilji organizacije.
Dodatno vključuje tudi oblikovanje ustrezne kulture, ki podpira poslanstvo in vrednote
organizacije v praksi, s prepoznavanjem in nagrajevanjem ustvarjalnosti, dobrih idej in
posebnih prizadevanj.
Vodje v podjetju za svoje delo potrebujejo različna znanja, kot so konceptualna in tehnična
znanja ter znanja za delo z ljudmi. Hkrati vodje prevzemajo različne vloge pri svojem
delovanju. Vloge vodij določajo subjektivna in objektivna znanja in sposobnosti ljudi.
Med subjektivnimi dejavniki managementska teorija izpostavlja pomen razumske,
emocionalne in duhovne razvitosti vodij. V tem okviru se vodje zavzemajo za izbrane
osebne in organizacijske vrednote, aktivno sodelujejo v komuniciranju ter povezujejo
ljudi pri skupnem uresničevanju namenov in ciljev organizacije.
Osebne vrednote pomembno določajo delovanje in vedenje vseh zaposlenih, kar velja tudi
za vodje v podjetjih. Hkrati vrednote vodij omogočajo njihovim sledilcem, da ravnajo v
skladu s pričakovanji vodij tudi takrat, ko ni jasno zapisanih normativnih ali nenormativnih pravil delovanja in obnašanja v organizaciji. Model vrednot v podjetju mora
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zato temeljiti na vrednotah, ki ponujajo smernice za ravnanje pri delu in hkrati dopuščajo
izražanje lastne poslovne osebnosti s spodbujanjem strokovnosti, pri čemer vrednote
upoštevajo svobodno delovanje posameznika.
Na izjemno pomembnost vodenja v podjetjih opozarja tudi študija, ki je bila izvedena v
Veliki Britaniji (BIS - Department for Business Innovation & Skills; A summary of the
evidence for the value of investigating in leadership, julij 2012). Rezultati so pokazali, da
je narodno gospodarstvo doseglo kar 19 milijard manjši BDP v letu 2012, kot rezultat
nekompetentnih in nezadostno motiviranih managerskih struktur. Študija prav tako
ugotavlja, da je kar 43 % vseh managerjev ocenjenih kot neučinkovitih in samo ena petina
primerno kvalificiranih. Kot enega glavnih faktorjev za pomanjkanje konkurenčne
prednosti v primerjavi s hitro rastočimi gospodarstvi, kot sta nemško ali japonsko
gospodarstvo, navajajo dejstvo, da kar 75 % vseh podjetij nima dovolj kvalitetnega
vodenja.
Za potrebe naše obravnave se v magistrski nalogi osredotočamo na vodenje v slovenskih
podjetjih in v tem okviru na vodje kot ene izmed najvplivnejših udeležencev podjetij.
Delovanje in vedenje vodij namreč neposredno določata delovanje podjetij ter posredno
vplivata na doseganje rezultatov podjetij. Pri slovenskih managerjih je pogosto prisoten
zastarel splet vrednot, kot je pretirana solidarnost in rutinarstvo. Zato posodobitev
vrednot managerjev predstavlja nujen pogoj za hitrejši razvoj slovenskih podjetij.
Raziskave različnih avtorjev s področja managementa dokazujejo, da je delovanje in
vedenje managementa zelo odvisno od niza splošnih in specifičnih dejavnikov
(Megginson et al., 1992; Rue, Byars, 2006; Schermerhom, 2001). Splošni dejavniki, kot so
ekonomski položaj podjetja, kultura in okolje podjetja, panoga, v kateri deluje podjetje,
ter sama organizacija podjetja vplivajo na obnašanje managerjev predvsem posredno. Na
drugi strain, torej neposredno, na obnašanje managerjev vpliva niz specifičnih dejavnikov,
kot so osebnost in prepričanja managerjev, pričakovanja in obnašanje nadrejenih,
pričakovanja in obnašanje podrejenih ter položaj v podjetju (Afuah, 2003). Vsi
omenjeni dejavniki so povezani z osebnimi vrednotami managerjev. Osebne vrednote
managerjev tako: (a) neposredno pomembno vplivajo na managerje in posredno tudi na
vse ostale udeležence podjetja, ki sodelujejo z managerji in (b) neposredno in/ali posredno
vplivajo tudi na vodenje managerjev in s tem opredeljujejo celotno delovanje ter obnašanje
podjetij.
Neustrezne vrednote managerjev v slovenskih podjetjih predstavljajo pomemben razlog
za zaostajanje slovenskega gospodarstva za najbolj inovativnimi gospodarstvi sveta (glej
primer GEM - Global Entrepreneurship Monitor 2002‒2013). V okviru obravnave vrednot
različni avtorji (Peters, Waterman, 1982) kot pomemben dejavnik izpostavljajo voditelje
v podjetjih, ki s svojim delovanjem in obnašanjem vplivajo na sodelavce ter na podjetje.
Avtorji, ki raziskujejo vrednote, ugotavljajo, da ima vsak posameznik svoj vrednostni
sistem, ki pomembno določa njegovo delovanje in obnašanje (Rokeach, 1973; Rokeach,
1979; Musek, 1993). Del tega sistema pa so tudi osebne vrednote (Ralston et al., 1992;
Elizur in Koslowsky, 2001; Bigoness, Blakey, 1996; Fumham, 1997). S tega vidika je
zato zaostajanje slovenskih podjetij za najbolj uspešnimi podjetji v svetu mogoče
pojasniti tudi s pomanjkanjem ustreznih/sodobnih osebnih vrednot managerjev v podjetjih.
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Temeljni problem raziskovanja zato predstavlja preučitev vloge in pomena vrednot pri
delovanju in vedenju vodij ter možnosti za posodobitev prevladujočih vrednot vodij in
slovenskih podjetjih.
Pregled raziskanosti problema v literaturi
V managementski literaturi se pojem vodenja pojavlja od začetka razvoja znanstvenega
managementa (Dimovski, 2005; Draft, 2008). V tem okviru se obravnavajo tudi
potrebne značilnosti vodij – demografske, osebnostne, vrednotne, ki omogočajo in
podpirajo ustrezno izvajanje vodenja (Stogdill, 1948; Mann, 1959; House, 1977; Bass,
1990).
Študije učinkovitega vodenja se bile najprej usmerjene na vedenje in delovanje
učinkovitega voditelja kot ključnega dejavnika uspešnega delovanje organizacije.
Novejše raziskave se usmerjajo na obravnavo vedenja sledilcev vodij ter k razumevanju
njihovih potreb in zmožnosti za učinkovito sodelovanje v proizvodnih in poslovnih procesih
(Vroom, Yetton, 1973; Bryman, 1996; Wellman in Humphrey, 2011; Eagly, 2007; Judge
et al., 2002).
Izpostaviti je potrebno spoznanja Bumsa (1978), ki opredeljuje transformacijsko in
transakcijsko vodenje. Transformacijsko vodenje temelji na kvalitativni analizi
značilnosti različnih političnih voditeljev. Kot transformacijsko vodenje se označuje
vodenje, ki opredeljuje vizijo prihodnosti, zagotavlja njeno delitev z ostalimi vodji in
podrejenimi, zagotavlja intelektualno spodbudo podrejenim in se usmerja v vodenje na
temelju vzora, navdušenja in kreativnosti (Yammarino, Bass, 1990). Transformacijsko
vodenje podrobneje obravnavajo številni avtorji, kot so Bass (1985), Conger in Kanungu
(1987, 1988), House (1977), Podsakoff et al. (1990), Tichy in Devanna (1986), Trice in
Beyer (1986) ter YukI (1989). Transakcijsko vodenje temelji na izvajanju valentnega
nagrajevanja, ki ga povezuje z želenim vedenjem podrejenih, jim določa jasna navodila,
cilje in roke za izvedbo (Burns, 1978; Waldman, Bas, Einstein, 1987). Vpliv obeh
načinov vodenja na delovanje in vedenje ter rezulate so podrobneje obravnavale
raziskave, ki so jih izvedli Lowe et al. (1996), Judge in Piccolo (2004), Bass in Riggio
(2006), YukI (2010) in Wing, Oh, Courtright in Colbert (2011).
V zadnjih 20-ih letih preučevanje vodenja v družbenih vedah postaja vedno bolj
multidisciplinarno usmerjeno. Primer za to je svetovna uspešnica »Priročnik vodenja«,
ki vključuje znanstvene in strokovne vidike obravnave vodenja iz različnih ved
(Stogdill, 1974; Bass, 1981). Tovrstne študije so nastale kot posledica dognanj vseh
panog in sredin, ki so se srečevale s potrebami po vodenju. Na raziskovanje vodenja v
zadnjih letih pomembno vplivajo tudi discipline, ki se tradicionalno ne vključujejo v
managementske študije, kot so antropologija, filozofija, politologija, psihologija,
teologija in druge discipline (Dimovski, 2005; Daft, 2008).
Na univerzah Ohio State in Michingan State sta bila spoznana dva osnovna načina
vodenja, ki sta bila spoznana in opredeljena v okviru raziskav. V študiji, ki temelji na
preučitvi usmeritve vodenja v organizacijah, so avtorji ugotovili, da je lahko vodenje v
organizacijah usmerjeno na naloge, ljudi ali na oba cilja hkrati (Blake, Mouton, 1965;
Daft, 2008). Na tej osnovi so avtorji opredeliti vodenje kot kontinuum, ki ga na eni strani
opredeljuje avtokratsko vodenje, na drugi strani pa demokratično vodenje. Vodenje
posameznega podjetja lahko glede na njegove značilnosti nato opredelimo z vrednostjo
na tem kontinuumu (Blake, Mouton, 1964).
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Novejše raziskave vodenja se usmerjajo na čustvene osnove vodenja (Gooty, 2010;
Rajah, Song, Arvey, 2011). Tako avtorji izpostavljajo, da je vodenje čustven pojav
(Ashkanasy, Tse, 2000; George, 2000), zato od voditeljev zahtevajo dodatna znanja in
sposobnosti, kot sta čustvena inteligenca in socialna odgovornost (Cavallo 2006).
Tako Boyatzis in McKee (2005) ugotavljata, da je za vodenje pomembno tudi afektivno
ujemanje vodij s sodelavci. Različni avtorji izpostavljajo tudi pomen čustvene (Rybach,
1998; Weisinger, 1998; Staub, 2002; Steinbrecher, Bennett, 2003) in sociabilne
inteligence (Albrecht, 2006; Goleman, 2006). Podjetja potrebujejo za svoje delovanje
v sodobnem okolju vodje, ki pri častnem opravljanju nalog in služenju etičnim vrednotam
ter dolžnostim (Caidwell, 2002) opolnomočijo (empower) svoje sledilce, da postanejo
njihovi sodelavci pri doseganju ciljev organizacije (Kouzes, Posner, 2003; Boyatzis,
McKee, 2005; Kouzes, Posner, 2006; Bennis, 2009). Ugotavljata, da so vrednote
odpuščanja in zaupanja temeljne kritične vrednosti voditeljev prihodnosti.
Managementske raziskave tudi ugotavljajo, da je vodenje med najbolj vplivnimi dejavniki
za doseganje uspešnosti podjetja in njegove konkurenčnosti na trgu (Pfeffer, 2002). V
zadnjih 20-ih letih so managementski avtorji izvedli veliko število različnih raziskav
vpliva t.i. mehkih organizacijskih dejavnikov na delovanje in rezultate podjetij. V teh
raziskavah je izpostavljen predvsem pomen in vpliv vrednot na delovanje podjetij (Deal,
Kennedy, 1982; Peters, Waterman, 1982; Schein, 1987; Elizur et al., 1991; Schwartz,
Blisky, 1987).
V literaturi obstajajo različne opredelitve pojma vrednota, na podlagi katerih posamezni
avtorji oblikujejo tudi različne klasifikacije vrednot (Schwartz, Blisky, 1987; Ingelhart,
Baker, 2000; Musek, 1993; Hosftede, 2001; Rokeach, 1973). Vodilni avtor raziskovanja
vrednot na področju psihologije je Rokeach (1973), ki je izdelal tudi lestvico za merjenje
vrednot. Pomembnejši viri, na temelju katerih smo opredelili izhodišča za našo raziskavo,
so predvsem naslednji: Rokeach (1973, 1979), Hofstede (1984), Ralston et al. (1992),
Cavanagh (2005b), Potocan in Mulej (2007), Schein (1987), Elizur et al. (1991) in
Marangos (2006b).
Kluckhohon et al. (1956) opredeljujejo vrednote kot nekaj, kar je zaželeno in vpliva na
akcije ljudi ter na ocenjevanje akcij med ljudmi. Z akcijami lahko v širšem smislu
pojmujemo tudi vedenje posameznika. Vedenje posameznika je odvisno od vrednot in/ali
vrednotnega sistema posameznika. V tem okviru posamezni sociološki avtorji
izpostavljajo pomen povezanosti med vedenjem posameznika in vrednotnim sistemom
posameznika ter navajajo, da vrednote usmerjajo obnašanje posameznika (Rokeach
1973, 1979; Schwartz, Blisky, 1987; Elizur et al., 1991). Tudi avtorji s področja
managementa poudarjajo pomen osebnih vrednot managerjev pri njihovem obnašanju in
delovanju. Tako so Megginson et al. (1992), oblikovali model obnašanja in delovanja
managerjev, kjer osebne lastnosti managerjev pomembno vplivajo na delovanje in
obnašanje managerjev.
Med pomembnejše raziskave vrednot zaposlenih sodi tudi »European Value Study«
(1981), ki se je razvila tudi v svetovno raziskavo vrednot (World Value Survey) in
poteka v 65-ih državah sveta (World value survey 1981‒2008). Hkrati potekajo tudi
druge raziskave vrednot, kot so raziskave Hofstedeja (1984, 2001), Trompenaarsa in
Hampden-Tumerja (1993) ter Ingleharta in Bakerja (2000), ki obravnavajo izbrana
področja problematike vrednot.
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Za potrebe naše raziskave smo upoštevali dela avtorjev, ki obravnavajo osebne vrednote
managerjev. Med raziskovalci, ki se ukvarjajo z obravnavo delovnih vrednot, je
potrebno omeniti prof. Ralstona in njegovo mednarodno projektno skupino (1992; 2006;
2007), ki na temelju empiričnih raziskav preučuje razlike med vrednotami managerjev v
posameznih državah in kulturnih okoljih. Poznane so tudi raziskave Cavanagha (2005a,
2005b), ki se usmerja na obravnavo delovnih vrednot v ZDA in jih umešča v
mednarodni okvir.

1.2 Namen in cilji raziskave
Namen raziskave
Temeljni namen magistrske naloge je preučitev vloge in pomena vrednot za delovanje
in vedenje vodij. Za dosego namena raziskave smo preučili delovanje in vedenje vodij, ki
je v veliki meri odvisno od osebnih aspektov zaznav, stališč, motivacije, tipa osebnosti,
sposobnosti, znanja, izkušenj, samozavesti in predanosti. V tem okviru je bil naš namen
preučiti, kako vrednote vplivajo na vedenje vodij ter kako ponotranjene vrednote ‒ kot
del vrednotnega sistema ‒ postanejo zavedni ali nezavedni standard, ki je osnova za
delovanje vodij. Hkrati smo v nalogi želeli preučiti, kako so vrednote vodij pomemben
dejavnik samega delovanja in rezultatov delovanja podjetja.
Na podlagi podatkov ankete iz slovenskih podjetij smo raziskali vrednostna izhodišča
delovanja slovenskih podjetij, jih primerjali med seboj in preučili spoznane razlike.
Cilji raziskave
Osnovni cilj magistrske naloge je preučiti vlogo in pomen vrednot v delovanju in
vedenju vodij v slovenskih podjetjih. V tem okviru želimo izpostaviti pomen posodobitve
osebnih vrednot vodij. Za dosego osnovnega cilja smo v nalogi preučili niz delnih
teoretičnih in empiričnih ciljev.
Temeljni cilji teoretičnega dela naloge so bili:
 Preučitev teoretičnih izhodišč za vodenje in delo vodij v podjetjih, njihova
analiza in oblikovanje izhodišč za možno izboljšanje vodenja v podjetjih.
 Preučitev teoretičnih izhodišč za obravnavo splošnih, osebnih in
organizacijskih vrednot vodij v podjetjih.
 Preučitev vloge in pomena osebnih vrednot za delovanje in vedenje vodij.
 Preučitev vloge in pomena osebnih vrednot vodij za delovanje in rezultate
podjetij.
 Oblikovanje teoretičnih izhodišč za posodobitev vrednot vodij v podjetjih.
Obravnava navedenih ciljev je temeljila na uporabi domače in tuje znanstvene ter
strokovne literature. Pri obravnavi smo se omejili na dela vodilnih avtorjev s področij
izbrane tematike. Na tem mestu je potrebno izpostaviti področje vrednot, ki vse bolj
dokazujejo pomembno vlogo pri poslovanju podjetij. Ta spoznanja smo kasneje
poglobili s spoznanji o pomembnosti vrednot vodij, ki s svojim delovanjem vplivajo na
vrednote podrejenih in na kulturo podjetja.
Temeljni cilji empiričnega dela naloge so bili naslednji:
 preučiti možnosti za izboljšanje vodenja v podjetjih,
 preučiti možnosti za posodobitev vrednotnega sistema vodij v podjetjih,
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 posneti in analizirati trenutno stanje vodenja v slovenskih podjetjih,
 preučiti, kako vrednote vplivajo na delovanje in vedenje vodij v slovenskih
podjetjih,
 raziskati stanje vrednotnega sistema vodij v slovenskih podjetjih,
 preučiti možnosti za posodobitev vrednotnega sistema vodij v podjetjih.

1.3 Načrt poteka raziskave
Potek in načrt izvedbe raziskave
Celotna raziskava je bila oblikovana za potrebe preučitve vloge in pomena vrednot za
delovanje in vedenje vodij ter oblikovanje predlogov za posodobitev osebnih vrednot
managerjev za potreben razvoj voditeljev v slovenskih podjetjih.
V teoretičnem delu naloge smo na podlagi izbrane domače in tuje literature preučili
vodenje podjetij in vpliv osebnih vrednot vodij na njihovo delovanje in vedenje. Pri tem
smo izhajali iz dejstva, da so vrednote osnovni kriterij, na osnovi katerega managerji
delujejo v svojih prizadevanjih usmerjenih k ustreznosti delovanja kot podlagi za
ocenjevanje ljudi in dogodkov (Kluckhohn, 1951; Kroeber, 1952; Williams, 1968;
Rokeach, 1973; Schwartz, 1992).
V empiričnem delu raziskave smo z vprašalnikom izvedli anketo o delu in delovnih
vrednotah med managerji. Anketa vključuje vprašanja o značilnostih vodenja v
organizaciji in osebnih vrednotah anketirancev. Tako smo ugotovili stanje vrednot
vodstvene strukture in preverili, ali so skladne s potrebami in zahtevami sodobnih vrednot
podjetij. Stanje vrednot v preučevanih podjetjih smo v anketi preverjali z vprašanji
povezanimi z delom in vrednotami.
Osnova ankete je vprašalnik, ki temelji na 57-ih osebnih vrednotah, ki jih je definiral
Schwartz (1992), od katerih jih je 45 povezanih s kulturo okolja, v katerem podjetje
deluje. Ta vprašalnik se že desetletja uporabljala v raziskovalne namene.
Na osnovi primerjave teoretičnih spoznanj in rezultatov empirične obravnave smo nato
preučili stanje v proučevanem podjetju, ga primerjali s stanjem v ostalih slovenskih
podjetjih ter oblikovali predloge za izvedbo akcij za posodobitev vrednotnega sistema
vodij v slovenskih podjetjih.
Proces poteka raziskave prikazuje Slika 1.
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Slika 1: Proces poteka raziskave
Sestava anketnih
vprašalnikov

Izpolnjeni
vprašalniki

Tabele

Obdelava podatkov s
programom SPSS
in EXCEL

Grafi

REZULTATI

Zavrnitev

Preverjanje
Hipotez

Potrditev

Zaključek

Hipoteze raziskave
Na osnovi opredelitve področja raziskovanja in opisa problema ter namena in ciljev
raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja.
RV1: Ali vrednote managerjev vplivajo na vodenje podjetij?
RV2: Kako osebne vrednote managerjev vplivajo na vodenje podjetij?
Na osnovi opredelitve področja raziskovanja in opisa problema ter namena in ciljev
raziskave smo oblikovali naslednji hipotezi za izvedbo raziskave.
H1: Osebne vrednote managerjev pomembno vplivajo na voditeljsko vedenje
managerjev podjetja.
Za zasnovo in izvajanje želenega vodenja morajo managerji ter ostali udeleženci
podjetij, nadgraditi svoj vrednotni sistem tako, da bo le-ta v večji meri podpiral njihovo

7

sposobnost za izvajanje želenega vodenja. Pri tem smo poudarjeno raziskali želeno
vedenje managerjev, ki je usmerjeno v ekonomske cilje.
H2: Vrednotni sistem managerjev v izbranem podjetju je sodobnejši od vrednotnih
sistemov v ostalih preučevanih podjetjih.

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavke raziskave
Magistrska naloga temelji na predpostavki, da vrednote managerjev pomembno vplivajo
na delovanje in vedenje managerjev. Vrednote managerjev hkrati posredno vplivajo tudi
na delovanje in vedenje organizacije, kar ponovno povratno vpliva na vrednote ljudi, ki
v takšnem okolju delujejo. Na osnovi tega se v delovnih sredinah izoblikujeta specifična
kultura in etika, ki določata, kaj je v določenem okolju pravilno in kaj narobe. Sčasoma
se oblikujejo delovne norme, ki spet povratno vplivajo na delovanje vodstvene strukture
v podjetju. Če gledamo dolgoročno, potem lahko trdimo, da trenutno stanje vrednot v
podjetju nakazuje verjeten scenarij prihodnjega nastopanja podjetja na trgih in
pomembno določa njegovo prihodnjo konkurenčnost delovanja.
Vrednote človek pridobi v zgodnjem otroštvu, potem pa jih spreminja v skladu z
življenjskimi izkušnjami. Življenjski nazor in vrednote so v življenju posameznika
relativno stabilne in trajne. Vrednote posameznikov je načeloma možno spreminjati,
vendar je za to potrebno daljše časovno obdobje (Potočan, Mulej, 2007). V procesu
spreminjanja vrednot je možno prevrednotiti tiste vrednote, ki so jih managerji pridobili v
fazi predhodnega razvoja osebnih vrednot in predhodne organizacijske socializacije. Iz
tega sledi, da je celovita prenova vrednot v podjetju mogoča z vplivanjem na posodobitev
vrednotnih sistemov vodilnih struktur v podjetju, kar posledično vpliva na vzpostavljanje
organizacijskih vrednot, ki spodbujajo poslanstvo podjetja in lahko pripomorejo k
nagrajevanju ustvarjalnosti, dobrih idej in posebnih prizadevanj.
Predpostavili smo tudi, da se obravnavi osebnih vrednot in njihovem vplivu na delovanje
in vedenje ljudi v izobraževalnem sistemu v Sloveniji namenja premalo pozornosti.
Uporaba modernih osebnih vrednot, kot so inovativnost, ustvarjalnost in sodelovanje, so
premalo uveljavljene in še vedno manj upoštevane kot uporaba klasičnih vrednost
učinkovitega dela, hierarhije in individualnega dela. Še posebej to velja za področja
ustvarjanja potrebne skrbi za počutje zaposlenih, zato zaposleni, ki niso seznanjeni z
omenjenimi znanji, nimajo visokih pričakovanj in so v večini primerov zadovoljni s
svojimi nadrejenimi.
Predpostavili smo še, da je izbrani vprašalnik ustrezen za obravnavo področja naloge,
saj se v enaki obliki uporablja že desetletje v mednarodnem okolju, zaradi česar nismo
testirali ustreznosti in primernosti njegove uporabe.
Omejitve raziskave
Pri raziskavi v nalogi obravnavnega problema smo se omejili na osebnostne vrednote, ki kot
segment vrednotnih sistemov postajajo vse bolj pomemben dejavnik, preko katerega
podjetja v zelo zahtevnih gospodarskih razmerah pridobivajo na svoji odličnosti in s
tem na konkurenčni prednosti. Osebne vrednote izhajajo iz osebnih prepričanj, da je to
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v kar verjamemo za nas pomembno in želeno. Osebne vrednote se pojavijo v vsaj dveh
pojavnih oblikah. Pri nalogi smo se osredotočili predvsem na instrumentalne vrednote, ki
so vezane na osebnostne karakteristike, način razmišljanja in vedenja (ambicioznost,
zamerljivost, vljudnost), ki direktno vplivajo na medsebojne odnose in ustvarjanje
»zdrave« klime v podjetju. V naši raziskavi nismo preučevali osebnostnih stremljenj v
smislu doseganja osebnih ciljev, kot je udobno življenje, svoboda in finančna
neodvisnost. Za naše delo so bile te vrednote pomembne le zaradi medsebojne povezave
vseh vrednot, saj človek pri razvoju svoje kariere verjame, da prve pomagajo realizirati
druge.
Omejenost rezultatov raziskave je bila možna zaradi dejstva, da ljudje pogosto premalo
pozornosti namenimo zavestnemu premišljevanju o svojih vrednotah in zato nimamo
jasnih prioritet na vrednotnem seznamu. To lahko privede do neravnovesja med
omenjenima kategorijama vrednot.
Potencialna omejitev izvedbe raziskave je bila tudi v ugotavljanju percepcije anketirancev
o njihovih vrednotah, saj bi lahko poročali o miselnih prepričanjih in vrednotah, ki jih s
svojim vedenjem ne potrjujejo.
V nalogi smo se omejili na funkcijo vodenja, ki predstavlja eno izmed štirih temeljnih
funkcij managementa. Vodenje predstavlja ustvarjanje okolja, v katerem imajo
zaposleni vpliv na odločitve in dejavnosti, ki zadevajo njihovo delo. Vključuje
vzpostavljanje kulture, ki podpira poslanstvo in vrednote organizacije v praksi s
prepoznavanjem in nagrajevanjem ustvarjalnosti, dobrih idej in posebnih prizadevanj.
V okviru raziskave smo se omejili na analizo vpliva vrednot na vodenje podjetja
kot izhodišča za doseganje in izpolnjevanje ciljev in nalog ter usmerjanja ljudi in njun
povratni vpliv na uveljavljanje vrednot znotraj delovne sredine.
Glede na to, da se je anketa izvajala v uspešnih podjetjih, so le-ta predvidoma dosegala
višje vrednotne standarde kot ostala podjetja v Sloveniji. Zato ni bilo nujno, da bi bili
rezultati dobljeni z anketo primerni za posplošenje v vseh podjetjih v Sloveniji.
Kot potencialna omejitev raziskave je bila tudi možna slabša odzivnost na izpolnjevanje
anketnih listov in s tem doseganje majhne presečne množice za izvedbo raziskave.

1.5 Predvidene metode raziskovanja
Uporabljene metode za raziskovanje
Magistrsko delo je zasnovano tako, da smo v teoretičnem delu povzeli tuja dognanja,
rezultate, stališča in zaključke s področja znanstveno raziskovalnega dela. Teoretični del
temelji na poglobljenem proučevanju strokovne literature s področja vodenja, potreb in
vloge vrednot pri oblikovanju voditeljev ter voditeljskih stilov. Uporabljeni so sekundarni
podatki iz člankov, revij, knjig, zbornikov, strokovnih publikacij in internetnih strani.
Uporabljene metode za teoretični del naloge so metoda deskripcije, metoda kompilacije in
zgodovinska metoda.
Na temelju navedenega smo tako v teoretičnem delu naloge uporabili deskriptivno
metodo in metodo kompilacije, saj smo povzemali spoznanja in rezultate avtorjev, ki
obravnavajo ključna področja v naši nalogi, in sicer osebne vrednote, management,
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voditeljstvo, stili vodenja in vpliv vrednot na stile vodenja. Spoznanja različnih avtorjev
smo primerjali z metodo komparacije. Z metodo analize smo analizirali predvsem
obstoječe raziskave vpliva vrednot na stile vodenja managementa ter se osredotočili
predvsem na Schwartzove raziskave (Schwartz, 1992) in Ralstonove raziskave vodenja
(Ralston et al., 1992), ki uporabljajo Schwartzov vprašalnik, saj je Schwartzova tipologija
predstavljala osnovno izhodišče za našo raziskavo v aplikativnem delu naloge.
V empiričnem delu smo pri obravnavi hipotez uporabili metodo zbiranja podatkov s
standardiziranim anketnim vprašalnikom z vprašanji povezanimi z delom in
delovnimi odnosi, ki ga je oblikovala The University Fellows international Research
Consortium iz univerze v Oklahomi (Ralston et al., 1992, 2011). Raziskavo smo izvedli z
vprašalnikom na internetni strani.
Vprašanja so bila oblikovana tako, da niso spraševala neposredno o delu anketirancev in
njihovih nadrejenih osebah, kar je omogočalo bolj iskrene odgovore, ki bodo odražali
dejanska osebna prepričanja anketirancev.
Raziskava je bila neeksperimentalna in po številu podatkov presečna. Glede na časovno
obdobje je bila raziskava retrospektivna. Uporabili smo metodo grafičnega in tabelaričnega
prikazovanja z računalniškim programom SPSS.
V empiričnem delu naloge smo uporabili tudi deskriptivno metodo, saj smo opisali
oziroma predstavili dobljene izračune ter rezultate. Uporabili smo tudi metodo
komparacije, saj bomo v sklepnem delu naloge primerjali naše ugotovitve z
ugotovitvami drugih raziskovalcev. S komparativno metodo smo primerjali dobljeno
stanje (iz raziskave) in želeno (glede na spoznanja tekom priprave naloge) ter skušali
opredeliti potrebne spremembe v vrednotah managerjev za boljše voditeljstvo. Z metodo
kritične analize pa smo kritično ovrednotili naše predloge.

1.6 Predvidene metode raziskovanja pri obravnavni posameznih
hipotez
Za preverjanje posameznih hipotez smo uporabili niz izbranih metod raziskovanja, ki so
bile potrebne za celovito preučitev.
Preverjanje H1
H1: Osebne vrednote managerjev pomembno vplivajo na voditeljsko vedenje
managerjev podjetja.
Preučevanje hipoteze 1 je bilo usmerjeno predvsem v spoznavanje povezanosti med
vrednostnim sistemom menedžerjev in njihovim načinom vodenja. Temeljilo je na
predpostavki, da vrednote managerjev pomembno vplivajo na delovanje in vedenje
managerjev. Pri preverjanju H1 smo se tako osredotočali na preverjanje povezanosti
konstrukta vrednot, ki je sestavljen iz štirih osnovnih dimenzij vrednot (Schwartz, 1992) z
v ekonomske cilje usmerjenim vedenjem menedžerjev.
Posamezne vrednote se po teoriji (Schwartz, 1992) združujejo v štiri dimenzije vrednot:
odprtost za spremembe, ohranjanje tradicionalnosti, samopoveličevanje in
samotranscedenca. Izračunali smo srednjo pomembnost posamezne dimenzije vrednot kot
povprečno pomembnost vrednot, ki posamezno dimenzijo sestavljajo. Način vodenja smo
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merili s trditvami (stališči) v vprašalniku, ki so se nanašala na način vodenja usmerjen v
doseganje ekonomskih ciljev. Z enostavno linearno regresijo smo proučili ali obstaja
povezanost med pomembnostjo posamezne dimenzije vrednot in načinom vodenja. Z
večkratno linearno regresijo smo proučili, katere dimenzije vrednot so v največji meri
povezane z načinom vodenja, pri čemer smo v regresijski model vključili še kontrolne
spremenljivke, kot so spol, starost in položaj v podjetju.
Preverjanje H2
H2: Vrednotni sistemi managerjev v izbranem podjetju je sodobnejši od vrednotnih
sistemov managerjev v ostalih preučevanih podjetjih.
Glede na to, da strokovnjaki trdijo, da narodne in socialne kulture vplivajo na
posameznike in organizacije (Sagiv & Schwartz, 2000, 2007) smo se za potrebe
klasifikacije vrednot v moderne in tradicionalne dimenzije vrednot, naslonili na
ugotovitve raziskav strokovnih člankov, kjer navajajo ugotovljene razlike v ocenjenih
povprečnih vrednostih vrednot v razvitih državah proti nižje razvitim državam.
Pri tem smo se opirali na članek »A Twenty-First Century Assessment of Values Across
the Global Workforce« (Ralston, et al., 2011; vol. 1, vol. 8, vol. 9) in primerjali
pomembnost posamezne dimenzije vrednot po Schwartzu.
V okviru deskriptivne statistike smo preverjali uporabo modernejših vrednot v izbranem
slovenskem podjetju z ostalimi podjetji zajetimi v naši raziskavi. Predpostavljali smo, da
so v izbranem uspešnem slovenskem podjetju moderne osebne vrednote (inovativnost,
ustvarjalnost in sodelovanje) bolj prisotne kot v ostalih preučevanih podjetjih.
V okviru obravnave druge hipoteze smo uporabili kvantitativne in kvalitativne metode. Za
potrebe primerjanja pomembnosti vrednot managementa v izbranem podjetju z rezultati
v drugih podjetjih, smo v okviru deskriptivne statistike izračunali srednje vrednosti za
posamezno dimenzijo vrednot. V okviru primerjave smo uporabili tudi metodo
komparacije, kjer smo primerjali rezultate izbranega podjetja z rezultati drugih podjetij,
analizirali razlike ter podali zaključke. Uporabili smo tudi metodo indukcije, kjer smo na
temelju rezultatov naše raziskave skušali sklepati in podati splošne ugotovitve o razlikah
med vrednostnimi sistemi managerjev v preučevanih podjetjih.
Za ugotavljanje razlik v srednjih vrednostih posamezne dimenzije vrednot managerjev v
izbranem podjetju in drugih podjetjih smo uporabili t-test. Pri pojasnjevanju in
primerjanju rezultatov statističnih testov smo uporabili metodi analize in komparacije.
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2 IZHODIŠČA ZA OBRAVNAVO VODENJA
2.1 Vloga vodenja v managementu
Globalizacija je spremenila svet v majhno globalno vas, v kateri je vedno prisotna
močna konkurenca med podjetji (Abbas in Asghar, 2010, str. 2). Podjetja lahko zato
zagotavljajo svojo konkurenčnost samo z inovativnim delovanjem in vedenjem. Vodja1
kot odgovorna oseba in kot sredstvo za spremembe v podjetju lahko managira podjetje
ali proces sprememb v organizaciji dovolj učinkovito in uspešno, če je sposoben in
kompetenten (Abbas in Asghar, 2010, str. 2).
Vodenje je jedro in navdih organizacije (Zhou-Jing et al., 2008, str. 1). Vodje so
odgovorni za vzdrževanje in izvajanje pravil v organizaciji in imajo pomembno vlogo
pri promociji ter ohranjanju organizacije in usmerjanju delovanja zaposlenih. Glavna
vloga vodij v managementu organizacij je delegiranje različnih nalog (Zhou-Jing et al.,
2008, str. 1). Zato je pri managementu organizacije treba paziti na spodbujanje odnosov
med voditelji na vseh ravneh in med podrejenimi, da lahko dosežemo lojalnost do
organizacije (Zhou-Jing et al., 2011, str. 11). Glede na opredelitev teoretika Henrija
Fayola so ključne pristojnosti managementa (povzeto po Mc Namara, 2009, str. 63):
 napovedovanje in planiranje,
 organizacija dela,
 usmerjanje zaposlenih z dajanjem navodil za delo,
 usklajevanje virov za katere so odgovorni (denarja, ljudi, časa),
 nadzor nad izvajanjem aktivnosti in merjenje planiranih ciljev.
Vsaka raven managementa zahteva ustrezna znanja in sposobnosti vodij (Zenger in
Folkman, 2014):
 Vrhnji management potrebuje znanja in sposobnosti glede oblikovanja
učinkovitih strategij in ciljev.
 Srednji management potrebuje znanja in sposobnosti za motiviranje
zaposlenih z zastavljenimi cilji in strategijami.
 Nižji management pa znanja in sposobnosti za upravljanje nalog in
poučevanje, kako voditi druge.
Podjetje se mora zavedati pomembnosti vodenja in povezanosti vodenja ter
managementa. Vsebinsko gledano med vodenjem in managementom obstajajo razlike,
vendar je z vidika doseganja uspešnosti podjetja potrebno njuno medsebojno
usklajevanje in dopolnjevanje (Muray, 2015). Management je proces postavljanja in
doseganja organizacijskih ciljev s pomočjo načrtovanja, organizacije, koordinacije,
usposabljanja, medtem ko je vodenje sposobnost motivirati in navdušiti zaposlene, da
sledijo (Popovici, 2012, str. 126). Vodenje je ena od petih funkcij managementa (Kontz,

1

Termin vodja za potrebe naše naloge enačimo s terminom manager. Oba termina sta sinonima in opisujeta vodenje
in upravljanje podjetij in zaposlenih. Ta opredelitev ne velja za poglavje na strani 13, kjer specifično opisujemo
pojavni obliki obeh terminov. Enako za potrebe naše naloge enačimo termina podjetje in organizacija.
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H., O’Donnel C, 1980, v Popovici, str. 132). Po Warren Benisu (1989) so glavne
razlike med vodjem in managementom naslednje (več o tem v Muray, 2015):
 manager je upravljavec, vodja je inovator,
 manager po naravi ni izviren, vodja je po naravi izviren (angl. Original),
 manager vzdržuje, vodja razvija,
 manager temelji na sistemu in organizacijski strukturi, vodja navdihuje
zaupanje,
 manager ima kratkoročen pogled, vodja ima daljno ročno vizijo,
 manager sprašuje kako in kdaj, vodja vpraša zakaj,
 manager posnema, vodja podaja nove izvirne predloge, ideje,
 manager sprejema status quo situacijo, vodja ima lastno osebnost in zavzema
lastno stališče,
 manager naredi stvari pravilno, vodja dela prave stvari.
Uspeh organizacij v sodobni ekonomiji je mogoče zagotoviti na temelju znanja o
vodenju in odgovornega vodenja (Burton Jones, 2012, str. 7). V novi ekonomiji, kjer
dodana vrednost podjetja izvira iz znanja ljudi in zaposleni niso več le nediferencirani
vzvodi za industrijski stroj, managementa in vodenja ni več mogoče enostavno ločiti
(Muray, 2015). Zaposleni svoje managerje ne ocenjujejo samo po tem, kako jim
dodelijo naloge, ampak tudi kako jim pojasnijo pomen izvajanja posamezne naloge in
kako jih vodijo v izvajanju naloge (Muray, 2015). Hkrati morajo managerji ustrezno
organizirati zaposlene na način, ki omogoča njihovo učinkovitost ter razvija njihovo
spodobnosti za ustvarjanje rezultatov (Muray, 2015).
Z vidika učinkovitosti vodenja, bodisi v javni ali zasebni organizaciji, se od vodje
pričakuje, da je sposoben (Gandz, 2005):
 Razumeti in interpretirati okolje, v katerem podjetje posluje: vodja mora biti
sposoben zaznati priložnosti na trgu in nevarnosti, še preden se zgodijo.
Njegov pogled mora segati v prihodnost poslovanja podjetja. Od vodje, ki
vidijo samo tisto, kar se je že zgodilo, ni pričakovati napredka v podjetju.
Učinkoviti vodje se učijo iz napak preteklosti in se tako izognejo njihovemu
ponavljanju (Santayana, v Gandz, 2005). Prihodnost le redko ponuja povsem
enak nabor pogojev, zato si mora vodja okolje razlagati v luči včerajšnje
izkušnje, vendar le redko s popolnoma enako ponovitvijo.
 Razviti strategije, ki vodijo do realizacije zastavljenih ciljev: vloga vodje je
razviti zmagovalne strategije. Strategije so veliko več kot namen podjetja,
opisujejo aktivnosti, ki jih mora podjetje izvesti, da bo dosegalo zastavljene
cilje. Strategije so potrebne na vseh ravneh podjetja.
 Učinkovito izvrševanje nalog: učinkovit vodja izhaja iz podrobnega
razumevanja poslovanja podjetja, kako podjetje deluje in na tej osnovi izvaja
strategijo s sprejemanjem odločitev v poslovanju podjetja.
 Merjenje vpliva strategije na uspešnost podjetja in sistematično prilagajanje
razvoju podjetja: najboljše strategije vodenja vedno merijo realizacijo
zastavljenih ciljev.

2.2 Opredelitev vodenja
Najpogosteje uporabljeno definicijo vodenja sta leta 1969 predstavila Hershey in
Blanchard, ki vodenje opredeljujeta kot potencialno sposobnost vplivanja na
posameznika ali skupino ljudi (Kaifi et al., 2013, str. 32). Tudi Yukl (2006, v Goffee in
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Jones, 2007, str. 1) je vodenje opredelil kot proces vplivanja na druge, ki razumejo in se
strinjajo o tem, kaj je potrebno storiti in kako naj to stori posameznik z individualnimi
napori. Northouse (2007, v Goffee in Jones, 2007, str. 1) definira vodenje kot proces, v
katerem posamezniki vplivajo na skupino posameznikov z namenom, da bi dosegli
skupni cilj.
Poznane vsebinske opredelitve pojava vodenja vključujejo naslednja spoznanja o
vodenju (Northouse, 2007, v Goffee in Jones, 2007, str. 1):
 vodenje je proces,
 vodenje je povezano z vplivanjem na druge,
 vodenje poteka v okviru skupine, to pomeni, da vodje vplivajo na skupino
ljudi, ki sledi istemu cilju ali namenu,
 vodenje vključuje doseganje ciljev,
 cilji se delijo med voditelji in njihovimi privrženci. To pomeni, da voditelji
delajo s svojimi sledilci, da bi dosegli cilje, ki so vsem skupni. Zato pa naj bi
bili voditelji pripravljeni nameniti svoj čas in trud, da bi na kar najbolj
učinkovit in enostaven način dosegli zastavljene cilje.
Koontz in Donnell pravita, da je vodenje sposobnost za izboljšanje dela na podlagi
zaupanja (Chand, 2015). Vodenje lahko opredelimo kot moč, ki jo ima posameznik, da
vpliva na člane skupine in jih usmerja k doseganju ciljev. Predstavlja vpliven proces, v
katerem je vodja v položaju, da uredi, nadzira in spreminja odnos, obnašanje ter
delovanje članov skupine.
Moč vodje se lahko poleg pozicijske moči odraža tudi kot osebna moč, strokovna moč
ter moč nagrajevanja (Green, 1999, str. 54). V vsaki skupini ima vodja nekaj pozicijske
moči, na podlagi katere vpliva na vedenje članov skupine, in sicer se ta odraža v
(Chand, 2015):
 znanju, informacijah, izkušnjah,
 sredstvih za nagrajevanje in sankcioniranje,
 avtoriteti ‒ veljavi vodje, da usmeri podrejenega v pravo smer,
 karizmi ‒ najbolj učinkoviti voditelji so karizmatični.
Po Maxwellu (2015) mora imeti vodja 21 lastnosti, ki so nepogrešljive z vidika
zagotavljanja ustreznega vodenja, in sicer:
 karakter, ki navdihuje zaupanje med člani tima;
 karizmo ‒ prvi vtis vodje: za vodje, ki mislijo na druge, njihova zaskrbljenost
je pred razmišljanjem o sebi, lahko rečemo, da imajo karizmo;
 komunikacijske veščine, brez katerih sporočilo nima prave vrednosti. Razviti
odlične komunikacijske veščine je nujno za učinkovito vodenje. Vodja mora
biti sposoben izmenjave idej, znanja;
 kompetence: sposobnost vodje, da načrtuje in izvede načrtovane aktivnosti na
tak način, da ostali vedo in temu sledijo;
 pogum in samozavest, ki jih vodja dobi skozi izkušnje;
 razsodnost: pametni voditelji verjamejo samo polovico tistega, kar so slišali;
preudarni voditelji vedo komu lahko verjamejo;
 osredotočenost na ključne prioritete;
 radodarnost: nagrajevanje in razviti navado dajati;
 dajanje pobud: uspešni vodje premikajo stvari naprej, pri tem pa delajo tudi
napake;
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poslušanje: dober vodja spodbuja člane tima, da povedo tisto, kar mora vedeti
in tisto, kar želi slišati;
strast po doseganju ciljev: na primer 50 % vseh milijonarjev podjetnikov ni
nikoli dokončalo fakulteto, a so imeli željo;
pozitivno naravnanost: pozitivna naravnanost ohranja dober odnos. Člani tima
so ogledalo naravnanosti vodje;
reševanje problemov: voditelji z dobrimi sposobnostmi za reševanje težav
imajo naslednje kakovosti: predvidijo probleme, sprejmejo resnico, vidijo
celotno sliko, naenkrat obravnavajo le eno stvar in ne obupajo pri doseganju
glavnega cilja;
zavedanje o pomenu dobrih odnosov, ki predstavljajo najpomembnejšo
sestavino uspeha;
odgovornost: uspeh od vodje zahteva, da prevzame odgovornost;
dajanje varnosti in skrb za varnost dela zaposlenih;
samo-disciplina;
motiviranje zaposlenih: pravi vodja motivira podrejene namesto želje po
osebni slavi;
se uči in stalno prilagaja novim razmeram v podjetju v posameznem
življenjskem ciklu podjetja, na primer v fazi rasti;
ima vizijo: pogum velikega vodje, da izpolni svojo vizijo prihaja iz strasti in
ne njegovega položaja.

Pomembne so predvsem naslednje lastnosti vodenja (IAAP, 2009):
 Učinkovito vodenje, ki je ključni dejavnik uspešnosti organizacije (IAAP,
2009). Vodenje je dejavnik, ki sproža spodbujanje in ohranja podjetje pri
življenju. Vodstvo na prvem mestu zagotavlja perspektivo, ko se na primer
podjetje izgubi in se ne more spomniti, zakaj je tako ravnalo. Prav tako
zagotavlja čestitke, ko podjetje doseže nekaj novega in ne nazadnje predstavlja
kontrolo realnosti, ki pomaga uresničiti uspešnost podjetja na tistih področjih,
ki jih podjetje še ni realiziralo (Shuck, 2014).
 Vodstvo preoblikuje potencial v realnost.
 Vodenje je dokončno udejanjenje, ki vodi do uspeha s potencialom in ljudmi,
ki jih ima organizacija.
 Voditelji predlagajo nove zglede, vzorce, ko obstoječi zgubijo učinkovitost.
Pri vodenju ima pomembno vlogo moč voditelja, ki se razlikuje med voditelji. Moč
voditelja je sestavni del vplivanja na druge in je opredeljena kot potencial ali zmožnost
vplivati na druge, da bi dosegli želene rezultate (Goffee in Jones, 2007, str. 3). Zato
lahko rečemo, da imamo moč takrat, ko lahko vplivamo na prepričanja, stališča in
vedenje drugih. Razlikujemo med močjo pozicije in individualno močjo voditelja
(Goffee in Jones, 2007, str. 3). Nekateri voditelji vplivajo na druge z uporabo kazni,
nagrade ali celo grožnje, kar pomeni, da uporabljajo prisilo za doseganje sprememb.
Prisila pomeni nekaj drugega kot vodenje, zato je pomembno razlikovati med njima
(Goffee in Jones, 2007, str. 4).
V sodobnem svetu ima pojem vodenje poseben pomen, tako v javnih kot zasebnih
organizacijah in tudi tistih, ki delujejo na mednarodni ravni ali tistih, ki imajo v
upravljanju veliko več moči in avtoritete, primer politični vodja (Piperopoulos, 2015).
Dobri vodje so lahko učinkoviti in uspešni, če so dovolj usposobljeni (McBuba, 2008).
Uspešen vodja je tisti, ki je aktiven in ki ustvarja pozitivno delovno okolje, v katerem
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zaposleni dobivajo priložnosti in spodbude za visoke dosežke in svoj razvoj (Možina in
drugi, 2002)
Razvoj učinkovitih vodij in vodstvenega vedenja je izrazit problem v organizacijah vseh
vrst, kar izpostavljajo v svojih študijah tudi številni avtorji, Day et al. (2014, str. 63), na
podlagi teoretičnih in empiričnih raziskav objavljenih v zadnjih 25-ih letih. Učinkovit
vodja lahko prinese učinkovite spremembe v organizaciji (Kennedy in Deal, 2000, v
Abbas in Asghar, 2010, str. 1). Učinkovito vedenje vodje pa ima direkten vpliv na
produktivnost in izvajanje aktivnosti v celotni organizaciji (Childress, 2009; str 3).
Poleg povečevanja stroškov materiala in dela, zmanjševanja povpraševanja in vse več
konkurence, ki ustvarja težje pogoje za delovanje podjetja, tudi vodstvene težave pri
poslovanju lahko dušijo ustvarjalnost in zmanjšujejo produktivnost do te točke, da
podjetje ne more več ostati uspešno (John, 2015). Podjetja delujejo v globalnem
gospodarstvu, kar pomeni, da je njihovo poslovanje veliko bolj razširjeno na
potencialne kupce in konkurenco. Tako se vzpostavi veliko več povezav med notranjimi
člani tima in zunanjimi dobavitelji, kupci, zato pa podjetje potrebuje učinkovitega
vodjo, ki bo usmerjal in spodbujal tim ter pomagal pri nadaljnjem razvoju podjetja
(John, 2015). Vsak problem v podjetju narekuje potrebo po kompetentnih vodjih, ki
imajo moč, in bodo pristopili k reševanju problemov na učinkovit način (ChamorroPremuzič, 2013).
V sodobnih podjetjih se pojavljajo številne dileme povezane z vodenjem, med katerimi
se najpogosteje omenjajo naslednje (Shuck, 2014):
 Pomanjkanje usklajenosti okoli skupne vizije: včasih zaposleni ne razumejo
ciljev in še pomembneje, ne razumejo razlogov za doseganje ciljev. To je
predvsem značilno v kompleksnih organizacijah, ki imajo veliko oddelkov
oziroma funkcijskih enot. Za dobrega vodjo je značilno, da pojasni cilje
organizacije in pomaga ekipi razumeti, kako njihovo delo vpliva na doseganje
ciljev.
 Pomanjkanje konsenza o trenutni situaciji v organizaciji, ki lahko ustvari
globoko zakoreninjene in ukoreninjene konflikte, ki lahko vodijo organizacijo
v krizo. Za dobrega vodjo je značilno, da ustvarja jasno predstavo o
obstoječem stanju in v ekipi poskrbi za usklajenost stališč okoli stanja v
organizaciji.
 Pomanjkanje razumevanja vlog in odgovornosti posameznih članov tima:
nejasno razumevanje vlog pa ustvarja nejasno razmejitev odgovornosti. V
takem primeru lahko vodja pošlje elektronsko sporočilo vsem, ki so vpleteni v
določen proces dela, namesto le zaposlenemu, od katerega pričakuje, da bo
ukrepal. To pa ustvarja dvom glede odgovornosti, v praksi pa zaposleni želijo
vedeti, za kaj resnično so odgovorni in na tej osnovi želijo doseči
pričakovanja.
Zato Avolio in Hannah (2008, v Passarelli, 2015, str. 10) ugotavljata, da morajo
organizacije vlagati veliko naporov v razvoj ustrezno prilagojenega vodenja za svoje
delovanje. Dodatno avtorji na področju managementa ugotavljajo, da (glej v Lipman,
2012):
 je najpomembnejši dejavnik zavzetosti na delovnem mestu odnos med
zaposlenim in vodjo (Lipman, 2012), ki vpliva na delovno uspešnost
(Langevin, 2012);
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 so zavzeti zaposleni srečnejši na delovnem mestu v primerjavi z nezavzetimi, ki
so frustrirani in moteči za delovni proces;
 ne obstaja splošno pravilo najboljših veščin upravljanja vodij (dobri vodje
prihajajo v vseh oblikah vodenja);
 je osnova dobrega upravljanja jasen cilj vodij, vzpostavljen sistem vrednotenja
uspešnosti, odprtost vodje za povratne informacije in komunikacijo;
 dobro usposobljeni vodje spoštujejo moralo, ki vpliva, na zaposlovanje in
odpuščanje, saj se zavedajo, da ta postopek za organizacijo predstavlja velik
strošek.

2.3 Razvoj pogledov na vodenje in sestavine vodenja
Za uspešen razvoj vodenja je poleg znanja pomembno tudi poznavanje razvoja teorije o
vodenju (Gjural in Phil, 2013, str. 69). Razvoj teorije o vodenju je potekal v več fazah.
Zametki teorij vodenja segajo v daljno leto 1800, ko je Fredrick Taylor znanstveno
raziskoval management, predvsem kot uporabo časa in produktivnosti (Homans, 1950, v
Swlearning.com, 2015).
Leto 1922: Max Weber je pisal o birokraciji – o vplivu moči vodje, ki jo ima na podlagi
svojega položaja (Homans, 1950, v Swlearning.com, 2015).
Leto 1926: Mary Parker Follett – raziskuje participativno upravljanje in »moč z« v
nasprotju z »močjo nad« (Parker Follett, 1926, v IAAP, 2009).
Leto 1938: Chester Barnard poda novo opredelitev vodenja kot sposobnost vodje
vplivati na vedenje podrejenih in jih prepričati, da sledijo posameznim aktivnostim
(Barnard, 1938, v IAAP, 2009).
Od konec leta 1930 pa vse do leta 1950 je nastala vrsta pomembnih prispevkov z vidika
razumevanja vodenja, motivacije in vedenja v organizacijah. Lewin, Lippit in White ter
Ralph (Lewin, Lippit in White, Ralph, 1930) so proučevali avtokratski in demokratičen
stil vodenja ter stil vodenja z vmešavanjem politike v gospodarstvo. Desetletje kasneje
so sledile obsežne študije Ralph Stogdilla (1950) iz Ohio State University, ki se je
osredotočil na vedenje vodij (Homans 1950, v Swlearning.com, 2015).
Leta 1950 je bilo desetletje, v katerem je Frederick Herzberg (1959, v Stello, 2011 str.
2) razvil novo teorijo motivacije, ki je kasneje privedla k pristopu oblikovanja delovnih
mest, imenovana »obogatitev dela«. Ta pristop je bil precej drugačen od pristopa
načrtovanja dela, ki sta ga oblikovala Charles Walker in Robert Guest (1940, v Nelson
in Quick, 2013) kot odgovor na težave rutinskega dela, ki so se pojavile desetletje prej –
več o tem glej v Homansu (1950, v Swlearning.com, 2015).
Leto 1960: French in Raven izpostavita moč vodenja, in sicer (French in Raven, 1960, v
IAAP, 2009):
 legitimno moč, ki prihaja izključno iz pozicije višjega položaja, ki jo ima
posameznik v podjetju;
 moč nagrajevanja: izvira iz vloge povečevanja plače in povečevanja
motivacije zaposlenih skozi interes za naloge;
 moč strokovnjaka – prihaja iz dejstva, da podrejeni prepoznavajo vodjo kot
strokovnjaka in jo/ga spoštujejo;
17



moč prisile – prihaja iz prisilnih ukrepov in kaznovanja.

Med letoma 1960 in 1970 je bilo še naprej veliko pozornosti namenjeno teorijam
motivacije, vodenja, oblikovanja dela in zadovoljstva. Robert House (Hackman in
Oldham, 1980) je v tem obdobju predlagal pot cilja in karizmatične teorije vodenja,
Edward Lawner (Hackman in Oldham, 1980) pa je opozoril na pomen plače za
uspešnost in doseganje učinkovitosti dela v organizaciji (Hackman in Oldham, 1980, v
Swlearning.com, 2015).
Po letu 1980 so znanstveniki usmerili pozornost na organizacijsko kulturo, timsko delo
in pridobivanje političnih veščin v organizacijah. Block (Maier, 1955) se je osredotočil
na proučevanje političnih spretnosti, potrebnih za krepitev vloge vodij v bolj zahtevnih
delovnih okoljih, medtem ko je Manz (Maier, 1955) usmeril pozornost na timsko delo.
Vodenje je ostalo še naprej pomembna tema, zato je Schein (Maier, 1955) oblikoval
okvir za razumevanje kako ustvariti voditelje, kako jih vključevati v organizacijo in
kako vzdrževati kulturo organizacije.
Skozi spreminjajoči razvoj proučevanja organizacijskega vedenja je v 20. stoletju prišlo
do skupnega vprašanja: kako razumemo ljudi, njihovo psihologijo in obnašanje na
delovnem mestu (Maier, 1955, v Swlearning, 2015) in posledično doseganja
učinkovitosti vodenja. Poudarek vodenja se je preselil k razumevanju odnosa med
aktivnostmi vodje, zadovoljstvom zaposlenih in produktivnostjo. Teoretiki so začeli
razmišljati o konceptih vedenja pri vodenju organizacije, na primer Barnard (v Bass,
1990) je pripomogel z vključevanjem vedenjskih vzorcev pri organizaciji vodenja
(Bass, 1990 v Stone in Patterson, 2005, str. 3). Barnard (Hatch 1997) je poudaril načine
vodenja, s katerimi se lahko organizacije razvijejo v sisteme in so osredotočene na
dosežke skozi komunikacijo in motivacijo zaposlenih (Hatch, 1997 v Stone in Patterson,
2005, str. 3).

2.4 Predstavitev pomembnejših teorij vodenja
V začetku teorije vodenja obravnavajo predvsem vodje kot izjemne posameznike.
Posledično so se prve teorije vodenja osredotočale na razlike v lastnostih vodij in
podrejenih. Kasneje se fokus premakne iz osebnostnih lastnosti vodij na
njihovo vedenje, a je še vedno usmerjeno v naloge. Novejše teorije vodenja se
premaknejo od transakcijskega k transformacijskemu vodenju, ki bi ga lahko opisali kot
prehod od ukazovalnega vodenja k opolnomočenju podrejenih (Storey, 2011). V
nadaljevanju predstavljamo pomembnejše mejnike razvoja teorij vodenja.
Teorija velikih vodij
Teorija velikih vodij je bila razvita v sredini 19. stoletja. Teorija obravnava velike
voditelje kot tiste, ki so že z rojstvom ustvarjeni za vodenje (Bolden, 2003, str. 5).
Thomas Carlyle trdi, da se veliki vodja pojavi v okoliščinah velikih potreb. Zgodnje
raziskave o vodenju tako temeljijo na študiji ljudi, ki so bili že veliki voditelji.
Teorija lastnosti vodenja
Teorija lastnosti vodenja je bila razvita v času od 1930 do 1940 in temelji na naboru
pozitivnih lastnosti dobrega vodje (Bolden, 2003, str. 5). Za teorijo lastnosti vodenja je
značilno, da ima vodja nekatere prirojene lastnosti, ki mu omogočajo, da so pri vodenju
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odločni, zanesljivi, vztrajni in prilagodljivi (Stogdill, 1974). Imajo občutek
odgovornosti, ustvarjalnosti (Matthews Deary & Whiteman, 2003, str. 3 v Leadership,
2015). Med prednosti te teorije uvrščamo spoznanja, da je vodenje odvisno od lastnosti
vodje in da je potrebno prepoznati splošne lastnosti vodje (Stogdill, 1974). Med slabosti
te teorije spadajo naslednji dejavniki (Stogdill, 1974): ni dokazov ali so lastnosti res
prirojene, ostaja vprašanje ali prirojenih lastnosti ni bolje obravnavati ločeno, kot
rezultat osebnosti, ter dejstvo, da se lastnosti ne da enostavno povezati s posameznimi
situacijami. Izraz »lastnosti« lahko pomeni različne stvari v različnih situacijah. V eni
situaciji so lastnosti koristne, medtem ko so v drugi lahko zlonamerne (Stogdill, 1974).
Teorija lastnosti vodenja se osredotoča na analizo psihičnih, fizičnih in socialnih
značilnosti vodje, da bi pridobili več razumevanja, katere so značilnosti oziroma
kombinacija značilnosti, ki so skupne vodjem (Leadership, 2015). S Tabelo 1
predstavljamo nabor lastnosti vodje po teoriji lastnosti vodenja.
Tabela 1: Lastnosti vodje po teoriji lastnosti

Prilagodljiv na situacije

Veščine – strokovno
znanje vodje
Strokovno usposobljen (inteligenten)

Opozarja na socialno okolje

Vešč konceptov vodenja

Ambiciozen in usmerjen k dosežkom

Kreativen

Kooperativen

Diplomatski in obziren

Odločen

Jasen govorec

Zanesljiv

Dobro seznanjen z nalogo skupine

Dominanten – želi vplivati na druge

Organiziran

Ima energijo in je močno aktiven

Prepričljiv

Vztrajen

Družbeno odgovoren

Lastnosti vodje

Samozavesten
Toleranten do stresa
Pripravljen prevzeti odgovornost
Vir: (prirejeno po Stogdill, 1974).

McCall in Lombardo (1983) sta raziskovala uspešne in neuspešne voditelje in opredelila
štiri primarne lastnosti, s katerimi bi lahko voditelj uspel ali neuspel:
 čustvena stabilnost in ubranost: miren, samozavesten in predvidljiv, predvsem,
če je pod stresom;
 priznati napake: priznati svoje napake namesto trošenja energije s
prikrivanjem;
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dobre spretnosti v medosebnih odnosih: sposoben komunicirati in prepričati
druge, ne da bi pri tem uporabljal negativnih pristopov ali prisilne taktike;
intelektualna širina: sposobnost razumeti širok spekter področij, namesto ozke
usmerjenosti samo na strokovno področje.

Vedenjske teorije
Vedenjske teorije vodenja ne iščejo prirojenih lastnosti ali zmogljivosti. Namesto tega
se osredotočajo na naloge, ki jih voditelj mora izvajati. Razvoj in raziskave vedenjskih
teorij segajo v leto 1940, zelo aktivno pa so raziskave potekale med letoma 1950 in
1960 (Day in Antonakis, 2012, str. 7) kot odziv na teorijo lastnosti vodenja (Day in
Antonakis, 2012, str. 4). Vedenjska teorija poudarja, da imajo vodje veliko skupnih
lastnosti, zaradi katerih so uspešni. Te vodstvene lastnosti so prirojene in instinktivne,
vodja jih ima ali pa ne (Russell, 2011).
Če vodja lahko pojem uspeha opredeli v smislu opisljivih pričakovanih akcij, ukrepov
in delovanja, potem zaposleni lahko relativno enostavno delujejo na enak način. Tako
lahko zaposleni v določenih okvirih opredelijo vloge zase in se v skladu z neformalnimi
pravili tudi socializirajo.
Tako ljudje subtilno spodbujajo druge, da delujejo v okviru pričakovanja vlog, ki jih
imajo za njih (Merton, R.K., 1957). Prav tako bodo delovali bolje v vlogah, s katerimi
se lahko poistovetijo.
Vedenjske teorije se osredotočajo na to, kateri stil vodenja morajo vodje dejansko
uporabiti in ne na kvalitete vodij (Bolden, 2003, str. 5). V njenem okviru je bil razvit niz
vodenj, in sicer (Derue et al., 2011, str. 16):
 V aktivnosti usmerjeno vodenje: pri transakcijskem stilu vodenja je
nagrajevanje povezano z določanjem vlog, nalog, odnosov med člani skupine,
usklajevanje dejavnosti članov skupine in določanje standardov. Prav tako
transakcijski voditelji jasno definirajo, kaj se pričakuje od zaposlenih v smislu
izvajanja nalog in nagrajevanja.
 Relacijsko usmerjeno vedenje: vodje pokažejo skrb in spoštovanje do
zaposlenih, so prijazni in dostopni, odprti za njihove predloge in jih
obravnavajo enakovredno (Bass, 1990).
 V menjave usmerjeno vedenje: vodja je usmerjen k spremembam med
zaposlenimi za doseganje razvoja in inovativnega razmišljanja v organizaciji
(Yukl et al., 2002). Temeljne prednosti uporabe vedenjske teorije so
opazovanje in merjenje ter enostavno izvajanje (Math, 2015).
Leta 1964 sta Blake in Mouton razvila mrežo vodenja, s katero opredelita pet različnih
stilov vodenja, ki razmejujejo pozornost, ki jo voditelji posvečajo transformacijskemu
stilu vodenja (usmerjeno v skrb za svoje ljudi) proti transakcijskemu stilu vodenja
(usmerjeno v delo in naloge) (Trash, 2012, str.2). Te stile prikazujemo na Sliki 2.
Pet stilov vodenja opredelita kot:

Osiromašeno upravljanje (angl. Impoverished management) – minimalni
napor za opravljeno delo. V osnovi leni pristop, ki se v čim večji meri izogiba
dela.
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Poslušnost avtoriteti (angl. Authority-compliance) – močan poudarek na
nalogi, vendar z malo skrbi za ljudi. Osredotočenost na učinkovitost, vključno z
odpravo ljudi, kadar je to mogoče.
Podeželski klub vodenja (angl. Country Club management) – nega in skrb za
ljudi, udobno in prijazno okolje in kolegialen slog. Nizek poudarek na naloge
lahko daje vprašljive rezultate.
Vodja kot človek organizacije (angl. Middle of the road management) – šibko
ravnovesje s poudarkom na ljudi in na delo. Naredi se ravno dovolj, vendar se
ne stremi k premikanju mej mogočega.
Timsko vodenje (angl. Team management) – streljanje iz vseh topov: ljudje
so se zavezali k nalogi in vodja se zavzema za ljudi (kot tudi nalogo). Ljudje
oblikujejo pričakovanja o svoji vlogi in vlogi drugih, ki jo bodo igrali.
Slika 2: Preference usmerjenosti na naloge proti usmerjenosti na ljudi

Vir: (The Leadership Grid, Blake, R., Moulton, J. (1964). The managerial Grid: The key to Leadership
Excellence. Gulf Publishing Company).

Situacijska teorija
Situacijska teorija vodenja, ki temelji na Hersey-Blanchard modelu opredeljuje štiri tipe
vodenja, kot je usmerjanje, coaching, podpora in delegiranje (DPA, 2014, str. 3).
Situacijska teorija vodenja je znana kot naključna teorija vodenja, ki je del skupnih
teorij vodenja. Njeno izhodišče predstavlja predpostavka, da je vodenje odvisno od
situacije (Vroom, Jago, 2007, str. 17). Situacijska teorija vodenja bazira na učinkovitosti
voditelja, ki je povezana z lastnostmi voditelja do različnih situacijskih dejavnikov
(Grimsley, 2015). Po situacijski teoriji vodenja je uspešnost vodje odvisna od njegove
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sposobnosti, da spreminja svoje vedenje upravljanja glede na zrelostni nivo podrejenih
(Grimsley, 2015).
Koncept situacijskega vodenja sta razvila Hersey in Blanchard (1969). Po MWAI
(2011) se situacijsko vodenje osredotoča na štiri različna vodstvena vedenja, ki temeljijo
na (Grimsley, 2015):
 Učinkovitosti in uspešnosti, če vodja izkazuje visok nivo usmerjevalnega
vedenja in nizek nivo podpornega vedenja.
 Rasti, do katerega pride, če vodja izkazuje visok nivo usmerjevalnega vedenja
in visok nivo podpornega vedenja.
 Sodelovanju, če vodja izkazuje nizek nivo usmerjevalnega vedenja in visok
nivo podpornega vedenja.
 Delegiranju, kadar vodja izkazuje nizek nivo usmerjevalnega vedenja in nizek
nivo podpornega vedenja.
Pri situacijskem vodenju je vloga voditelja, da določi aktivnosti podrejenih in njihovo
psihološko zrelost (Grimsley, 2015). Ko voditelj enkrat opredeli zrelost podrejenih,
mora prilagoditi svoje vedenje na način, ki najbolj učinkovito upravljanja vedenje
podrejenih. Višji nivo psihološke zrelosti zaposlenih zahteva manj usmeritev in podpore
zaposlenih, medtem ko zaposleni z manj zrelosti potrebujejo več usmeritev in podpore
(Grimsley, 2015).
Situacijske teorije vodenja temeljijo na načinu, kako se zaposleni odzivajo na delo in
kako so vodeni v skupinah. Osrednji poudarek razumevanju situacijskega vodenja je
poznavanje konceptov (Clark, 2015, str. 36):
 vedenja pri delu,
 sposobnosti usmeritev, ki jih vodja zagotavlja,
 vedenja v odnosih,
 sposobnosti nudenja socialne in čustvene podpore,
 pripravljenosti zaposlenih za izvajanje specifičnih del ali aktivnosti za dosego
določenega cilja,
 zrelosti in sposobnosti zaposlenih za upravljanje samih sebe v okolju
organizacije.
Situacijska teorija vodenja se osredotoča na izbiro stila vodenja glede na prepoznavanje
vodje specifik situacije v okolju, v katerem se uveljavlja, kot v nekaterih primerih
avtokratski pristop vodenja in v nekaterih primerih participativni pristop (Bolden, 2003,
str. 5).
Harsey in Blanchardov model poudarjata različne stile vodenja in pomembnost
prilagajanja stila vodenja s strani vodij, saj je to edini način za doseganje učinkovitosti
dela v organizaciji (MWAI, 2011, str. 3).
Pripravljenost vodij za uporabo situacijske teorije vodenja je odvisna od niza
dejavnikov, med katerimi se najpogosteje omenjajo predvsem naslednji (Seyranian,
2012, str. 2):
 ali vodja razume vlogo in pomen odnosa s podrejenimi (odnos vodja – član
skupine),
 ali je naloga strukturirana s standardiziranimi postopki in ukrepi za merjenje
sposobnosti zaposlenih,
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ali je pozicija moči vodje usmerjena k vodenju s kaznovanjem ali
nagrajevanjem zaposlenih.

Situacijska teorija vodenja temelji na predpostavki, da je najboljši način vodenja
odvisen od situacije. Učinkoviti vodje prilagajajo stil vodenja glede na posameznika in
spremenljivke, ki vplivajo na situacijo (Majtaba, 2009, str. 3). V samem bistvu
zagotavlja vodji razumevanje odnosa med učinkovitim stilom vodenja in stopnjo
pripravljenosti, da podrejeni izvedejo določeno aktivnost, nalogo.
Zato lahko služi tudi kot mehanizem za doseganje uspeha organizacije, saj situacijsko
usmerjenim vodjem zagotavlja (The Center for Leadership studies, 2015):
 Vzdrževati ključne spretnosti za delo v zelo uspešnih organizacijah.
 Vodenje visoko učinkovitih coaching pogovorov, ki temeljijo na spodbujanju
miselnih procesov zaposlenih z razumevanjem, kdaj ima lahko posamezni stil
vodenja visoko verjetnost za uspeh in kdaj ne.
 Ustvariti bolj produktivne zaposlene, s pospeševanjem razvoja posameznikov
na podlagi njihove vloge v organizaciji.
 Učinkovito uvajati spremembe vedenja in dosegati poslovne rezultate, z
uporabo komunikacije s praktičnim jezikom vodenja.
Teorija X in Y
Teorija Y in Y opredeljuje pogled in stališče voditelja na naravo ljudi na temelju
določenih predpostavk in prepričanj, na osnovi katerih se voditelj vede do podrejenih
(McGregor, 1960).
McGregor (1960) v svoji knjigi »Človeška stran podjetja« definira tradicionalni pogled
na upravljanje in kontrolo managerjev v organizaciji kot teorijo X in ji nameni
negativno konotacijo. Tej teoriji nasproti definira teorijo Y, ki je v svoji osnovi
pozitivna in se osredotoča na načine vodenja, ki stremijo k iskanju integracije
posameznika in podjetja.
Kopelman, Prottas in Davis (2008) trdijo, da je ta knjiga spremenila razmišljanje, smer
vodenja in managementa. V knjigi so voditeljski stili upravljanja razdeljeni na teorijo X
in teorijo Y.
Teorija X predstavlja avtoritarni slog, kjer je poudarek na produktivnosti, konceptu dela,
omejitvah in na nagradah za uspešnost (Tim Hindle, 2003 v Supian Mohamad Nor, str.
716). Teorija Y predstavlja participativni stil vodenja, ki predvideva, da bodo ljudje v
doseganju temeljnih ciljev podjetja samoiniciativni in odgovorni v skladu s predanostjo
tem ciljem (Tim Hindle, 2003, v Supian Mohamad Nor, str. 717).
Teorija X in teorija Y izhajata iz tega, da se mora stil vodenja podrediti karakteristiki
podrejenih oziroma, da je odvisen od njihovega vedenja (Sikavica, Bahtijarević Šiber,
2004).
Po teoriji X voditelji izhajajo iz sledečih predpostavk (McGregor, 1960):
 zaposleni imajo inherenten odpor do dela; kadar je možno se mu izognejo,
 ker zaposleni dela ne marajo, jih je potrebno k temu siliti, kontrolirati in jim
groziti s kaznijo, da bi bili pri delu uspešni,
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zaposleni se bodo izogibali odgovornosti in zahtevali službene smernice, če je
le mogoče;
večina zaposlenih postavlja varnost pred ostalimi faktorji povezanih z
delovnim mestom in se vede neambiciozno.

Mc Gregor (McGregor, 1960) smatra, da so zaposlene odmaknili od zadovoljevanja
osnovnih potreb (po Maslowu) in zato razvije teorijo Y, ki predpostavlja:
 zaposleni lahko doživljajo delo naravno kot igro ali celo počitek,
 zaposleni bodo razvili samoiniciativnost in samokontrolo, če bodo posvečeni
glavnim ciljem,
 v povprečju se človek lahko nauči sprejemati odgovornost,
 sposobnost sprejemanja inovativnih odločitev ni izključna domena voditeljev,
temveč tudi ostalih zaposlenih,
 intelektualni potenciali povprečnega človeka so samo delno izkoriščeni,
 stopnja predanosti ciljem je proporcionalna velikosti nagrade povezane
doseganjem ciljev.
McGregor v omenjeni knjigi trdi, da je človek poln hrepenenj in takoj, ko izpolni eno
hrepenenje, se pojavi novo, zato poziva podjetja, naj delujejo samo v skladu s teorijo Y.
Verjame, da lahko samo s to teorijo motiviramo človeka za doseganje višjih ciljev.
Robinson, Kraatz & Rousseau (Robinson, Kraatz & Rousseau, 1994) ter Rousseau
(Rousseau, 1989) trdijo, da je pri določanju pravega stila vodenja ključnega pomena
psihološka pogodba med vodstvom in zaposlenimi. Psihološka pogodba sloni na
prepričanjih zaposlenih, ki jih imajo v zvezi s pogoji izmenjave med njimi in njihovimi
predpostavljenimi.
Izbrani stil vodenja naj bo torej odvisen od prevladujočih okoliščin v podjetju, zato
morajo voditelji uveljavljati različne sloge vodenja in njihovo uporabo, kot je glede na
okoliščine najbolj primerno (Robert Tannenbaum in Warren H.Schmidt, 1973).
Kontingenčna teorija
Kontingenčna teorija je nastala v 60-ih letih prejšnjega stoletja in se osredotoča na
prepoznavanje spremenljivk posamezne situacije, ki najbolje napoveduje uporabo
najbolj učinkovitega stila vodenja (Bolden, 2003, str. 5). Teorijo je razvil Fiedler
(Fiedler, 1958) po proučevanju različnih vidikov vodenja, predvsem v vojski (več o tem
glej v Gupta, 2009). Ta teorija predpostavlja, da ni enotnega načina vodenja in bi vsak
stil vodenja moral temeljiti na določenih situacijah (Leadership, 2015). Poudarja, da je
učinkovitost vodenja odvisna od izbire ustreznega stila s strani vodje (Gupta, 2009).
Transakcijska teorija vodenja
Transakcijsko vodenje je razvil Max Weber leta 1947 (Nikezić et al., 2012, str. 286) in
jo nato dopolnil Bernard Bass leta 1981 (MSG, 2015) in se pogosto uporablja pri
vodenju (MSG, 2015). Ta pristop poudarja pomen odnosa med vodjo in člani tima s
poudarkom na odnosu, ki prinaša vzajemne koristi, kot je nagrada v zameno za
pripadnost, izpolnjevanje obveznosti vodenja (Bolden, 2003, str. 5).
Transakcijska teorija vodenja vključuje motiviranje in je direktno usmerjena k sledilcem
– zaposlenim, članom skupine, da ima njihovo obnašanje pozitiven vpliv na
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organizacijo (Givens, 2008, str. 4; MSG, 2015). Je najbolj razširjena teorija, ki jo vodje
uporabljajo v profesionalnih organizacijah (Russell, 2011, str. 7). Moč transakcijskih
voditeljev izvira iz njihove formalne pristojnosti in odgovornosti v podjetju. Glavni cilj
članov skupine je, da spoštujejo navodila vodje. Za doseganje ciljev uspešnosti
organizacije se uporabljajo nizi različnih rešitev, kot so različni načini nagrajevanja za
doseganje uspehov zaposlenih na osnovi specifičnih, merljivih, dosegljivih, realističnih
in časovno opredeljenih ciljih zaposlenih ter aktivno upravljanje zaposlenih; vodja
spremlja delo podrejenih, pazi na odmike od pravil in standardov ter izvaja korektivne
ukrepe, da se prepreči napake (MSG, 2015).
Temeljne značilnosti transakcijske teorije so naslednje (MSG, 2015): (a) motivacija
zaposlenih temelji na nagrajevanju in sankcioniranju, (b) podrejeni morajo spoštovati
navodila vodij, (c) za doseganje ciljev podjetja vodja pozorno spremlja in nadzoruje
delo zaposlenih, (č) vodje so odzivni ter (d) delo poteka v okvirih kulture organizacije.
Transformacijska teorija
Transformacijsko vodenje predstavlja proces, s pomočjo katerega se vodja kot
posameznik angažira z ostalimi in s tem ustvarja vez, ki povečuje nivo motivacije in
morale (J. McGregor Burns, 1978). Tak tip vodje je senzitiven in pazljiv za potrebe in
motive zaposlenih (Lipičnik, 1998).
Možina (2002) navaja, da je transformacijsko vodenje spodbujanje podrejenih k
idealom in moralnim vrednotam, ki jih navdihujejo pri reševanju delovnih problemov.
Transformacijsko vodenje je proces, ki posameznika spreminja (transformira) (Bryman,
1992).
Transformacijska teorija je usmerjena tudi v spremembo predstave in vloge vodje
(Bolden et al., 2003, str. 5). Temeljne značilnosti transformacijske teorije so predvsem
naslednje (MSG, 2015): vodenje je proaktivno, delo temelji na spremembi
organizacijske kulture z uvajanjem novih idej in kar je najpomembnejše, da
transformacijski vodje motivirajo in skrbijo za usposobljenost zaposlenih, da bi dosegli
cilje podjetja z uvajanjem ustreznih vrednot.
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3 MODELI VODENJA
3.1 Izhodišča za obravnavo modelov vodenja
Modeli vodenja so osredotočeni na razumevanje in merjenje lastnosti vodij in
pomembno vplivajo na učinkovitost vodij (Skansi, 2010, str. 1). Številne raziskave
dokazujejo, da obstaja pozitivna povezanost med modelom vodenja in organizacijsko
uspešnostjo – raziskava Chikozho et al. (2014) med 100 zaposlenimi.
Modeli nam s pomočjo proučevanja pomagajo ugotoviti, kako se voditeljevo vedenje in
lastnosti medsebojno dopolnjujejo in kako jih lahko vključimo v integralni model
učinkovitega vodenja. Stališča strokovnjakov glede učinkovitosti vodenja se pogosto
razlikujejo (Avolio et al., 2003, Yukl, 2006).
Merila učinkovitosti so lahko zasnovana na treh dimenzijah: (a) na vsebini, (b) na
nivoju analize in (c) na osnovi ciljnega ovrednotenja. Učinkovitost se lahko izraža v: (a)
stopnji učinkovite izvedbe naloge vodje (posameznika ali skupine), (b) kot relacijski
kriterij medosebnih odnosov, ki se izraža v zadovoljstvu sledilcev, (c) zadovoljstvo
zaposlenih na delovnem mestu s svojim predpostavljenim ali pa kot (d) kombinacija
obojega.
Nivo analiziranja učinkovitosti zavisi od nivoja preučevanja, ki je lahko na ravni
učinkovitosti vodje, diadni ravni odnosov, skupinskega učinka ali učinka na ravni
organizacije (Kaiser, Hogan, & Craig, 2008).
Izbor primernega kriterija učinkovitega vodenja zavisi od ciljev in osebnih vrednot
presojevalca (Yukl, 2006). Navadno je najbolje vključiti kombinacijo kriterijev, ki so
predmet posamezne analize.
Večina vplivnejših avtorjev s področja preučevanja lastnosti in vedenja voditeljev
(Avolio et al., 2003; Bass & Bass, 2008; Yukl, Gordon, & Taber, 2002) lastnosti
voditelja razvrsti v tri kategorije: (a) demografske, (b) lastnostmi povezane s
pristojnostmi pri posameznih nalogah in (c) medosebni atributi. Podobno velja tudi za
voditeljsko vedenje, ki je usmerjeno v (a) postopke opravil, (b) dinamiko odnosov in k
(c) spremembam.
V nadaljevanju smo se omejili na obravnavo modelov vodenja, ki so usmerjeni na
proučevanje lastnosti voditeljev (Slika 3).
Pri ugotavljanju vplivnih lastnosti Bass (Bass, 1990) predlaga dve izhodišči, in sicer
katere so tiste lastnosti, ki se razlikujejo pri voditeljih od drugih ljudi in kašen je obseg
teh razlik. Pri ocenjevanju vplivnosti posameznih lastnosti je potrebno upoštevati
medsebojno povezavo posameznih lastnosti saj mnoge od njih ne nastopajo samostojno.
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Slika 3: Lastnosti, vedenje in učinkovitost voditelja

Vir: (D. Scott Derue, »An Integrated Model of Leader Traits, Behaviors and Effectiveness«, Personel
Psychology, 2011, 64, 7-52, str. 10).

Obstajajo na primer biološki in sociokulturni razlogi zakaj moški in ženske ne dosegajo
enakih vrednosti pri testiranju osebnosti in inteligence (Feingold, 1994; Halpern, 1997).
Biološki model predpostavlja, da razlike v spolu izvirajo iz prirojenih razlik med
spoloma, medtem ko sociokulturni model predpostavlja razlike zaradi socialnih in
kulturnih faktorjev.
Kot zanimivost meta-analize v povezavi s korelacijo med inteligenco in osebnostjo
nakazujejo, da sta ekstravertnost in odprtost povezani z inteligenco (Judge, Jackson,
Shaw, Scott, & Rich, 2007). Ta ugotovitev je posebej zanimiva v luči dejstva, da sta
ekstravertnost in odprtost za nove izkušnje v močni soodvisnosti z učinkovitim
vodenjem (Judge et al., 2002).
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V nadaljevanju predstavljamo izbrane modele vodenja, ki se najpogosteje uporabljajo v
sodobni poslovni praksi (Bolden et al., 2003), in sicer Fiedlerjev kontingenčni model
vodenja (Fiedler, 1967 in 1971), Herseyjev in Blanchardov model vodenja (Blanchard,
Hersey, 1996) ter Wroom-Yettonov modela vodenja (Wroom et al., 1973).

3.2 Fiedlerjev kontingenčni model vodenja
Kontingenčni model vodenja je leta 1960 razvil znanstvenik Fred Fiedler, ki je
raziskoval osebnost in lastnosti voditeljev (Ashour, 1973, str. 369; Manktelow, 2015).
Model bazira na predpostavki, da v praksi ne obstaja najboljši stil vodenja. Namesto
tega model podpira trditev, da učinkovitost vodje temelji na situaciji, ki jo opredeljujeta
dva dejavnika, in sicer stil vodenja in koristi nadzora nad situacijo (Manktelow, 2015).
Prepoznavanje stila vodenja je prvi korak pri uporabi modela (Manktelow, 2015).
Fiedler je predpostavil, da je stil vodenja lahko stalen in se lahko meri. V ta namen je
razvil merilni instrument – lestvico, s pomočjo katere lahko merimo prednostne lastnosti
posameznih vodij (angl. Preffered Co-Worker – LPC). LPC ocene kažejo na
učinkovitost vodje (Schriesheim et al., 1970, str. 288). Lestvico prednostnih lastnosti
voditeljev prikazuje Tabela 2.
Tabela 2: Lestvica prednostnih lastnosti voditeljev
Neprijazen

1

2

3

4

5

6

7

8

Prijazen

Neprijeten

1

2

3

4

5

6

7

8

Prijeten

Zavrača
predloge

1

2

3

4

5

6

7

8

Sprejema
predloge

Napet

1

2

3

4

5

6

7

8

Sproščen

Hladen

1

2

3

4

5

6

7

8

Topel

Dolgočasen

1

2

3

4

5

6

7

8

Zanimiv

Opravljiv

1

2

3

4

5

6

7

8

Zanesljiv,
pripaden

Nekooperativen

1

2

3

4

5

6

7

8

Kooperativen

Sovražen

1

2

3

4

5

6

7

8

Podporen

Previden

1

2

3

4

5

6

7

8

Odprt

Neiskren

1

2

3

4

5

6

7

8

Iskren

Neprijazen

1

2

3

4

5

6

7

8

Prijazen

Nepremišljen

1

2

3

4

5

6

7

8

Obziren

Nezanesljiv

1

2

3

4

5

6

7

8

Zanesljiv
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Potrt, žalosten

1

2

3

4

5

6

7

8

Vesel

Prepirljiv

1

2

3

4

5

6

7

8

Harmoničen

Vir: (Schriesheim et al., 1970, str. 288).

S Fiedlerjevim kontingenčnim modelom vodenja lahko opredelimo učinkovitost
delovanja neke skupine (tima), ki temelji na stilu vodenja in stanja v skupini (Day in
Antonakis, 2012, str. 9; Latham, 2015). Vodstvu organizacije pomaga pri izbiri najbolj
primernega vodje za posamezno vrsto delovnih skupin (timov). Po modelu obstajata dve
vrsti stilov vodenja (Latham, 2015): usmerjenost vodij k motiviranju članov tima za
izvajanje nalog in usmerjenost vodij k motiviranju odnosov.
Stanje v skupini (timu) po modelu določajo trije dejavniki (Latham, 2015): razmerje
med člani skupine in vodjo, struktura nalog oziroma jasna opredelitev dosege ciljev in
opredeljenost postopkov ter položaj moči ali sposobnost vodje uporabljati nagrade in
kazni za nadzor nad delom članov tima.
Fiedlerjev model temelji na spoznanju, da v aktivnost usmerjeni voditelji običajno bolj
slabo vidijo svoje negativne lastnosti. Fiedler (Fiedler, 1964) imenuje te nizke LPC
ocene voditeljev kot lastnosti, ki kažejo, da so vodje zelo učinkoviti pri izpolnjevanju
nalog. Sposobni so hitro organizirati skupino zaposlenih za izvedbo določenih
aktivnosti, skladno z zastavljenimi cilji projekta. Vzpostavitev odnosa je manjša
prioriteta vodij (Manktelow, 2015).
Uporaba Fiedlerjevega kontingenčnega modela v praksi poteka v treh korakih (povzeto
po Manktelow, 2015). Prvi korak predstavlja opredelitev stila vodenja vodje. Oceniti je
potrebno izkušnje z vodjo, z uporabo lestvice predstavljene v Tabeli 2. Po tem modelu
višji rezultat pomeni, da je vodja osredotočen na odnos med vodjo in člani tima,
medtem ko nižja ocena pomeni, da je vodja bolj usmerjen k nalogam. Sledi drugi korak,
v katerem mora organizacija odgovoriti na izbrana vprašanja, in sicer: ali so odnosi med
vodjo in članom tima dobri ali slabi, ali so dodeljene naloge strukturirane s strani vodje
ali nestrukturirane, ali ima vodja dovolj izkušenj pri reševanju podobnih problemov ter
ali je vpliv vodje na člane tima močan ali šibek (Manktelow, 2015). V tretjem koraku se
določi najbolj učinkovit stil vodenja (Manktelow, 2015).
Tabela 3 prikazuje razčlenitev vseh dejavnikov, ki jih model zajema: odnos vodja-člani,
struktura zadolžitev in pozicija moči vodje. Končni stolpec označuje vrsto voditelja, ki
je po prepričanju Fiedlerja najbolj učinkovit v posamezni situaciji (prirejeno po Robbins
et al., 2009, str. 297; glej tudi Manktelow, 2015; Abbbas in Asghar, 2010).
Tabela 3: Struktura najbolj učinkovitega stila vodenja
Odnos vodja-člani Struktura nalog
tima

Pozicija
voditelja

moči Najbolj učinkovit
vodja

Dober

Določena

Močna

Nizek LPC

Dober

Določena

Šibka

Nizek LPC

Dober

Ni določena

Močna

Nizek LPC
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Dober

Ni določena

Šibka

Visok LPC

Slab

Določena

Močna

Visok LPC

Slab

Določena

Slab

Visok LPC

Slab

Ni določena

Močna

Visok LPC

Slab

Ni določena

Šibka

Nizek LPC

Vir: (Robbins & Judge, 2009, str. 297).

Številni avtorji ugotavljajo, da Fiedlerjev model usmerja vodje, da razmišljajo o svojem
stilu vodenja in situacijah, v katerih bodo najbolj učinkoviti (Vecchio, Robert, P., 1983).
V Fiedlerjevem modelu (Fidler, 1958) se učinkovitost določi na osnovi razmerja med
stilom vodenja in delovnim okoljem vodje (Sethuraman in Suresh, 2014 str. 166;
Manktelow, 2015).
Model opredeljuje dve vrsti vodij, in sicer vodje usmerjene na naloge ali vodje
usmerjene na odnose med zaposlenimi. Ko enkrat vodja prepozna svoj stil vodenja,
potem lahko začne obvladovati situacijo, v kateri je njegov stil vodenja najbolj
učinkovit. Model ima tudi nekaj pomanjkljivosti, saj ne omogoča ocenjevanja
fleksibilnosti vodje in ocena LPC ne odraža prave slike stila vodenja (Manktelow,
2015).
Uporabnost Fiedlerjevega modela v poslovni praksi potrjujejo tudi Nunes in drugi
(2012). Tudi Latham (2015) v svoji raziskavi izpostavlja, da uporaba Fiedlerjevega
kontingenčnega modela vodenja prinaša organizacijam številne prednosti:
 Predstavlja orodje, s katerim managerji lahko ustvarjajo učinkovite skupine
(time). Po Fiedlerjevi teoriji je lahko k nalogam usmerjeni vodja tako dolgo
učinkovit kakor dolgo imajo člani tima zelo jasno opredeljene naloge.
 Model je bil ustvarjen na podlagi raziskav, njegova uporabnost pa temeljito
preizkušena s strani različnih raziskovalcev.
 Fielderjev model nudi organizacijam hiter način za opredelitev najboljših
vodij za posamezni tim. Teorija vključuje najmanj zaželene sodelavce, s
pomočjo identifikacije vodij glede njihove usmerjenosti k odnosom in glede
njihove usmerjenosti k nalogam.

3.3 Situacijski model vodenja Herseyjeva in Blancharda
Situacijska teorija vodenja temelji na predpostavki, da je za učinkovito vodenje
potrebno racionalno razumevanje situacije in odziv s strani članov tima (Grint, 2011, v
McCleskey, 2014, str. 118).
Vodje, ki uporabljajo model situacijskega stila vodenja, morajo biti sposobni uporabljati
različne stile vodenja, kot je potrebno glede na situacijo (Bolden et al., 2003). Zato je
ključnega pomena, da vodje razumejo zrelost članov tima/skupine, v smislu njihove
pripravljenosti za izvajanje nalog in nato uporabijo stil vodenja, ki najbolj ustreza glede
na zrelost tima. Kadar je zrelost članov tima visoka, model narekuje potrebo po uporabi
stila vodenja z delegiranjem, ki zagovarja minimalno potrebo po pomoči timu s strani
vodij. Medtem ko v primeru, da je zrelost članov tima nizka, model narekuje potrebo po
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uporabi usmerjevalnega modela vodenja. Ta stil vodenja najbolje deluje v situaciji nizke
pripravljenosti članov tima za delo, saj daje navodila ter opredeljuje in nadzira delovne
aktivnosti. Stil vodenja, ki temelji na sodelovanju, je priporočljiv za situacije z nizko do
zmerno pripravljenostjo tima za delo (Learning domain, 2015).
Koncept situacijskega modela vodenja sta razvila Paul Hersey in Ken Blandard leta
1969 (MWAI, 2011, str. 4). Za Herseya in Blancharda (1969) je ključno vprašanje
prilagajanja stila vodenja zrelosti članov tima. To je indikator, ki kaže na njihovo
pripravljenost za izvajanje nalog. Pripravljenost članov tima za izvajanje nalog v veliki
meri temelji na dveh glavnih dejavnikih (Fiedler, O'Brien, IIgen, R. D., 1969, str. 503;
Learning domain, 2015), in sicer sposobnosti ter zaupanju članov tima.
Te spremenljivke pripravljenosti tima za opravljanje nalog in njihova zrelost ne delujejo
neodvisno druga od druge, temveč so interaktivne kot prikazuje Slika 4 (prirejeno po
Yukl, 2006, v Clark, 2015, str. 36).
Slika 4: Povezava med spremenljivkami vodenj

Vir: (prirejeno po Yukl, 2006 v Clark, 2015, str. 36).

Predstavljeni model vključuje štiri stile vodenja (Bolden et al., 2003, str. 10):
 Delegiranje: ta stil vodenja omogoča članom tima, da prevzamejo
odgovornost za izvajanje nalog. Ta stil predstavlja nizko usmerjenost k
nalogam in nizko usmerjenost vodje k odnosom.
 Sodelovanje: ta stil poudarja skupne ideje in sodelovanje pri odločitvah o
izvajanju nalog. Ta stil predstavlja nizko usmerjenost vodje k nalogam in
visoko usmerjenost k odnosom.
 mentorstvo: ta stil stremi k dajanju jasnih navodil in spodbujanjem na
prepričljiv način. Ta stil predstavlja visoko usmerjenost k nalogam in visoko
usmerjenost vodje k odnosom;
 Usmerjanje: ta stil daje konkretne usmeritve nalog in skrbno nadzoruje delo.
Ta stil predstavlja visoko usmerjenost k nalogam in nizko usmerjenost k
odnosom.
Predstavljena spoznanja nam omogočajo, da vedenje vodij opredelimo kot celoto
(Bolden et al., 2003, str. 9): (a) usmerjevalnega vedenja – kar v praksi pomeni
enosmerno komunikacijo, vloga članov tima je jasno opredeljena, izvajanje je pod
stalnim nadzorom in (b) podpornega vedenja – kar v praksi pomeni dvosmerno
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komunikacijo, poslušanje, podporo in spodbudo članom tima, vključevanje članov tima
v odločanje ter pregled rezultatov dela.
Ključna prednost situacijskega modela vodenja Herseyjeva in Blancharda je njegova
enostavnost v uporabi in razumevanju. Kadar vodja prilagodi svoj stil vodenja potrebam
tima je odnos zgrajen, delo opravljeno in kar je najpomembnejše nivo zrelosti članov
tima se bo dvignilo na najvišjo raven usposobljenosti in predanosti, v korist vseh, vodje,
članov tima in organizacije (Tomasco, 2015).
Na osnovi preučevanja sposobnosti in zavzetosti zaposlenih lahko ločimo štiri razvojne
stopnje v vodenju (Blanchard Zgarmi, Zigarmi, 1987, str. 68) kot prikazuje Slika 5:
 M1, v kateri ima zaposleni nizke sposobnosti in visoko zavzetost.
 M2, v kateri ima zaposleni nekaj sposobnosti in nizko zavzetost.
 M3, v kateri ima zaposleni visoke sposobnosti in spremenljivo zavzetost.
 M4, v kateri ima zaposleni visoke sposobnosti in visoko zavzetost.
Slika 5: Voditeljstvo v različnih situacijah

Vir: (Blanchard, Zgarmi, Zigarmi, 1987, str. 68).

3.4 Housejev model vodenja
Model poti in ciljev temelji na Vroomovi teoriji pričakovanj, v kateri posameznik deluje
na določen način, ki temelji na pričakovanju, da aktivnosti sledi rezultat in privlačnosti
tega rezultata za posameznika (Clark, 2015). Teorijo pot-cilj je prvič uvedel Martin
Evans (1970), ki jo je nato naprej razvijal House (1971).
Teorijo pot-cilj si najlažje predstavljamo kot proces, v katerem voditelji izbirajo
specifična vedenja, ki so v posamezni situaciji najbolj primerna za vodenje zaposlenih
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in delovno okolje z vidika doseganja zastavljenih ciljev (Northouse, 2013; v Clark,
2015).
Housejev model vodenja poti in ciljev temelji na formiranju stila vodenja, ki najbolj
ustreza zaposlenemu in delovnemu okolju pri doseganju zastavljenih ciljev organizacije
(House in Micthell, 1974, v Clark, 2015). Cilj modela je povečati motivacijo,
usposobljenost in zadovoljstvo zaposlenih, da bi ti postali produktivni člani organizacije
(Clark, 2015).
Proces modela pot-cilj sledi trem korakom (Clark, 2015). Prvi korak predstavlja
opredelitvi značilnosti zaposlenih in okoljskih značilnosti (Clark, 2015). Zaposleni si
razlagajo vedenje svojega voditelja na osnovi stopnjevanja svojih potreb, pripadnosti,
zaznano ravnjo sposobnosti in želje po nadzoru. Na primer, če so planirana pričakovanja
vodje večja od pričakovanj zaposlenih, postanejo zaposleni manj motivirani. Zato mora
vodja razmeti svoje zaposlene, kako jih najbolje motivirati. Premagovanje ovir ima
poseben poudarek v teoriji pot-cilj. Če ovira postane premočna, potem mora vodja
stopiti za korak nazaj in pomagati zaposlenemu, da izbere pot do dela v okviru
zastavljenega cilja.
Nekatere značilnosti bolj zahtevnih nalog, ki se pogosto pojavljajo so (Clark, 2015):
 Načrtovanje del, če je naloga dvoumna ali izjemno težka, naj bi vodja dal več
navodil in podporo zaposlenemu.
 Formalno opredelitev ciljev, vodja naj bi zagotovil jasne cilje ali poveril
zaposlenemu nekaj ali ves nadzor nad izvajanjem del.
 Skupinsko delo, če je skupina nestimulativna pri delu, naj bi vodja poskrbel za
navdih tovarištva, navdušenja nad delom in predanosti vseh članov skupine
(Clark, 2015).
Najprimernejšega stila vodenja in motivacijski dejavnik (Clark, 2015) neodvisne
spremenljivke teorije pot-cilj je vedenje voditelja, ki naj bi prilagodil svoj stil vedenja
značilnostim zaposlenega in nalogi, tako da doseže motivacijo in zastavljeni cilj.
House in Mitchell (1974) sta opredelila štiri temeljne vrste stilov vedenja vodij, in sicer:
 Usmerjevalno vedenje pot-cilj: vodja obvešča zaposlene o tem, kaj se od njih
pričakuje, kako izvesti delo, poskrbi za načrtovanje in usklajevanje dela.
Tovrstno vedenje je najbolj učinkovito kadar obstaja veliko negotovosti pri
izvajanju naloge, kadar je delo nestrukturirano, izvajajo ga neizkušeni
zaposlenih, ki nimajo delovnih veščin. Ta pristop povečuje občutek varnosti
zaposlenih in nadzoruje delo (Chikozho et al., 2014, str. 146).
 Podporno vedenje: vodja naredi delo prijetno, izkazuje skrb zaposlenim, je za
njih dostopen in prijazen. Je najbolj učinkovit način vedenja v situacijah, v
katerih so naloge fizično in psihično zahtevne.
 Participativno vedenje: vodja se posvetuje z zaposlenimi pred odločitvijo o
tem, kako nadaljevati. To je najbolj učinkovit način, če so podrejeni visoko
usposobljeni in so vključeni v delo.
 Vedenje za doseganje uspehov: vodja postavlja zahtevne cilje zaposlenim,
pričakuje, da izpolnjujejo ta pričakovanje in kaže zaupanje v njihove
sposobnosti. Ta način vodenja je najbolj učinkovit v strokovnih delovnih
okoljih, kot so tehnično, znanstveno ali v okolju, kjer se pričakujejo rezultati,
na primer povečanje prihodkov od prodaje (Clark, 2015).
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Obravnavane vrste stilov vedenja temeljijo na dveh dejavnikih, ki so bili ugotovljeni s
primerjalno študijo vedenja Ohio State University (Stogdill, 1974, v Clark, 2015), in
sicer zaupanju, kot odnosu vedenja, ki temelji na spoštovanju in zaupanju ter začetnih
usmeritvah dela, ki vključuje organiziranje, načrtovanje in nadzor nad izvajanjem dela.
Vedenje voditeljev ni mogoče točno napovedati, zato se lahko uporabljajo tudi drugi
različni stili vedenja, odvisno od situacije. Na primer House (1996) je dodatno opredelil
tudi naslednje štiri oblike vedenja (Clark, 2015): podpora delu, skupinsko usmerjen
proces odločanja, mreženje med delovnimi skupinami ter na vrednosti-rezultatu
temelječe vodenje.
Houserjeva teorija pot-cilj predpostavlja, da so voditelji po človeški naravi fleksibilni in
lahko spremenijo svoje vedenje ali slog, kot jo narekuje situacija v organizaciji
(Chikozho, 2011, str. 147). To pa sovpada z raziskavami, da tako kot je narava (geni)
naš notranji vodnik, so izkušnje vodilo vodjem pri njihovi izbiri vedenja (Ridley, 2003,
v Clark, 2015).
V literaturi se kot glavne prednosti Housejeve teorije pot-cilj navajajo (PolstonMurdoch, 2013):
 Model se je izkazal kot preferenčen v situaciji, ko je potrebno nekaj narediti v
kratkem času – v nujnih in zapletenih situacijah.
 Teorija predpostavlja, da so vodje fleksibilni in prilagajajo svoj stil vodenja
posameznim situacijam (Negron, 2009, v Polston-Murdoch, 2013).
 teorija pot-cilj temelji na skupnem mnenju, zaradi česar jo je bolj mogoče
uporabiti v skupinah, kjer so člani inteligentni in izobraženi.
Možne slabosti teorije pot-cilj se lahko pojavijo, če ima vodja pomanjkljivosti. Prav
tako je lahko izvedba naloge neuspešna, če je preveč odvisnosti od vodje, ali vodja ne
zna opravljati svoje funkcije – usmerjati aktivnosti proti zastavljenemu cilju. Voditelji
niso vedno racionalni in posledično je vodenje lahko iluzorno, kar ogrozi delo članov
skupine v smislu doseganja ciljev.
Teorijo vodenja pot-cilj oziroma pot-cilj teorija učinkovitosti vodje imenovana tudi
model pot-cilj uvrščamo med transakcijsko teorijo vodenja, kjer vodja jasno usmerja
aktivnosti in edini dejavnik, ki se spreminja, je način, na katerega bo to storil (House,
1996).

3.5 Wroom-Yettonov model vodenja
Wroom-Yettonov model vodenja lahko glede na temelju njegovih značilnosti
opredelimo kot participativni model (Vroom, Jago, 1988). Namenjen je kot pomoč
vodjem pri njihovem izboru najboljšega pristopa pri sprejemanju odločitev (Field,
1979, str. 249).
Model opredeljuje različne poti odločanja na podlagi stopnje participacije udeležencev.
Ta model predlaga vodjem metodo za izbiro pravega pristopa pri sprejemanju odločitev
v določenih okoliščinah (Boundless, 2015).
Temeljne prednosti Vroom-Yetton-Jago vodstvenega modela odločanja so predvsem
naslednje (Weoom et al., 1973, v Leadership, 2015):
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Model vodenja je zelo fleksibilen glede načina, kako izbrati najbolj učinkovito
odločitev. Razpon vodenja je od zelo diktatorski do demokratičen.
Metoda ima avtomatski postopek odločanja.
Idejo o postopku odločanja je mogoče razumeti kot cilj, da rezultati odločanja
ne temeljijo na neki nespecifični metodi.

V literaturi posamezni avtorji navajajo tudi možne slabosti tega modela in pri tem
izpostavljajo predvsem naslednja vprašanja (več o tem glej v Weoom et al., 1973, v
Leadership, 2015):
 Vprašljivo je, ali se ta model lahko uporablja v velikih skupinah.
 Ker je postopek odločanja avtomatski, ta model pri sprejemanju odločitev ne
upošteva spreminjanja čustev in zato posledično sprememb pri odločanju na
splošno.
 Z vidika kakovosti sprejemanja odločitev je vprašanje, ali je dovolj natančen.
 Pomembna vprašanja so za koga ali kaj se odloča in v kakšnem časovnem
okvirju.
Wroom-Yetton-Jago odločitveni model vodenja se osredotoča na odločanje, kako
uspešno je vodenje in kako napreduje. Dejavniki, ki oblikujejo odločitve so (Wroom et
al., 1973, v Leadership, 2015): kakovost, predanost skupine ali podjetja ter časovne
omejitve.
Pri tem se Vroom-Yetton-Jago vodstvenega modela odločanja osredotoča na oceno
narave skupine, vodenje in situacije ter na določitve stopnje, do katere je skupina
vključena v proces odločanja (Wroom et al., 1973).
Teorija vodenja predpostavlja, da lahko obstaja veliko stilov vodenja, vendar niti eden
ne more ustrezati vsem situacijam, kar je bistvo kontingenčne teorije (Wroom et al.,
1973). Vodja se zato odloča glede na situacijo, oceno razmer, s katerimi se sooča
skupina, določitvi potrebne podpore za skupino in vpliva na stil vodenja (Wroom et al.,
1973).
To je avtomatski postopek odločanja, ki temelji na sedmih vprašanjih in točkah
odločanja za izbiro ustreznega stila vodenja glede na situacijo (Wroom et al., 1973). Ta
vprašanja so naslednja (Karigan, 2015):
 ali je kakovost odločitve pomembna,
 ali ima vodja na voljo dovolj informacij za odločanje,
 ali je problem strukturiran, so na voljo alternative,
 kako kritičen je sprejem odločitve za doseganje cilja ali izvajanja,
 ali bi podrejeni sprejeli odločitev vodje,
 ali bi bili podrejeni s sprejeto odločitvijo vključeni v izvajanje aktivnosti za
doseganje cilja, rešitve in
 ali se bo razvil konflikt med podrejenimi, ko poskušajo najti rešitev.
Na podlagi odgovorov na navedenih sedem vprašanj bo vodja usmerjen v eno izmed
naslednjih metod odločanja (Karigan, 2015):

avtokratski način 1 (AI) – vodja sam sprejme odločitev,

avtokratski način 2 (AII) – vodja zbira informacije od podrejenih,
nato pa sam sprejme odločitev,
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posvetovalni način 1 (CI) – vodja informira podrejene posamično o
problemu, nato sprejme odločitev sam,
posvetovalni način II (CII) – vodja informira podrejene kot skupino,
nato po skupinski razpravi sprejme odločitev sam,
skupinski način II (GII) – vodja predstavi problem skupini, skozi njihove
ideje išče rešitev in sprejme odločitev na podlagi odločitve skupine brez
vsiljevanja lastne ideje.

Po Lao Tsuju (630BS) je vodja najboljši takrat, ko podrejeni komaj vedo, da obstaja
(Joseph in Nye, 2006, str. 1). Ko je njegovo delo narejeno, njegovi cilji izpeljani, bodo
rekli: to smo naredili sami. Vroom-Yettonov model zagotavlja pristop, ki pomaga
ohraniti organizacijo na poti do uspeha (Karigan, 2015).

3.6 Stili vodenja
Delo znanstvenikov v zadnjih desetletjih je botrovalo razvoju mnogih različnih
pojmovanj in pogledov na stile vodenja. Po Omolayu (2007) je stil vodenja vedenjski
vzorec, ki vključuje voditelja v odnosu do zaposlenih, kot ga definirajo teorije vse od
velikega vodje, teorije lastnost pa vse do teorije participativnega vodenja. Glavni razlog
za veliko različnih stilov vodenja Bolden in soavtorji pripisujejo dejstvu, da se vodenje
in pogled nanj še vedno razvija v skladu z razvojem socialnih in organizacijskih vrednot
(Bolden, Gosling, Marturano and Dennison, 2003). Večina teorij o stilih vodenja,
odnosu in vedenju vodij v organizacijah je bilo razvitih v ZDA (glej Mojisejevič
Gelfand, Erez in Aycan 2007; Mulka et al., 2015).
Harsey in Blanchard (1993) opredeljujeta stil vodenja kot vzorec vedenja, s katerim se
vodja istoveti pri svojem delu z drugimi (Hersey in Blanchard, 1993, v Sheikh Ali et al.,
2013, str. 1). Po Miller et al. (2002, v Sheikh Ali et al., 2013, str. 1) je stil vodenja
vzorec interakcij med vodjo in podrejenimi. Hersey et al. (2000, v Sheikh Ali et al.,
2013, str. 1) pa menijo, da stil vodenja predstavlja razlago vedenja vodij na podlagi
dveh neodvisnih spremenljivk: nalog in medsebojni odnosi. Tak primer so raziskave
Mulkija in drugi znanstvenikov (2015, str. 4), ki kažejo, da ima kultura vpliv na
učinkovitost posameznega stila vodenja in vedenje zaposlenih.
Da bi lahko voditelji in upravljavci lažje razumeli in izbrali stil, ki je bolj primeren za
vodenje v določenih okoliščinah delovanja, so strokovnjaki predstavili več različnih
stilov vodenja. Ena najzgodnejših razvrstitev stilov vodenja datira v leto 1939, ko
Lewin, Lippit in White definirajo tri stile vodenja, ki so avtokratski, demokratski in
Laissez-faire. Avtokratski in laissez-faire zajemata dve skrajnosti voditeljskega vedenje,
medtem, ko demokratični stil vodenja velja za zmernega.
Avtokratski stil vodenja, ki je bil kasneje poimenovan kot klasični stil vodenja velja za
najbolj striktnega. Avtokratski voditelj je osredotočen na nalogo, ki jo je treba narediti v
čim krajšem času. Avtokratski stil omogoča dober nadzor, pravila, ki dajejo varnost
zaposlenim in jasno usmeritev glede nalog, odgovornosti, jasne in striktne programe
rasti in kratke razprave z zaposlenimi.
V organizacijskem okolju so ti voditelji običajno na močnih direktorskih položajih, z
veliko odgovornostjo in pogosto nadzirajo velike delniške družbe, ki dominirajo nad
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posameznimi enotami (podjetja) (Finkelstein, 1992). Ti voditelji imajo močno
karizmatično osebnost in so zelo samozavestni.
Avtokratski voditelji uporabljajo svoj položaj za izvajanje agresivne in vizionarske
politike podjetja (Whetten, 1980) in uporabljajo svoj položaj za samopromocijo pri
doseženih rezultatih. Glavna prednost avtokratskega stila je, da so stvari narejene hitro.
Poleg tega voditelju zagotavlja, da člani skupine hitro vedo, kdaj je njihovo obnašanje
nesprejemljivo. Avtokratski stil je uporaben v kaotičnih in kriznih razmerah, kjer ni časa
za diskusijo poenotenja stališč (Frandsen, 2014, str. 2).
Avtokratski stil vodenja ima tudi številne pomanjkljivosti in se šteje kot destruktivno
vodstveno vedenje (Hoel in Salin, 2003). Predvsem ne ponuja možnosti svobodne
izbire, kar vpliva na kreativnost in pretirano ravnodušnost. Med sodelavci se povečuje
nezaupanje, nesproščenost, tekmovalnost, kritiziranje, ki se lahko kažejo v sovraštvu do
drugih članov.
Avtokratsko vodenje ne bo uspešno, ko med zaposlenimi vlada velika napetost ali strah,
ko zaposleni pričakujejo možnost izražanja stališč, ko preveč odgovornosti leži na
voditelju in ko je morala med zaposlenimi nizka.
Demokratičen stil vodenja, ki se je kasneje razvil za participativno vodenje je proces, v
katerem ima vodja enakovreden odnos s člani skupine. Vodja uporablja svetovalni
pristop za spodbujanje podrejenih pri sprejemanju odločitev. Demokratično vodenje je
opredeljeno kot proces skupnega ali vsaj deljenega soodločanja med vodjem in
podrejenimi (Koopman in Wierdsma, 1998).
Po Whiteu in Lippittu (1960) demokratični voditelji poudarjajo sodelovanje v skupini,
skupinske razprave in skupinske sklepe. Demokratično vodenje med podrejenimi
spodbuja visoko kakovost in veliko količino izvedenega dela za daljše časovno obdobje.
Sodelavcem omogoča sodelovanje, postavljanje višjih ciljev, prejemanje pohval in
spodbud, osebnostno in strokovno rast in razvoj. Večji poudarek daje na izboljševanje
kakovosti sistemov in procesov v organizaciji, manj se osredotoča na napake podrejenih
(Frandsen, 2014, str. 2).
Smith (1998) trdi da v primeru visoko strukturirane naloge in dobrih odnosov z
zaposlenimi, vodje dosegajo visoko učinkovitost na strani zaposlenih. Nadalje
ugotavlja, da demokratični voditelji z visoko stopnjo prizadevanj za vključevanje vseh
članov skupine lahko delajo z majhno, a visoko motivirano ekipo.
Glavna pomanjkljivost tega stila je zamudnost in iskanje večinskega konsenza. Poleg
tega ima lahko pretirana uporaba tega stila negativen učinek za organizacijo, zato je
ključnega pomena za vodjo, da ve kdaj mora intervenirati.
Stil vodenja Laissez-faire zajema vodstveno politiko nevmešavanja, omogoča popolno
svobodo za vse delavce in nima posebnih načinov za doseganje ciljev (Omolayo, 2007).
Ta slog vodenja je popolnoma osredotočen na ljudi, voditelj pa prepušča odločanje
skupini celo brez postavljanja rokov za sprejemanje odločitev.
Voditelj verjame, da se bodo člani skupine pri sprejemanju odločitev povezali v duhu
odgovornosti in lastništva nad nalogo, glavna pomanjkljivost pa je, da lahko podrejeni
vodjo dojemajo kot brezbrižnega v odnosu do podjetja ali celo sprejmejo napačne
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odločitve, brez zavedanja ostalih. Tak odnos lahko ima uničujoče posledice za podjetje
(Skogstad, Matthiesen in Einarsen, 2007).
Ta stil je primeren v primeru, če so zaposleni visoko usposobljeni in izobraženi, ponosni
na svoje delo in v želji po uspešnem zaključevanju nalog ter so zaupanja vredni.
V primeru, da vodja ni sposoben dajanja jasne povratne informacije o uspešnosti
opravljenih nalog, da podrejeni zaradi pomanjkanja stika z vodjo čutijo negotovost, ali
pomanjkanje hvaležnosti s strani vodje, je uporaba omenjenega stila neprimerna
(Frandsen, 2014, str. 2).
Tannenbaum in Schmid (1958) iz predhodnih treh stilov oblikovanih s strani Lewina,
Lippita in Whitea (1939) oblikujeta model sedmih stilov in praks vodenja. Model, kot je
razvidno iz Slike 6, ponuja nabor možnosti, ko se voditeljsko vedenje (od leve proti
desni) iz upraviteljsko usmerjenega odločanja razvija proti skupinskemu odločanju. Ob
tem se povečuje tudi svoboda ekipe oziroma podrejenih, medtem ko se pomembnost
upravljavca zmanjšuje.
Slika 6: Model praks in stilov vodenja

Vir: (Harvard Business Review. »How to Choose a Leadership Pattern« by R. Tannenbaum and W.H.
Schmidt, May-June 1973).

1. Vodja sprejme odločitev in jo sporoči ostalim. Zaposleni nimajo možnosti in
vloge pri odločanju. Prisila v določeni obliki se ali pa se posebej ne uporablja.
2. Vodja »proda« svojo odločitev. Namesto, da vodja svojo odločitev samo pove,
mora poskrbeti, da je le-ta tudi sprejeta, saj obstaja možnost odpora iz strani
članov ekipe.
3. Vodja predstavi ideje in povabi k vprašanjem. To ekipi omogoča dobiti
popolnejšo razlago in boljše razumevanje kaj vodja poskuša doseči.
4. Vodja predstavi okvirni sklep, ki je lahko predmet sprememb. S tem dejanjem
pozove ekipo, k soodločanju in vplivanjem na končno skupno odločitev.
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5. Vodja predstavi problem, pridobi predloge, nato sprejme odločitev. Ekipa ima
možnost soodločanja, vendar ima zadnjo besedo vodja.
6. Vodja določi meje in naroči ekipi k sprejemu odločitve v sodelovanju z njim.
7. Vodja dopušča ekipi, da deluje v okviru meja. Odločajo lahko vsi, ob tem ima
odločitev vodje še vedno večjo težo od ostalih.

Transformacijski in transakcijski stil vodenja
Transformacijski stil je razvil Max Weber (1947), dopolnil pa ga je Bernard Bass
(1981). Orientiran je k prenovi organizacije, novi viziji, ki vodi k razvoju kulture
organizacije (Tichy in Ulrich, 1984, v Cossin, 2013, str. 5). Ima pomembno vlogo pri
družbeno odgovornih organizacijah in v tem kontekstu se zdi, da je bolj učinkovit v
primerjavi s transakcijskim stilom vodenja (Cossin, 2013, str. 15). Osredotoča se na
proces nadzora, organiziranja in kratkoročnega načrtovanja.
Transformacijski stil vodenja temelji na sposobnosti vodje, da motivira in spodbudi
intelektualen navdih med zaposlenimi (Avolio et al., 2004, str. 952). McColl-Kennedy
in Anderson (2005, v Sheikh Ali et al., 2013, str. 2) opredeljujeta transformacijski stil
vodenja kot individualna intelektualna stimulacija, inspirativna motivacija in idealiziran
vpliv (vpliv vzornika). Transformacijski vodje so bistveno spremenili vrednote, cilje in
želje podrejenih, ki so sprejeli vrednote vodje in opravljajo svoje delo v skladu s svojimi
vrednotami in ne zato, ker pričakujejo, da bodo nagrajeni (MacKenzie et al., 2001 v
Sheikh Ali et al., 2013, str. 2).
Transakcijski vodje delajo v skladu s kulturo organizacije in sledijo njihovim pravilom
(Pearce & Sims, 2002, str. 274). Ta stil vodenja vzdržuje in ohranja harmonijo
delovnega razmerja, temelječega na nagrajevanju za uspešno opravljeno delo (Dessler
& Starke, v Sheikh Ali et al., 2013, str. 3). Razlike med transakcijskim in
transformacijskim stilom vodenja prikazuje Tabela 4.
Tabela 4: Razlike med transakcijskim in transformacijskim stilom vodenja
Transakcijski stil vodenja

Transformacijski stil vodenja

Vodja je odziven

Vodja je proaktiven

Dela v okviru organizacijske kulture

Dela na spremembah organizacijske
kulture, z uvajanjem novih idej.

Transakcijski
vodje
dosegajo Transformacijski vodje motivirajo in
organizacijske cilje s pomočjo nagrad in usposobijo zaposlene za doseganje ciljev
kaznovanja zaposlenih.
organizacije s pomočjo višjih idealov in
moralnih vrednot.
Motivira zaposlene s sklicevanjem na Motivira zaposlene in jih spodbuja k
njihov lastni interes.
preseganju lastnih interesov in doseganju
skupnih interesov organizacije.
Vir: (prirejeno po James in Ogbonna, 2013, str. 359).

39

Pri raziskovanju odnosa med transformacijskim in transakcijskim stilom vodenja in
zadovoljstvom zaposlenih na vzorcu 60-ih učiteljev na univerzah so ugotovili, da
obstaja močna povezava med transformacijskim stilom vodenja in zadovoljstvom na
delovnem mestu in šibka povezava med zadovoljstvom zaposlenih in transakcijskim
stilom vodenja. V praksi to pomeni, da imajo učitelji raje transformacijski stil vodenja
kot transakcijsko vodenje (Sheikh Ali et al., 2013, str. 8).
Transformacijsko vodenja sproža motivacijo moralo in učinkovitost dela zaposlenih
(James in Ogbonna, 2013, str. 356). Prednosti transakcijskega stila vodenja so predvsem
naslednje (James in Ogbonna, 2013, str. 359; Advise America, 2015):

Nagrade in spodbude: zaposleni prejmejo dodatno nagrado, ko presežejo
pričakovanja vodje oziroma zastavljene cilje organizacije.

jasen sistem pričakovanj organizacije in nagrajevanja: zaposleni v organizaciji
jasno vedo, kaj se od njih pričakuje in ko bodo z delom zaključili, kakšno
nagrado ali sankcijo lahko pričakuje. To pomeni, da so stalno motivirani za
opravljanje dela po svojih najboljših močeh, da bi dosegli pozitiven učinek.

Manjši cilji: tako so zaposleni in podrejeni bolj motivirani za delo, saj jasno
razumejo, kaj se od njih pričakuje in zlahka dosežejo cilj.
Med slabosti transakcijske stila vodenja uvrščamo predvsem naslednje značilnosti (Yukl
1999, v James in Ogbonna, 2013, str. 356; Advise America, 2015):
 Pomanjkljivost, saj motivira zaposlene samo na osnovni ravni, s kaznijo in
nagrado. Pri čemer je potrebno upoštevati, da kazen in nagrada ne motivirajo
ljudi na višji ravni misli in razvoja.
 Je slab, kadar je potreben višji nivo razmišljanja. Ustvarjalnost je pri tem stilu
zelo omejena, saj njene cilje ni mogoče opredeliti samo s procesom dela.
 Omejuje zaposlene oziroma člane tima, ki si želijo doseči višjo stopnjo
strokovnosti okolja.
Delovanje vodij je vedno preplet posameznih stilov vodenja. Vsak stil vodenja
sestavljajo določene metode, ki idealno ustrezajo le nekaterim konkretnim situacijam
(Goleman, 2000). Po Goleman (Goleman, 2000, str. 78; Muray, 2015) obstaja šest
različnih stilov vodenja (Tabela 5), ki izhajajo iz transformacijskega vodenja in imajo
različne učinke na čustva podrejenih.
Tabela 5: Šest stilov vodenja

Poveljujoči

Način
delovanja

Opis
stila
delovanja

Zahteva
takojšnjo
usklajenost

»Delaj to kar
ti naročim!«

Značilne
čustvene
kompentece
Želja
po
dosežkih,
pobudi,
samokontroli
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Kdaj
je
stil
najučinkovitejši
V
kriznih
trenutkih;
sposobnost
za
potrebne
spremembe,
ali
ureditev težav z
zaposlenim

Splošen
vpliv
na
razpoloženje

Negativen

Vizionarski

Ljudi pritegne
k viziji

»Pridruži se
mi!«

Samo-zavest,
empatija,
spodbuda za
spremembe

Ko
situacija
zahteva
novo
vizijo ali ko je
potrebna
jasna
usmeritev

Najbolj
pozitiven

Povezujoči

Skrbi
za
skladje
in
ustvarja
čustvene vezi

»Ljudje so
najpomembn
ejši«

Razumevanje
,
grajenje
odnosov,
komunikacija

Pri
urejanju
razprtij v skupini,
ali pri motivaciji
ljudi v stresnih
trenutkih

Pozitiven

Demokratičen

Dosega
dogovor skozi
udeležbo

»Kakšno pa
je
tvoje
mnenje?«

Sodelovanje,
vodenje
skupine,
dialog

Pridobiti soglasje
ali prispevek od
zaposlenih
strokovnjakov

Pozitiven

Doseči rezultate v Negativen
Z
lastnim Postavi visoke »Delaj tako, Zavedanje,
standarde
za
kot
trenutno
želja
po
najkrajšem času
vzgledom

Trenerski

delovanje

delam jaz.«

rezultatih,
pobuda

iz strani visoko
motiviranih

Razvija ljudi
za prihodnost.

»Poizkusite
takole.«

Razvoj
drugih,
razumevanje,
samozavedanje

Pomaga
zaposlenim
izboljševati
učinkovitost, ali
razviti dolgoročne
prednosti

Pozitiven

Vir: (Goleman Daniel, »Leadership that gets results«, Harward Business Review, March–April 2000, str.
82–83).










Vizionarski stil: ta stil vodenja je najbolj primeren, ko organizacija potrebuje
novo smer. Njen cilj je, da se premakne organizacijo k novih storitvam,
produktom, trgom in k izvajanju z njimi povezanih eksperimentov, inovacij.
Inštruktorski stil: ta stil se osredotoča na razvoj posameznikov in jim
pokaže, kako naj izboljšajo svojo učinkovitost, in jim pomagajo povezati osebne
cilje s cilji organizacije. Coaching deluje najbolje pri zaposlenih, ki si želijo več
strokovnega razvoja.
Oblikovanje timov: ta stil poudarja pomen timskega dela in ustvarja
harmonijo v skupini, ki jo vodja povezuje med seboj. Goleman trdi, da je ta stil
vodenja še posebej dragocen, ko poskuša zvišati timsko harmonijo, povečati
moralo, izboljšati komunikacijo ali popraviti nezaupanje v organizacijo.
Demokratičen stil: ta stil temelji na znanju in sposobnosti ljudi ter ustvarja
zavezništvo med člani tima. Deluje v smeri, da vodja upošteva kolektivno
modrost skupine. Goleman opozarja, da lahko ta stil vodenja v času krize
ustvarja katastrofalne pristope, ko nujni dogodki zahtevajo hitre odločitve.
Narekovanje tempa: v tem stilu vodenja vodja postavlja visoke standarde za
uspešnost. Goleman svari, da je ta stil vodenja potrebno uporabljati zmerno, saj
lahko negativno vpliva na moralo in se ljudje počutijo, kot da jih ni.
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Poveljujoči stil: ta stil vodenja je klasičen model vojaškega sloga vodenja, ki
se najpogosteje uporablja, vendar je najmanj učinkovit, saj le redko vključuje
pohvale in pogosto uporablja kritiko za spodkopavanje morale in delovnega
zadovoljstva. Goleman trdi, da je ta stil vodenja učinkovit samo v času krize, ko
je nujno potrebno narediti korenite spremembe v organizaciji. Tudi v sodobnem
vojaškem sistemu priznavajo, da je ta stil omejen v uporabnosti.

4 VLOGA IN POMEN VREDNOT V ORGANIZACIJI
4.1 Vrednote v organizaciji
Vrednote imajo neposreden in ključen pomen na uspešnost organizacije (Grant, 2008,
str. 114). Vodje se morajo zavedati, da njihove vrednote dajo prednost strategiji, ki
vpliva na kulturo in vrednost organizacije (Grant, 2008, str. 121). Prav tako vrednote v
organizaciji vplivajo na razlago strateških vprašanj (Bansal, 2003, v Bourne in Jenkins,
2013, str. 2), izbiro strategije (Pant in Lachman, 1998, v Bourne in Jenkins, 2013, str.
2), strateške spremembe (Carlisle & Baden-Fuller, 2004, v Bourne in Jenkins, 2013, str.
2) in management odločitev (Liedtka, 1989, v Bourne in Jenkins, 2013, str. 2). Zato so
vodje odgovorni za motivacijo zaposlenih, prepričanje dobaviteljev, kupcev, prav tako
za izboljšanje lastne učinkovitost, za opredelitev in za doseganje vrednot v organizaciji
(na strateškem in organizacijskem nivoju) (Grant, 2008, str. 121).
Vrednote so v organizaciji povezane s številnimi pojavi, vključno z identiteto (Ashforth
and Meal, 1989 v Bourne in Jenkins, 2013, str. 2), kulturo (Schein, 1985 v Bourne in
Jenkins, 2013, str. 2), počutjem v organizaciji (Cable & Edwards, 2004 v Bourne in
Jenkins, 2013, str. 2) in socializacijo (Dose, 1997, v Bourne in Jenkins, 2013, str. 2).
Organizacijske vrednote oblikujejo etično držo organizacije (Finegan & Theriault,
1997), zavezanost zaposlenih (Ostroff, Shin in Kinicki, 2005, v Bourne in Jenkins,
2013, str. 2) in odnose z zunanjimi institucijami (Voss et al., v Bourne in Jenkins, 2013,
str. 2). Vrednote imajo dolg doseg in širok razpon vpliva na kritične procese in
značilnosti v organizacijah (Bourne in Jenkins, 2013, str. 1).
Pojem vrednote se v organizaciji nanaša na posameznika in skupino, ki razvijajo
sisteme vrednot in preko izkušnje in učenja dajejo večji pomeni določeni vrednoti od
drugih (Schwartz, 1992, v Bourne in Jenkins, 2013, str. 5). Schwartz (1992; Schwartz &
Bilsky, 1987, v Bourne in Jenkins, 2013, str. 5) opredeljujejo tri univerzalne človekove
zahteve, ki so podlaga za vse vrednote, ki vplivajo na konflikte znotraj organizacije in
med posamezniki in skupino:
 potreba po biološkem preživetju,
 potreba po socializaciji in interakciji z drugimi,
 družbene in institucionalne potrebe po dobrem počutju.
V praksi se vrednote v organizaciji uporabljajo za spodbujanje in usklajevanja vedenja
(glej na primer Quappe, Samso-Aparici in Warshawsky, 2007, v Bourne in Jenkins,
2013, str. 5).
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4.2 Vloga in pomen vrednot v poslovanju
Proučevanje vrednot v poslovanju je ključnega pomena na področju vodenja (Bruno,
Eduardo, 2006, str. 1). Vrednote namreč neposredno vplivajo na delovanje in vedenje
organizacije in njenih članov ter posredno določajo raven možnih rezultatov delovanja
(Bruno, Eduardo, 2006, str. 1). Imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju notranje
povezanosti organizacije (Paarlberg in Perry, 2006, str. 390). Organizacije uporabljajo
vrednote za navdihovanje zaposlenih in kupcev, saj predstavljajo močno marketinško
orodje, ki spodbuja potencialne kupce za nakup ali uporabo izdelka (Gorenak in Košir,
2012, str. 565). Tudi vloga osebnih vrednot z vidika vplivanja na okolje dobiva vse več
pozornosti v primerjavi z drugimi rešitvami, kot so denarne spodbude in kazni. Z
uporabo Schwartzovih dimenzij za merjenje vrednot je ugotovljeno, da imajo pozitiven
vpliv na vedenje okolja (Karp, 1996, str. 1111). Organizacijske vrednote se stalno
prilagajajo spreminjajočemu se okolju, kar vpliva na člane, institucionalna področja in
kulturno ureditev organizacije (Bourne, Jenkins, 2013, str. 31).
Vrednote se v organizaciji pojavljajo na vseh ravneh delovanja, in sicer na ravni
delovanja posameznika kot osebne oziroma individualne vrednote (MacCarthaigh,
2008, str. 21), na ravni delovanja skupin kot skupinske vrednote, ki se lahko kaže kot
odnos med raznolikostjo vrednot tima in konflikta (Klein et al., 2011, str. 34) in
nazadnje na ravni delovanja organizacije kot organizacijske vrednote, kot je kultura
organizacije (Butts, 2006, str. 121). V nadaljevanju predstavljamo temeljne značilnosti
vrednot na posameznih ravneh delovanja.
Organizacijske vrednote vplivajo na razlago strateških vprašanj (Bansal, 2003, v Bourne
in Jenkins, 2013, str. 495), strateške spremembe (Pant & Lachman, 1998, v 2003 v
Bourne in Jenkins, 2013, str. 495) in upravljavsko odločanje (Liedtka, 1989, 2003, v
Bourne in Jenkins, 20013, str. 495). Vrednote so ključni del kulture organizacije, ki
določajo, vodijo in sporočajo vedenje organizacije (MacCarthaigh, 2008, str. 4). V
praksi se kaže, da so organizacijske vrednote podlaga za odločanje na vseh ravneh
vodstva in v odnosu do zaposlenih. Najpogosteje omenjene organizacijske vrednote so
predvsem naslednje: kakovost (Vodgs, 2001, str. 50; Fatey, 1991, str. 11), sprejemanje
odgovornosti (Vodgs, 2001, str. 50) in etično ravnanje (Paine, 1994, v Amato et al.,
2009, str. 6). Vrednota komuniciranja z zaposlenimi in s kupci ima ključno vlogo pri
ustvarjanju in vzdrževanju organizacijskih vrednot (Malbašić in Brčič, 2012, str. 99).
Organizacije uporabljajo različne vrednote komuniciranja: doseganje odličnosti,
varnosti, prvi je kupec, skrb za zaposlene in celovito ter timsko delo (Malbašić in Brčič,
2012, str. 107).
Pomanjkanje vrednot v organizaciji se odraža v (Vodgs, 2001, str. 26):
 nizki morali zaposlenih,
 pomanjkanju zvestobe,
 pomanjkanju strokovne strasti,
 šibko vodenje,
 nesmiselna delitev dela in specializacije dela,
 ni občutka za pripadnost organizaciji.
Vrednote skupine/tima v organizaciji vplivajo na doseganje ciljev in prinašajo večjo
vrednost organizaciji (Tennant, 2010, str. 1). Po raziskavi Shagholija et al. (2010, str.
255) obstaja pomembna povezava med zaupanjem vodje in timskim delom. Odkritost
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in učinkovita komunikacija, preglednost ciljev in poštenost so najpogosteje omenjene
skupinske vrednote (Shagholi et al., 2010, str. 255). Poštenost je ključnega pomena za
ohranitev medsebojnega zaupanja in delovanja skupine (tima). Prav tako je pomembna
vrednota disciplina pri izmenjavi informacij za izboljšanje individualnega in
skupinskega delovanja. Ustvarjalnost kot vrednota se v skupini kaže kot navdušenje
članov skupine za reševanje problemov in možnosti za vpeljavo izboljšav. Ponižnost kot
vrednota v skupini pa pripomore, da se člani tima lahko zanašajo drug na drugega.
Radovednost pa vpliva na stalno izboljševanje dela in skupine (Mitchell et al., 2012, str.
5).
Vrednote posameznikov so psihološke značilnosti, ki so pomembne za napovedovanje
različnih rezultatov (Leduc-Parks et al., 2015, str. 2). Imajo neposreden vpliv na njihovo
delovanje in posredno odločilno vplivajo na celotno organizacijo (Bruno in Eduardo,
2006, str. 7). Vrednote posameznikov imajo dve pomembni funkciji. Prvič,
transsituacijska narava vrednot podpira doslednost in intencionalnost v vedenju
posameznikov in drugič, normativna narava vrednot pomaga zagotoviti, da vedenje
posameznika podpira potrebe skupine/tima in družbe (Lord, Brown, 2001, v
Kaldschmidt, 2011, str. 32).
Na oblikovanje osebnih vrednot posameznikov v organizaciji vplivajo številni
dejavniki, med katerimi se najpogosteje omenjajo osebnost in prepričanje managerjev,
pričakovanja in obnašanje nadrejenih, pričakovanja in obnašanje podrejenih ter položaj
v podjetju (Afuah, 2003).
Študije o usklajenosti vrednot na delovnem mestu ugotavljajo, da obstaja povezanost
med vrednotami v organizaciji in individualnimi vrednotami posameznika, ki vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih, zavezanost in sodelovanje (Meglino in Ravlin, 1989), ter
etiko na delovnem mestu (Posner in Schmidt, 1993, v Kaldschmidt, 2011, str. 32).
V nadaljevanju smo najprej predstavili osebnostne lastnosti posameznika, ki pomembno
določajo vrednote zaposlenih (Leduc-Parks et al., 2015, str. 2).

4.3 Osebnostne lastnosti
Osebnostne lastnosti predstavljajo dinamično organizacijo tistih psihofizičnih lastnosti,
ki pri posamezniku določajo način vedenja in osebnostne vrednote (Allport, 1961, v
McLeod, 2014). So značilnosti ali nabor značilnosti, zaradi katerih je oseba edinstvena
(Weinberg in Gould, 1999, v McLeod, 2014). Obe definiciji poudarjata edinstvenost
posameznika in posledično sprejeti ideografski pogled, ki predpostavlja, da ima vsaka
oseba edinstveno psihološko strukturo, in da ima nekatere lastnosti samo posamezna
oseba. Norman je leta 1963 začrtal pet temeljnih tipov značilnosti oseb, kot so:
ekstravertnost, prijetnost, vestnost, čustvena stabilnost in kultura, ki se nanašajo tako na
odprtost za izkušnje kot na osebnostne lastnosti (Setiadi et al., 2012, str. 56). Zato je
nemogoče primerjati eno osebo z drugo (McLeod, 2014). Značilnosti oseb so podlaga za
oblikovanje pričakovanega vedenja (Setiadi et al., 2012, str. 56) in osebnih vrednot.
Vpliv vrednot na vedenje temelji bolj na kognitivni kontroli kot na značilnostih
posameznika (Roccass et al., 2002, str. 789).
Raziskave na področju osebnostnih lastnosti kažejo, da delodajalci in zaposleni iščejo
značilnosti, ki so kompatibilne z značilnostmi vodij v organizaciji (Owens, 2015). Tako
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organizacije od svojih zaposlenih pričakujejo predvsem naslednje osebne vrednote
(Owens, 2015):
 Poštenost: raziskava 2014 Pew Research Centre je pokazala, da kar 84 % od
1.835 anketiranih meni, da je iskrenost najpomembnejša osebnostna lastnost
kateregakoli vodje (Parker et al., 2015, str. 16). Pošteni vodja navdihuje z
dejanji in besedami. Razume, da učinkovito vodenje temelji na zaupanju in da
poštenost gradi močno delovno ekipo. Poštena interakcija z zaposlenimi gradi
vrsto odnosov, ki omogočajo doseganje uspeha na delovnem mestu za celotno
ekipo, ne samo za vodjo.
 Odprtost: je po Bass (1990) v najboljši povezanosti z vodenjem (Judge et al.,
2002, str. 768). Je ena od petih velikih dimenzij osebnosti, ki jih psihologi
uporabljajo za ocenjevanje posameznikov. Nanaša se na to, kako odprt je
posameznik za nove izkušnje, prav tako, kako je domiseln in razumevajoč.
 Odločnost: Zenger in Folkman sta v svoji raziskavi ugotovila, da bodo
zaposleni sledili vodji, ki pretehta vse možnosti (Zenker in Folkman, 2014).
Dobri vodja sprejema pomembne odločitve na tistem, kar je najboljše za
organizacijo in jih ohranja samozavestne.
 Vestnost: organiziranost je za 67 % anketiranih in sočutje za 56 % anketiranih
pomemben del strateške vizije. Vsaka od teh je sestavni del vestnosti. Vestnost
je merilo, kako organizirano, premišljeno in v prihodnost je usmerjeno
razmišljanje posameznika – vodje. Dobri vodja je zelo organiziran, tako
osebnostno kot tudi sestavni del ekipe. Se strinja s svojimi zaposlenimi in jim
zagotavlja povratne informacije in podporo, ima dolgoročne in kratkoročne
cilje in vsakodnevno upravlja s timom na projektih (Owens, 2015).
 Ekstravernost: ekstravertni vodje so bolj uspešni, ker več govorijo in so bolj
prepričljivi v svojih mnenjih. Prav tako si vzamejo več časa za diskusijo in se
nagibajo k razvoju odnosov. Ekstravertni vodje imajo težnjo po družabnosti,
so samozavestni, aktivni in se nagibajo k pozitivni energiji in vnemi za
uspešnost organizacije (Judge et al., 2002, str. 767; Business Leadership,
2015).
Bill Gates za vodenje v 21. stoletju pravi, da »ko bomo gledali naprej v naslednje
stoletje, bodo vodje tisti, ki so bili sposobni usposobiti druge« (povzeto po Kaslow,
2015, str. 2). Učinkovito vodenje je odraz osebnostnih lastnosti in sposobnosti vodje za
učinkovito vpeljavo sprememb. Učinkovito vodenje prinaša pozitivne koristi za tim
(ekipo in organizacijo), zato lahko rečemo, da je pozitivno povezano z rezultati
posameznika, skupine in organizacije (Kaslow, 2015, str. 3).
Po raziskavah Judge et al. (2002) sta vestnost in ekstravertnost lastnosti, ki sta skupni za
večino uspešnih vodij. Ekstravertnost je najboljši napovedovalec učinkovitosti vodenja
(navadno merjena z ocenami s strani zaposlenih in nadzornikov), sledi vestnost vodje
(Lebowitz, 2015).
Vodje se morajo zavedati, da njihove osebne vrednote oblikujejo strateške prednosti
organizacije. Osebne vrednote vodij vplivajo na kulturo organizacije, ki predstavlja
dinamično vrednost za voditelje in zaposlene (Lichenstein, 2012, str. 8).
Prav tako na oblikovanje vrednot posameznika vplivajo pričakovanja in obnašanja
nadrejenih, pričakovanja in obnašanja podrejenih ter položaj v podjetjih (Afuah, 2003).
Kot pravi Starke (Starke, 2012, str. 11), na obnašanje ljudi, torej tudi vodij, vpliva niz
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osebnih vrednot posameznika, ki na podlagi lastnih osebnih vrednot oblikujejo
vrednote organizacije. Gorgievski, Ascalonon & Stephan (2011, v Huysentruyt et al.,
2015, str. 10) trdijo, da osebne vrednote managerjev vplivajo na strateške odločitve.

4.4 Opredelitev vrednot
Vrednote se nanašajo na prepričanja posameznika o tem, kaj je v življenju pomembno
(Rohan, 2000, str. 257). Izkažejo se v specifičnih situacijah, v katerih je potrebno izbrati
ali oceniti vedenje ali dogodek (Rohan, 2000, str. 257).
Po Levinu (1952, str. 41, v Rohan, 2000, str. 257) vrednote vplivajo na obnašanje,
vendar nimajo ciljnega značaja. Kluckhohn (1951, str. 395, v Rohan, 2000, str. 257)
opredeljuje vrednote kot eksplicitne ali implicitne, značilna za posameznika ali za
skupino, ki vpliva na izbiro posameznih aktivnosti. Rokeach (1973, str. 5, v Rohan,
2000, str. 257) pojmuje vrednoto kot trajno prepričanje, ki vpliva na končno ravnanje ali
stanje obstoja posameznika. Pero (1996, str. 222, v Rohan, 2000, str. 257) pojmuje
vrednoto kot prepričanje o zaželenih ali nezaželenih načinih obnašanja.
V slovenski literaturi se je z vrednotami obsežneje ukvarjal predvsem Musek (1993).
Koncept vrednot temelji na spoznanju o obstoju konativnega in kognitivnega vidika
vrednot, kot so emocije, motiviranost ter prepričanja in razumevanja vrednot kot
življenjskega vodila (na primer za ustvarjalnost) (Musek,1993).
Po Museku (b. l., str. 5) vrednote delimo na dve temeljni kategoriji vrednot, in sicer
 Na kategorijo dionizičnih vrednot, ki se nanašajo na čutno uživanje, ugled in
dosežke: veselje, udobje, svoboda.
 Na kategorijo apolonskih vrednot, ki se nanašajo na moralnost (poštenost,
dobrota, delavnost), etiko in življenjsko izpolnitev (umetnost, ustvarjalnost).
Tabela 6 prikazuje razlike med diozičnimi in apolonskimi vrednotami.
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Tabela 6: Dionizične in apolonske vrednote
Dionizične vrednote

Apolonske vrednote
Izpolnitvene
vrednote

Hedonske vrednote

Potenčne vrednote

Moralne vrednote

Čutne vrednote, kot
so
zabava,
avanturizem
in
prosti čas

Statusne vrednote, kot
so
ugled,
moč,
avtoriteta,
uspeh,
vplivnost in ambicije

Tradicionalne
moralne vrednote,
kamor
spadajo
morala,
zakoni,
odgovornost
in
pripravljenost
za
pomoč drugim.

Vrednote zdravja.

Vrednote patriotizma, Socialne vrednote, Estetske vrednote
kot so: narodni ponos, kamor spada: mir, kot je lepota.
nacionalna varnost
napredek,
sreča,
enakopravnost

Varnostne vrednote:
mir, neogroženost,
varnost

Socialne vrednote:
vračanje pomoči in
socialna
pravičnost,
mir,
napredek.

Spoznavne
vrednote kamor
spada
spoznavanje.

Kulturne
vrednote:
umetnost
kultura

in

Vrednote:
zadovoljstvo, rast,
ustvarjanje,
pogum,
življenjske
spremembe.
Verske vrednote:
odrešenje, vera,
svetost
Ekološke
vrednote:
harmonija
z
naravo, skrb za
čisto okolje
Vir: (povzeto po Musek, 2000, str. 14).

Ko razmišljamo o naših vrednotah, razmišljamo o tem, kaj je za nas v našem življenju
pomembno (na primer varnost, neodvisnost, uspeh, prijaznost, veselje) (Schwartz, 2012,
str. 3). Dobro se počutimo, ko smo zvesti svojim najglobljim vrednotam – dosežkom,
delavnostim. Vrednote poudarjajo posameznika. Kot primer lahko cenimo vrednoto
inteligence, če jo zaznavamo kot pomoč pri izboljšanju in doseganju rezultatov podjetja
(Stosny, 2010).
47

Ko ljudje prenehajo delovati v skladu s svojimi vrednotami, življenje izgubi pomen in
namen, saj so vrednote stimulacija za življenje povezane z razburljivi dogodki,
novostmi in življenjskimi izzivi (Schwartz, 2012, str. 5). Temeljne vrednote so
ključnega pomena za uspeh podjetja, ki ločujejo podjetje od konkurence. So podlaga
vizije, prihodnosti, poslovne strategije podjetja, odločitev, dejanj in vedenj (ISE, 2015).
Vodje, ki temeljijo na vrednotah priznavajo, da morajo skrbeti, da imajo dovolj
sposobnosti in energije, da lahko vodijo druge (McCuddy, 2008 str. 7). Tako Bylone
(2013) kot temeljne vrednote vodij navaja:
 Temperament: kombinacija naravnih genskih lastnosti, ki vedno vplivajo na
obnašanje posameznika, tudi vodje. Temperament je temelj, na katerem
voditelji gradijo vrednote njihovega značaja in osebnosti.
 Odprtost, poštenost in integriteta: vodje ne povedo vedno ljudem, kaj želijo
slišati. Vendar pa vodij ni strah pred neprijetnim vprašanjem, zato lahko
rečemo, da so vodje drugačni in izstopajo iz množice.
 Strast in navdušenje: intelektualno iskanje rešitev so del vsakdanjika vodje.
Strast vodje, da pomaga, s srcem in dušo, ne samo z umom, je temeljna
vrednota vodje. Vodje so navdušeni nad dejstvom, da pomagajo pri
ustvarjanju prihodnosti podjetja.
 Inovativnost in ustvarjalnost: vodje upajo, da so drugačni in njihov cilj je
ustvariti nekaj edinstvenega.
 Pogum in ponižnost: voditi podjetje potrebuje pogum:
o poskusiti nove stvari v podjetju (proizvode, postopke, storitve);
o delati napake pri uvajanju novih stvari;
o priznati, da kot vodja ne veš vsega;
o spremeniti stvari v podjetju, ki vplivajo na prihodnost podjetja. Vodje
morajo sodelovati z drugimi (zaposlenimi v podjetju), ki temelji na
pogumu, gonilu srca ljudstev.
 Zaupanju: če vodje ne morejo zaupati drugim, tudi sebi ne morejo zaupati, na ta
način pa podjetje ne more doseči dolgoročne uspešnosti (Bylone, 2013).
Zaupanje je pomemben koncept v vodstvenih teorijah: transformacijski in
karizmatični vodje gradijo zaupanje s svojimi sledilci (Dirks et al., 2002, str.
611).
Vrednote in motivi za učinkovito ukrepanje v organizaciji so osnovni problem vodij in
zaposlenih. Vodje morajo razumeti, kako pomembne so njihove potrebe in vrednote pri
oblikovanju ciljev in strategij, ki motivirajo zaposlene, oblikujejo kulturo in organizaciji
prinaša večjo dodano vrednost. Vodje morajo znati prenesti svoje poslanstvo, cilje in
strategije v operativno vrednost za nadaljnji razvoj in ohranjanje organizacije v
prihodnosti (Lichenstein, 2012, str. 15).

4.5 Oblikovanje vrednot posameznika
Izhodišča za oblikovanje vrednot posameznika
Vrednote imajo vpliv na vodenje, zato je pomembno poznavanje teorij o oblikovanju vrednot
posameznika. Poznane so različne teorije osebnih vrednot, ki opredeljujejo temeljne osebne
vrednote, njihove medsebojne odnose ter hierarhijo osebnih vrednot (Schwartz, 2012, str. 4).
Za našo raziskavo smo uporabili teorijo osebnih vrednot, ki jo je razvil Schwartz (Schwartz,
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1992, 1994). Temeljne značilnosti njegove obravnave osebnih vrednot so naslednje:
osredotočene so na značilnosti oseb in na odnose, kako je posameznik v odnosu z družbo in
kako to vpliva nanj (Schwartz, 1992, 1996, 2006, 2009, v Kaldschmidt, 2011, str. 13).
Sestavljene so iz desetih skupin, in sicer usmerjenost, spodbujanje, hedonizem, doseganje
osebnega uspeha, moč statusa v družbi, varnost, delovanje, ki ne ovira /škoduje drugim,
tradicija, človečnost in univerzalnost (Schwartz, 1992, 1996, 2006, 2009, v Kaldschmidt,
2011, str. 25) .
Tabela 7 omenjenih desetih skupin bolj podrobno obravnava še z vidika motivacije in
vrednot, ki te skupine podpirajo.
Tabela 7: Deset osnovnih vrednot
Želene vrednote

Vrednota

Glavna motivacija

1

Samo-usmeritev

Neodvisno razmišljanje in aktivnost: ustvarjalnost,
izbirati, ustvarjati, raziskovati
neodvisnost,
radovednost

svoboda,

2

Stimulacija

Navdušenje, novosti in spremembe v Pogum,
življenju
življenje,
življenje

raznoliko
zanimivo

3

Hedonizem

Užitek in čutno zadovoljstvo zase

4

Dosežek

Osebni uspeh skozi predstavitev osebnih Uspeh,
zmožnost,
kompetenc glede na družbene standarde. ambicioznost, vpliv

5

Moč

Status v družbi in prestiž, kontrola ali Moč v družbi, avtoriteta,
dominantnost
bogastvo

6

Varnost

Varnost, harmonija in stabilnost v Varnost v družini, v
družbi, v odnosih in pri sebi
državi, urejena socialna
družba,
čistoča,
recipročnost uslug in
storitev

7

Skladnost

Preprečitev
dejanj,
nagnjenj
in
impulzov, ki bi lahko vznemirili ali
škodovali drugim in kršili pričakovanja
in norme v družbi (pomeni podrejanje
osebam in sodelovanje v izogib
negativnim posledicam)

8

Tradicija

Spoštovanje, posvetitev in sprejem Ponižnost,
sprejetje
navad in idej, ki jih nudita tradicionalna mojega dela oziroma
kultura ali religija
odgovornosti v življenju,
posvetitev, spoštovanje
tradicije, zmernost
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Uživanje,
življenju

veselje

v

Vljudnost, ubogljivost,
samodisciplina,
spoštovanje staršev in
starejših

9

Dobrohotnost

Ohranjanje in izboljševanje dobrega Koristen,
sočutnost,
počutja tistih, s katerimi smo pogosto v odpuščanje, pripadnost,
kontaktu (osebni – notranji krog)
odgovornost

10

Univerzalnost

Razumevanje, hvaležnost, toleranca in Široka
razgledanost,
zaščita prostora, ljudi in narave
modrost,
socialne
pravice, enakost, lepota
sveta, enost z naravo,
zaščita narave
Vir: (Rohan, 2000 in Schwartz, 1992, 1996, 2006).

Teh deset skupin vrednot je razdeljeno na štiri skupine vrednot, kot so odprtost za
spremembe, ohranjanje tradicije, samopoveličevanje in samo-transcendenca (Schwartz,
1992, 1996, 2003, v Kaldschmidt, 2011, str. 26). Schwartz deli te štiri skupine vrednot
na dve ortogonalni dimenziji vrednot: samotranscencenca vs. samopoveličevanje in
oprtost za spremembe vs. konservativnost (Schwartz 2006, 2009, v Kaldschmidt, 2011,
str. 26). Povezave in vplivi med vrednotami so prikazani na Sliki 7.
Slika 7: Grupiranje desetih v tabeli omenjenih vrednot v štiri nove dimenzije

Vir: (Schwartz et al., 2001).

Teorija vrednot posameznika ima dve ključni komponenti (Schwartz, 1992, 1994, v
Ros, 1999, str. 51). Prvič, določa deset vrst motivacijskih vrednot in drugič, določa,
kako se teh deset vrst motivacijskih vrednot prenaša dinamično druga na drugo. To
pomeni, da določa, katere vrednote so združljive in se medsebojno podirajo in katere so
si v nasprotju (Ros, 1999, str. 51).
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Kot navajata Benčina in Žumer (2015, povzeto po Musek, 1993) na oblikovanje vrednot
posameznika vplivajo:
 dispozicije, ki jih prinesemo na svet, ko se rodimo;
 starši: imajo vpliv na vrednote posameznika, ki se odražajo v religioznosti,
političnem prepričanju, izobraževanju (Collins et al., 2000; Sebald, 1986 v
Hart, 2008, str. 2);
 prijatelji;
 vzgojitelji, učitelji, vrstniki;
 mediji.
Ker se vrednote navadno skozi življenje spreminjajo, je oblikovanje vrednot
vseživljenjska naloga, še posebno takrat, ko prične prihajati do počutja
neuravnoteženosti pri posamezniku (Calman, 2003).
V postopku oblikovanja vrednot zaposlenega v organizaciji je potrebno odkriti, kaj je
resnično pomembno za posameznika in kdaj se počuti najbolje, to se ugotavlja po
naslednjih korakih (Mind Tools, 2015):
1. Korak: ugotoviti je potrebno, kdaj je posameznik najsrečnejši
 Kaj je posameznik počel?
 S katerimi ljudmi se je družil?
 Kateri drugi dejavniki so prispevali k njegovi sreči?
2. Korak: določiti je potrebno čas, ko je bil posameznik najbolj ponosen
 Zakaj je bil ponosen?
 Ali je svoj ponos delil z drugimi ljudmi in katerimi?
 Kateri drugi dejavniki so prispevali k njegovemu občutku ponosa?
3. Korak: ugotoviti je potrebno čas, ko je bil posameznik najbolj izpolnjen in
zadovoljen
 Kaj potrebuje, da bi bila želja izpolnjena?
 Kako in zakaj posamezna izkušnja daje smisel življenja?
 Kateri drugi dejavniki so prispevali k občutku izpolnitve?
4. Korak: oblikovati svoje najpomembnejše vrednote na osnovi izkušenj, sreče,
ponosa in izpolnitev. Vrednote, kot so odgovornost, natančnost, biti najboljši,
biti pripaden, stalno izboljševanje, biti ustvarjalen, biti zanesljiv, biti učinkovit.
Osebne vrednote
Vsak posameznik ima svoje osebne vrednote, ki jih izraža skozi osebno vedenje
(Barrett, 2010, str. 2). Organizacije izražajo svoje organizacijske vrednote skozi
organizacijsko vedenje (Barrett, 2010, str. 2). Kot omenjata Musek in Musek (2014), so
osebne vrednote urejene v sistem, v katerem imajo nekatere pomembnejšo vlogo, glede
na vrednotni sistem posameznika, ki je edinstveno urejen sistem vsakega posameznika.
Osebne vrednote imajo velik vpliv na prenos znanja v organizaciji (Hovinga, 2014, str.
8). Pomembno je razumeti, da imajo osebne vrednote vpliv na izbiro – odločitve.
Osebne vrednote se s časom lahko spreminjajo in predstavljajo pomembno sestavino
osebnosti posameznika (Chmielwski, 2014).
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Vrednote organizacije, ki vplivajo na osebne vrednote posameznika (Aavik et al., 2014,
str. 24; Senge, Collins & Porras, Kotter in Hesket, v Skorge, 2015, str. 4) so:
 Naravnanost k dosežkom: je spodbuda za posameznika, ki ima določeno
nalogo (Wigfield, 1994, str. 102, v Uconn University of Connecticut, 2015).
 Stimulacija: izvira iz potreb posameznika po raznolikosti in na ta način
vzdržuje optimalno in pozitivno raven aktivacije (Berlyne, 1960, v Schwartz,
2012, str. 5).
 Samo-usmerjenost: je povezana s samostojnim razmišljanjem in ukrepanjem –
izbiro, ustvarjanjem in raziskovanjem (Schwartz, 2012, str. 5).
 Tradicija in skladnost: tradicija in skladnost delovanja sta kot vrednoti še
posebej povezani z motivacijo posameznika (Schwartz, 2012, str. 7).
 Varnost: vrednota varnosti izvira iz osnovnih individualnih in tudi skupinskih
zahtev (Kluckhohn, 1951; Maslow 1965, v Schwartz, 2012, str. 6).
 Moč: vrednota moči se pojavlja kot avtoriteta, ki temelji na doseganju ali
ohranjanju prevladujočega položaja v širšem družbenem sistemu (Allport,
1961, v Schwartz, 2012, str. 6).
Osebne vrednote voditeljev vplivajo na njihovo vodenje in na ustvarjanje vrednosti za
organizacijo in se kažejo na vsaj dva načina (Lichenstein, 2012):
 Zaznavanje, skozi katerega pride do sprejemanja odločitev in delovanja: po
Hambricku in Masonu (1984) ter Finkelsteinu in Hambricku (1966) osebne
vrednote delujejo kot filter, kako voditelji zaznavajo zunanje okolje in
strateško oblikujejo izbiro, vedenje in uspešnost organizacije.
 Vrednote so ključni element strategije: vodenje ne pomeni nujno, da se
zaposleni dobro počutijo, ampak vključuje tudi potrebo po dobičku in
odgovornosti, da se doseže operativno in finančno uspešnost. Osebne
vrednote in prizadevanja vodje so po Porterju (1980) ključni element
konkurenčne strategije, kljub temu pa se to področje pogosto zanemarja. Po
Finkelstein in Hambrick (1996) obstaja praznina na področju raziskovanja
vrednot strateških vodij in njihovega odnosa do strategije. Vrednote so
nedvomno pomemben dejavnik pri izvrševanju izbire, v veliko študijah pa
kljub temu niso bile v središču pozornosti.
Delovne vrednote
Vrednote posameznika predstavljajo štiri vrste delovnih vrednot – notranje vrednote,
zunanje vrednote, družbene vrednote in prestiž (Ross, 1999, str. 49). Delovne vrednote
se razlikuje glede na dejavnike, kot so: starost, spol in regija (Johri, 2005, str. 4).
Delovne vrednote določajo, v kolikšni meri je za posameznika pomembno, da pri
svojem delu dosega svoje cilje, kot je doseganje (Musek, v Musek, 2014):





varnost pri delu,
visoko plačo,
razumevanje s sodelavci, vodji,
ustvarjalnost pri delu.

Kot pravi Dov Elizur (Musek, v Musek, 2014) se delovne vrednote delijo v naslednje tri
sklope (Musek, v Musek, 2014):
 kognitivne: napredek, status, dosežki, osebna rast, neodvisnost,
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afektivne: priznanje za dosežke in dobro opravljeno delo, odnosi med
zaposlenimi ter samovrednotenje,
instrumentalne: osebni dohodek in nagrade, varnost, delovni čas in pogoji
dela.

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s proučevanjem delovnih vrednot ugotavljajo, da obstaja
povezava med delovnimi vrednotami in predanostjo delu, ki se kažejo (Musek, v
Musek, 2014):
 kadar zaposleni lahko uresničujejo vrednote, ki so za njih pomembne, so bolj
zadovoljni in predani delu kot tisti, ki teh možnosti nimajo in
 kadar zaposleni lahko uresničujejo vrednote, ki so za njih pomembne, so bolj
predani organizaciji kot tisti zaposleni, ki teh možnosti nimajo.
Ujemanje osebnih vrednot in delovnih vrednot z vrednotami organizacije ponavadi
rezultira v bistveno boljši uspešnosti pri delu, saj so zaposleni bolj zadovoljni pri delu
(Gorenak in Košir, 2012, str. 565). Zato je pomembno, da ima organizacija jasno
opredeljene vrednote, ki rezultirajo v zadovoljstvu in predanosti zaposlenih. To v praksi
pomeni, da tiste organizacije, v katerih se vodstvo nauči prepoznavati vrednote
posameznih zaposlenih in skladno organizirati delo, lahko pričakujejo visoko stopnjo
zadovoljstva in predanosti zaposlenih pri delu (Musek, 2014).

4.6 Vloga in pomen celote vrednot, kulture, etike in norm za vodenje
Vrednote predstavljajo izhodišče za oblikovanje kulture, etike in norm organizacije, ki
tudi pomembno opredeljujejo vodenje organizacije (povzeto po Potočan in Mulej,
2007).
V nadaljevanju predstavljamo temeljne značilnosti relacij med vrednotami, kulturo,
normami in etiko, ki je shematsko prikazana na sliki 8. Delovne vrednote pomembno
določajo kulturo organizacije in vplivajo na različna področja v organizaciji,
upravljanje, motivacijo zaposlenih in način komuniciranja organizacije (Matič, 2008,
str. 93). Kultura organizacije pomembno določa etiko organizacije, ki vpliva na
zaupanje, procese ter rezultate. Etika organizacije se nanaša tako na organizacijo kot na
posameznika (zaposlenega) v organizaciji (Butts, 2008, str. 125). Vizionarski vodje
pogosto izpostavljajo pomen kulture in etike v organizaciji (Ciulla, 2011, str. 304).
Kultura organizacije je tako povezana s prepričanji, z vrednotami, z navadami in z
načinom komuniciranja. Za uspešno vodenje podjetja je potrebno poleg potreb in
vedenja ugotoviti tudi vrednote organizacije in zaposlenih (posameznika) in temu
prilagoditi prakso managiranja (Matič, 2012, str. 93).
Vlogo in pomen vrednot v kulturi, etiki in normah opredeljujejo naslednja izhodišča:
vrednote predstavljajo vodnik za preživetje posameznika v smislu zadovoljevanja
njegovih eksistenčnih potreb in osnovo za postavljanje prednostnih nalog (Rohan, 2000,
str. 263):
 So temelj za postavljanje prioritet glede odličnosti posameznika (Rohan, 2000,
str. 263). Tomkins (1962, v Rohan, 2000, str. 263) meni, da si ljudje
prizadevajo za spoštovanje moralnih in etičnih vrednot.
 So temelj za postavljanje prioritet za kar najboljši možen način življenja
posameznika. To je dnevno zadovoljevanje njegovih osnovnih življenjskih
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potreb povezanih s stvarmi, ljudmi, ukrepi in aktivnostmi (Rohan, 2000, str.
263).
So temelj za določanje pomembnosti zahtev in želja posameznika pri
njegovem vsakodnevnem življenju (Rohan, 2000, str. 263).
Slika 8: Relacije med vrednotami, kulturo, normami in etiko

Vir: (Potočan, Mulej, 2007).

Za razumevanje vpliva vrednot na kulturo je potrebno upoštevati, da imajo ljudje ne le
svoj sistem vrednot, ampak pri upoštevanju vrednot temeljijo tudi na dojemanju vrednot
drugih sistemov (kulturnih vrednot), kot je na primer klubov, verskih skupnosti,
organizacij in jih spodbujajo s svojim delovanjem. Sistem osebnih vrednot ljudi in
njihov pogled na sistem vrednot drugih izvira iz kognitivne percepcije posameznika, kar
pa ne velja za sistem kulturnih vrednot družbe (Rohan, 2000, str. 265). Vodje imajo
pomembno vlogo pri ustvarjanju sistema kulture v organizaciji, ki jo Hitt pojmuje kot
pojasnjevalno vrednost glede pomembnosti pri delu (Hitt, 1990, v Mihelič et al., 2010,
str. 39).

4.7 Vrednote in vodenje
Delovanje vrednot v organizaciji, vizija in kreiranje vrednot
Vizija vodi, daje smer in namen organizaciji, služi kot močan motivator za organizacijo
samo in tiste, ki so z njo v povezavi. Za doseganje motivacije je potrebno zagotoviti
vizijo, ki je usklajena s temeljnimi vrednotami posameznika in organizacije
(Grusenmeyer, 2009, str. 5; De Geus, 1999 str. 7). Vizija, poslanstvo in vrednote so
ključni elementi strateškega planiranja organizacije (Deazeley, 2009, str. 1). Vrednote
vplivajo na vse, kar organizacija dela, na odnose v organizaciji in navzven, kakor tudi
na njen ugled, kakovost in etičnost (Deazeley, 2009, str. 2). Pfeiffer in drugi (1985 v
Gorenak, Košir, 2012, str. 564) vidijo kreiranje vrednot organizacije kot proces, ki je
vključen v kulturo organizacije. Podjetja z oblikovanjem in izvajanjem strategij kreirajo
tudi vrednote za svoje stranke in lastnike (Woiceshyn, Falkenberg, 2008, str. 85).
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Vrednote so poleg inteligence in znanja intelektualni kapital organizacije (Bratianu,
Balanescu, 2008, str. 22).
S kreiranjem in uresničevanjem vrednot lahko organizacije pomembno izboljšajo
vodenje zaposlenih in organizacije same (Barrett, 2010, str. 4). Pomanjkanje
usklajenosti delovanja organizacije z opredeljenimi vrednotami lahko vpliva na
neustreznost delovanja in slabše rezultate poslovanja (Barrett, 2010, str. 4). Vodje
morajo delovati v skladu z moralnimi in etičnimi standardi organizacije (Madu, 2011,
str. 3). Le organizacije z jasno opredeljenimi sodobnimi vrednotami so praviloma
uspešne (Barrett, 2010, str. 2). Razlogi za uspešnost takšnih podjetij je njihova
usmerjenost v delovanje sodobnih vrednot poslovanja, ki opredeljujejo tudi kulturo in
etiko organizacije (Barrett, 2010, str. 2). Pri tem je kultura vodilo za izpolnjevanje nalog
zaposlenih. Izpolnjevanje nalog vodi v zadovoljstvo. Zadovoljstvo prinaša vrednost za
lastnike organizacije (Barrett, 2010, str. 2). Kultura, ki le s težavo deluje v organizaciji,
potrebuje spremembo stila vodenja in vodjo, ki bo z dinamično kulturo prinesel
organizaciji nov način delovanja (Barrett, 2010, str. 5). Ko so vodje bolj osredotočeni na
svoj uspeh kot na uspeh organizacije, se prične tekmovalnost med njimi, kar poveča
raven kulturne entropije v organizaciji (Barrett, 2010, str. 11).
Seeveres (2000, v Gorenak in Košir, 2012, str. 564) poudarja pomen dobre
komunikacije, ko govorimo od delovanju vrednot v organizaciji. Meni, da vrednote v
organizaciji neposredno vplivajo na način, kako zaposleni opravljajo svoje naloge,
pomanjkanje vrednot v organizaciji pa lahko sproži zmanjševanje učinkovitosti
zaposlenih in organizacije.
Delovanje organizacijskih vrednot poudarja Musek Lešnik (2006, v Gorenak in Košir,
2012, str. 565), ki pravi, da se organizacija, tako kot človek, odloča o tem kar misli, ima
pravico in okvir zakonskih in etičnih omejitev. Etika je ena od temeljnih vrednot
podjetja, dobra poslovna etika (American Psychological Assocation, 1992, 1999, 2001)
bi morala biti sestavni del vsakega podjetja (Presuss, 1997, v Velentzas, Broni, 2010,
str. 795).
Vpliv osebnih vrednot na vodenje organizacije
Na vrednote posameznika vpliva delovanje vrednot organizacije, ki usmerjajo vedenjske
vzorce in vplivajo na odnose znotraj organizacije in na to, kako organizacija dojema svoje
kupce, dobavitelje in konkurenco (Gorenak, Košir, 2012, str. 565). Vrednote posameznika
vplivajo na učinkovito vodenje organizacije (Arnwine, 2002, str. 19). Vodstvo
organizacije je pomemben element, ki opredeljuje politiko podjetja, sprejema odločitve in
nadzoruje poslovanje organizacije (Arnwine, 2002, str. 19).
Osebne vrednote posameznikov imajo pomembno vlogo pri sprejemanju posameznih
odločitev organizacije (Guire et al., 2008, str. 335). Tiste organizacije, ki se pri izbiri
vodje osredotočajo na ujemanja osebnih vrednot vodij s prevladujočimi vrednotami
organizacije, so ponavadi bistveno bolj uspešne pri svojem delu (Berkhout and Rowlands
2007, v Gorenak in Košir, 2012, str. 565).
Osebne vrednote imajo vpliv na prestrukturiranje organizacije z vidika organizacijske
kulture. Le in Teo (2005) pravita, da se med prestrukturiranjem organizacije pojavi
zmanjševanje zaupanja in povečevanje strahu med zaposlenimi, kadar začne organizacija
sprejemati bolj instrumentalne vrednote delovanja.
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Po študiji Laya (2008, str. 678) obstaja pozitiven odnos med osebnimi vrednotami vodij
in učinkovitim vodenjem (Bruno, Lay, 2008, str. 678). Osebne vrednote vplivajo na
vodjo, ko sprejema odločitve in pri njegovih ravnanjih glede ustvarjanja dodane vrednosti
organizacije (Lichenstein, 2012). Etični vodja razmišlja o dolgoročnih posledicah,
slabostih in prednostih posamezne odločitve v organizaciji. Je ponižen, zaskrbljen za
večje dobro, prizadeva si za pravičnost, prevzema odgovornost in kaže spoštovanje, do
vsakega posameznika. Etični vodja si določi visoke etične standarde in deluje v skladu z
njimi (Mihelič et al., 2010, str. 31).
Osebne vrednote vodje, ne vplivajo samo na percepcijo ustreznega načina za zaključek
dela, ampak tudi na dojemanje pomembnosti sredstev za te namene (Bruno, 2006, str. 2).
Kot pravi Rue (2001, str. 12) vrednote vodij vplivajo na vsako odločitev in izvedbo nalog.
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5 PREDSTAVITEV RAZISKAVE O VLOGI IN POMENU
VREDNOT ZA VODENJE
5.1 Značilnosti raziskave
Namen in cilji raziskave
Vrednote predstavljajo globoko zakoreninjene abstraktne motive, ki vodijo, pojasnjujejo
in opravičujejo različna stališča, norme, mnenja in dejanja (Halman & de Moor, 1994;
Rokeach, 1973; Schwartz, 1992; Williams, 1968). Skozi analizo vrednot lahko
pridobimo vpogled in možnost analize vedenja in delovanja voditeljev in s tem vedenja
v posameznih organizacijah.
Temeljni namen magistrske naloge je preučitev vloge in pomena vrednot za delovanje in
vedenje voditeljev in oblikovanje modela za posodobitev osebnih vrednot managerjev
za potreben razvoj managerjev v slovenskih podjetjih.
Za dosego namena raziskave smo preučil delovanje in vedenje managerjev, ki je v veliki
meri odvisno od osebnih aspektov, zaznav, stališč, motivacije, tipa osebnosti,
sposobnosti, znanja, izkušenj, samozavesti in predanosti. V tem okviru je naš namen
preučiti, kako vrednote vplivajo na vedenje managerjev ter kako ponotranjene vrednote
kot del vrednotnega sistema postanejo zavedni ali nezavedni standard, ki je osnova za
delovanje vodij. Hkrati želimo v nalogi preučiti, kako so vrednote managerjev
pomemben dejavnik delovanja in rezultatov delovanja podjetja.
Na podlagi podatkov iz ankete slovenskih podjetij smo preučili, kakšna so vrednostna
izhodišča delovanja slovenskih podjetij, jih primerjali, preučili spoznane razlike med
njimi in oblikovali model za razvoj vrednot v preučevanih podjetjih.
Na osnovi primerjave teoretičnih spoznanj in rezultatov empirične obravnave smo raziskali
stanje v proučevanem podjetju in ga primerjali s stanjem v ostalih slovenskih podjetjih ter
oblikovali predloge za izvedbo akcij za posodobitev vrednotnega sistema vodij v
slovenskih podjetjih.
Tako smo ugotovili stanje vrednot vodstvene strukture in preverili ali so skladne s
potrebami in zahtevami sodobnih vrednot delovanja podjetij.
Oblikovanje vprašalnika
Raziskovalci ugotavljajo, da ljudje v praksi le redko razlikujejo med vrednotami in stališči
(Halman & de Moor, 1994, str. 22). Zato smo z našim vprašalnikom merili vrednote z
naborom stališč na specifičnih področjih življenja, kot so vera, morala, etika, politika,
delo itd. Osnova ankete je bil vprašalnik, ki je temeljil na 57 osebnih vrednotah, ki jih je
definiral Schwartz (1992), od katerih jih je 45 povezanih s kulturo okolja, v katerem
podjetje deluje.
Vprašalnik, povezan z delom in delovnimi odnosi, ki smo ga uporabili za zbiranje
podatkov za potrebe naše raziskave, je bil narejen pred leti, z namenom spoznavanja
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vrednot dela in delovnih odnosov v različnih okoljih (ZDA, v državah EU in srednje
Evrope). Namen, ki smo ga z vprašalnikom želeli doseči, je bil čim bolj celovito preučiti
stanja delovnih vrednot v podjetjih v Sloveniji.
Vprašanja so bila oblikovana tako, da niso spraševala neposredno o delu anketiranca ali
njemu nadrejenih oseb. S takšno strukturo je vprašalnik zagotovil višjo stopnjo iskrenosti
v podanih odgovorih. Vprašanja so bila zasnovana na način, da niso bila usmerjevalne
narave, s čimer dosežemo odgovore, ki dejansko bolj realno odražajo osebno prepričanje
anketiranca.
Vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov:
1. Osebne vrednote
V prvem delu vprašalnika smo spraševali o stališčih glede posameznih osebnih vrednot. V
vprašalniku je bil tako podan seznam 57-ih vrednot, ki prihajajo iz različnih družbenih
okolij. V oklepaju je bila pri večini vrednot podana dodatna razlaga, ki je pomagala
razumeti pomen vrednote.
Za podajanje odgovorov je vprašalnik ponudil naslednjo ocenjevalno lestvico:
vrednota je popolnoma v nasprotju z načeli, ki vas vodijo v življenju,





vrednota sploh ni pomembna, da za vas ne prihaja v poštev kot vodilno načelo,
vrednota je pomembna za vas, kot vodilno načelo v vašem življenju,
vrednota je zelo pomembna za vas, kot vodilno načelo v vašem življenju,
vrednota je skrajno pomembna kot vodilno načelo vašega življenja.

2. Stališča glede napredovanja
V drugem delu so bila navedena različna stališča, ki jih posamezniki lahko uporabijo pri
napredovanju v službi. Tako kot v prvem delu so nas zanimala stališča anketiranca.
Za podajanje odgovorov je vprašalnik ponudil naslednjo ocenjevalno lestvico: ali
sodelavci stališče razumejo kot sprejemljivo (etično) ali nesprejemljivo (neetično)
sredstvo za vplivanje na nadrejene osebe so anketiranci izrazili z vrednostmi (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8)
3. Družbena odgovornost
V tretjem delu vprašalnika so bile navedene različne aktivnosti glede družbene
odgovornosti, ki jih podjetja lahko izvedejo. Enako kot v drugem delu so nas zanimala
stališča. Z ocenami od 1 do 9, ki označujejo stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja s
tem, da se podjetje vključuje v navedene aktivnosti so anketiranci opredelili svoja
stališča.
Potek anketiranja
Pri zbiranju podatkov smo se odločili za metodo pisnega anketiranja. Glede na zelo dolg
vprašalnik in želeno hitro odzivnost smo se odločili za elektronsko anketiranje. Vprašalnik
smo preko elektronske pošte poslali 30-im podjetjem, veliko vprašalnikov pa je bilo
posredovanih na osnovi osebnih poznanstev.
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Vprašalnike smo posredovali izbranemu podjetju (elektrogospodarska panoga), ki ga tudi
primarno raziskujemo in ostalim uspešnim podjetjem, ki delujejo predvsem na območju
Ljubljanske kotline.
Zbiranje podatkov je trajalo od junija do decembra leta 2015, rezultat tega pa je 106
vrnjenih izpolnjenih vprašalnikov, od katerih je 94 veljavnih. Stopnja odzivnosti je 30,28
%. Visoka vrednost utemeljuje veliko osebnih kontaktov in prošenj za izpolnitev ankete.
Ob zaključenem postopku anketiranja so bili vsi podatki preneseni v bazo SPSS
Raziskovalni vprašanji in hipoteze
Pri nalogi smo obravnavali dve teoretični raziskovalni vprašanji:
RV1: Ali vrednote managerjev vplivajo na vodenje podjetij?
RV2: Kako osebne vrednote managerjev vplivajo na vodenje podjetij?
Pri diskusiji o raziskovalnih vprašanjih smo se naslonili na ugotovitve in trditve, ki so v
literaturi dostopne s strani renomiranih strokovnjakov iz proučevanega področja. Za
potrditev ali zavrnitev raziskovalnih vprašanj smo se poleg literature naslonili tudi na
rezultate naše empirične raziskave in hipotezi:
H1: Osebne vrednote voditeljev pomembno vplivajo na voditeljsko vedenje
voditeljev podjetja. Pri tem smo poudarjeno raziskovali želeno vedenje
voditeljev, ki je usmerjeno v ekonomske cilje.
H2: Vrednotni sistem voditeljev v izbranem podjetju je sodobnejši od
vrednotnih sistemov v ostalih preučevanih podjetjih.

5.2 Metodologija raziskave
Hipotezo 1: »Osebne vrednote managerjev pomembno vplivajo na voditeljsko vedenje
voditeljev podjetja« smo testirali s pomočjo enostavne in večkratne linearne regresije.
Preučevanje hipoteze je usmerjeno predvsem v spoznavanje povezanosti med
vrednostnim sistemom vodij in njihovim načinom vodenja. Anketiranci so ocenili
pomembnosti posamezne vrednote za njih osebno. Posamezne vrednote se po teoriji
(Schwartz, 1992) združujejo v štiri dimenzije vrednot: odprtost za spremembe,
ohranjanje tradicionalnosti, samopoveličevanje in samotranscedenca. Izračunali smo
srednjo pomembnost posamezne dimenzije vrednot kot povprečno pomembnost
vrednot, ki posamezno dimenzijo sestavljajo.
Način vodenja smo merili s trditvami iz anketnega vprašalnika, ki so se nanašale na način
vodenja usmerjen v doseganje ekonomskih ciljev:
 verjamem, da je naloga podjetja, da skrbi predvsem za povečanje dobička,
 verjamem, da je naloga podjetja, da načrtuje dolgoročni uspeh,
 verjamem, da je naloga podjetja, da zniža stroške dela na minimum,
 verjamem, da je naloga podjetja, da načrtuje dolgoročni uspeh.
Z enostavno linearno regresijo smo proučili ali obstaja povezanost med pomembnostjo
posamezne dimenzije vrednot in načinom vodenja. Z večkratno linearno regresijo smo
proučili dimenzije vrednot, ki so v največji meri povezane z načinom vodenja, pri čemer
smo v regresijski model vključili še kontrolne spremenljivke, kot so spol, starost in
položaj v podjetju.
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Pri proučevanju hipoteze 2: »Vrednotni sistemi managerjev v izbranem podjetju je
sodobnejši od vrednotnih sistemov managerjev v ostalih preučevanih podjetjih«, smo
primerjali pomembnost posamezne dimenzije vrednot (Schwartz, 1992) v izbranem
podjetju (ki deluje v elektroenergetski panogi) s pomembnostjo vrednot v ostalih
proučevanih podjetjih v Sloveniji. Te dimenzije vrednot so: odprtost za spremembe,
samotranscedenca, ohranjanje tradicionalnosti in vrednote samopoveličevanja.
Teorija trdi, da narodne in socialne kulture vplivajo na vedenje posameznikov in
organizacije (Sagiv & Schwartz, 2000, 2007). Zato smo se za potrebe klasifikacije
vrednot na sodobnejše in tradicionalne dimenzije vrednot naslonili na ugotovitve raziskav
strokovnega članka »A Twenty-First Century Assessment of Values Across the Global
Workforce« (Ralston et al., 2011). Članek za 50 svetovnih držav rangira družbeni položaj
skozi vrednostne dimenzije, pri čemer 1 predstavlja najvišjo oceno (rank), 50 pa najnižjo
(Ralston et al., 2011. str 14).
Pri izboru držav po kriteriju razvitosti smo se osredotočili na države, ki so izraziti
predstavniki bolj in manj razvitih gospodarstev, predstavljenih v Tabeli 14 (Ralston et al.,
2011. str 26).
Tako smo za države z bolj razvitimi gospodarstvi vzeli ZDA, Veliko Britanijo in
Nemčijo, v segmentu držav z manj razvitimi gospodarstvi pa Egipt in Tajsko. Izhajajoč iz
tega smo ugotovili, da sta dimenziji za države ZDA, Veliko Britanijo in Nemčijo, ki sta
ocenjeni z visokimi ocenami rangov, odprtost za spremembe in samotranscedenca.
Dimenziji vrednot ohranjanje tradicionalnosti in vrednote samopoveličevanja pa sta bolj
primerni za delovanje podjetij v tradicionalnih okoljih (Egipt in Tajsko), ker so rangi ocen
pri teh vrednotah najvišji.
Za preverjanje hipoteze in ugotavljanje razlik v srednjih vrednostih posamezne dimenzije
vrednot managerjev v izbranem podjetju in drugih podjetjih smo v naši raziskavi uporabili
t-test. Pri pojasnjevanju in primerjanju rezultatov statističnih testov pa smo uporabili
tudi metodi analize in komparacije.

5.3 Predstavitev rezultatov raziskave
V nadaljevanju predstavljamo rezultate empirične raziskave. Najprej smo grafično v Excelu
predstavili število anketiranih oseb glede na spol, izobrazbo in pozicijo v podjetju ter glede
na velikost podjetja in tudi starosti zaposlenih. Temu je sledilo zastavljanje raziskovalnih
hipotez, ki smo ob rezultatih tudi komentirali.
Predstavitev demografskih podatkov raziskave
V vzorcu je bilo vključenih n = 92 vodij/managerjev, od tega jih je bilo 44 (47,8 %)
moških in 48 (52,2 %) žensk, iz česar je razvidno, da smo v vzorec zajeli nekaj več
vodij ženskega spola. Statistiko vzorca po spolu prikazuje Tabela 8.
Tabela 8: Struktura vzorca po spolu
f (f %)
Moški

44 (47,8 %)

60

Ženske

48 (52,2 %)

Skupaj

92 (100 %)
* f = frekvenca; f % = odstotni delež
Vir: (Lastna raziskava, 2015).

V Tabeli 9 prikazujemo strukturo vzorca po izobrazbi med anketiranimi managerji.
Večina sodelujočih v anketi (87 %) ima vsaj višješolsko izobrazbo (Tabela 9), v
skupnem pa je 21 % takih z magisterijem ali 3,3 % z doktoratom.
Tabela 9: Struktura vzorca po izobrazbi v podjetju
f (f %)
OŠ ali manj

2 (5,2 %)

Poklicna in srednja šola

10 (11,8 %)

Višja, visoka, univerzitetna šola

58 (63 %)

Magisterij

19 (20,7 %)

Doktorat

3 (3,3 %)

Skupaj

85 (100 %)
* f = frekvenca; f % = odstotni delež
Vir: (Lastna raziskava, 2015).

Struktura vzorca po položaju v podjetjih je prikazana v Tabeli 10. Dobra polovica (57,5
%) sodelujočih v vzorcu je nižjih vodstvenih delavcev (menedžerjev), 20 (21,3 %) je
srednjih in 20 (21,3 %) je vrhovnih menedžerjev. To lahko pomeni vplivanje na
reprezentativnost rezultatov, raziskave v smislu posplošenja rezultatov, saj pogled nižjih
managerjev nujno ne odraža stanja v podjetjih v Sloveniji. Poleg tega imajo nižji
managerji manjši vpliv na ustvarjanje organizacijske klime in kulture v podjetjih.
Tabela 10: Struktura vzorca po položaju v podjetju
f (f %)
Nižji management

54 (57,5 %)

Srednji management

20 (21,3 %)

Vrhovni management

20 (21,3 %)

Skupaj

94 (100 %)
* f = frekvenca; f % = odstotni delež
Vir: (Lastna raziskava, 2015).
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V Tabeli 11 je prikazana struktura vzorca po velikosti podjetij v anketi, kjer je 22
sodelujočih (ali 24,7 %) iz podjetij z manj kot 10 zaposlenimi, enako število jih prihaja
tudi iz podjetij z 11–50 zaposlenimi, 36 zaposlenih (40,4 %) deluje v podjetjih z 51–250
zaposlenimi. 9 (10,1 %) pa jih prihaja iz družb z več kot 250 zaposlenimi (Tabela 8).
Po tem kriteriju je vzorec primeren, saj odraža povprečno velikost podjetij v Sloveniji.
Tabela 11: Struktura vzorca po velikosti podjetja
f (f %)
manj kot 10

22 (24,7 %)

11 - 50

22 (24,7 %)

51 – 250

36 (40,4 %)

Več kot 250

9 (10,1 %)

Skupaj

89 (100 %)
* f = frekvenca; f % = odstotni delež
Vir: (Lastna raziskava, 2015).

V Tabeli 12 je prikazana povprečna starost managerjev, ki je bila 44,1 let, standardni
odklon znaša 11,2 leti, povprečna delovna doba pa znaša 20 let, kar nakazuje, da so
anketirani managerji razpolagali z veliko delovnimi izkušnjami in močno
izoblikovanimi vrednotami.
Tabela 12: Struktura vzorca po starosti zaposlenih

Starost
Št. let delovne dobe

Min

Max

M

SD

n

26

75

44,07

11,24

90

1

50

20,24

11,82

90

*Min = najmanjša vrednost, Max = največja vrednost; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon;
n = število sodelujočih
Vir: (Lastna raziskava, 2015).

Predstavitev pomembnosti vrednot na različne osebne dimenzije
Tabela 13 prikazuje pomembnost vrednot, ki so se združile v dimenzijo odprtost za
spremembe. Odprtost za spremembe je bila izračunana kot povprečje pomembnosti
vrednot, ki so dimenzijo sestavljale.
Tabela 13: Pomembnost vrednot odprtost za spremembe
Min

62

Max

M

SD

n

RAZBURLJIVO
dinamičnost)

ŽIVLJENJE

(razgibanost,

2,0

9,0

5,78

2,05

91

DINAMIČNO
ŽIVLJENJE
(življenje polno novosti, izzivov in sprememb)

2,0

9,0

6,35

1,83

94

DRZNOST (iskanje dogodivščin, tveganje)

1,0

9,0

5,53

1,92

92

SVOBODA (svoboda delovanja in mišljenja)

3,0

9,0

7,99

1,40

92

USTVARJALNOST (originalnost, iznajdljivost)

5,0

9,0

7,62

1,12

94

NEODVISNOST (samo-zadostnost, poln zaupanja
vase)

2,0

9,0

7,01

1,54

94

IZBIRA LASTNIH CILJEV (ravnanje po lastnih
namenih)

2,0

9,0

7,41

1,28

94

RADOVEDNOST (zainteresiranost za vse, raziskujoč)

2,0

9,0

7,40

1,37

94

4,50

8,88

6,90

0,99

94

Odprtost za spremembe

* Min = najmanjša vrednost, Max = največja vrednost; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon;
n = število odgovarjajočih
Vir: (Lastna raziskava, 2015).

V Tabeli 13 je na lestvici od 1 do 9 povprečna pomembnost odprtosti za spremembe 6,9;
standardni odklon pa 0,99. Slednji kaže na (ne)homogenost odgovorov anketiranih. Nižji,
kot je standardni odklon, bolj so odgovori homogeni (bolj so bile ocene anketiranih
podobne). Glede na povprečno oceno drugih dimenzij vrednot, je ta dimenzija vrednot za
vodje v vzorcu druga po pomembnosti. Med vrednotami, ki se združujejo v dimenzijo
odprtosti za spremembe, je v povprečju najpomembnejša svoboda (M = 7,99; SD = 1,40),
sledi ustvarjalnost (M = 7,62; SD = 1,12), izbira lastnih ciljev (M = 7,41; SD = 1,28) in
radovednost (M = 7,40; SD = 1,37). V povprečju najmanj pomembna med vrednotami, ki
kažejo na odprtost za spremembe, je drznost (M = 5,53; SD = 1,92).
Tabela 14 prikazuje pomembnost vrednot, ki so se združile v dimenzijo vrednot
ohranjanja tradicionalnosti. Ohranjanje tradicionalnosti je bila izračunana kot povprečje
pomembnosti vrednot, ki dimenzijo sestavljajo.
Tabela 14: Pomembnost vrednot ohranjanja tradicionalnosti
Min
SPOŠTOVANJE
(ohranjanje običajev in navad)
ZMERNOST
(izogibanje
ekstremnim
občutkom)

TRADICIJE

dejanjem

Max

M

SD

n

1,0

9,0

6,07

1,83

94

2,0

9,0

6,43

1,66

94

3,0

9,0

6,55

1,72

91

in

SKROMNOST
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SPREJEMANJE
LASTNE
USODE
(podrejanje življenjskim okoliščinam)

1,0

9,0

5,93

2,23

91

POBOŽNOST (verovanje)

1,0

9,0

4,49

2,53

94

VLJUDNOST (olika, lepo vedenje)

3,0

9,0

7,48

1,31

93

3,0

9,0

7,21

1,34

94

IN

3,0

9,0

7,57

1,45

94

izpolnjevanje

1,0

9,0

4,73

2,16

94

3,0

9,0

7,30

1,28

93

2,0

9,0

7,90

1,66

92

3,0

9,0

7,13

1,34

92

4,42

8,50

6,57

0,92

94

SAMODISCIPLINA
(obvladovanje
samega
skušnjavi)

sebe,

upiranje

SPOŠTOVANJE DO STARŠEV
STAREJEŠIH (kaže spoštovanje)
POSLUŠNOST (poslušanje,
zahtev)
STABILNOST DRUŽBE
DRUŽINSKO
(varnost svojih najdražjih)

ŽIVLJENJE

UREJENOST (urejen, snažen)
Ohranjanje tradicionalnosti

* Min = najmanjša vrednost, Max = največja vrednost; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon;
n = število odgovarjajočih
Vir: (Lastna raziskava, 2015).

V povprečju so anketirani ohranjanje tradicionalnosti na devetstopenjski lestvici ocenili po
pomembnosti kot tretjo od štirih dimenzij vrednot (M = 6,57; SD = 0,92). Med
vrednotami, ki kažejo na ohranjanje tradicionalnosti je najbolj pomembno družinsko
življenje (M = 7,9; SD = 1,66), sledi spoštovanje do staršev in starejših (M = 7,57; SD =
1,45) ter vljudnost (M = 7,48; SD = 1,31). V povprečju je najmanj pomembna tradicionalna
vrednota po mnenju anketiranih pobožnost (M = 4,49; SD = 2,53) (Tabela 13).
V Tabeli 15 smo
samopoveličevanja.

obravnavali

pomembnost

dimenzije

osebnih

vrednot

Tabela 15: Pomembnost vrednot samopoveličevanja
Min

Max

DRUŽBENA MOČ (nadzor na drugimi, prevlada)

1,0

8,0

2,99

1,95

93

BOGASTVO (materialno bogastvo, denar)

2,0

9,0

5,34

1,49

92

AVTORITETA (pravica do vodenja ali dajanja navodil)

1,0

9,0

5,37

1,97

92

OHRANJANJE LASTNEGA UGLEDA V DRUŽBI

2,0

9,0

5,77

2,08

94
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M

SD

n

(ščiti ugled)
AMBICIOZNOST (delaven, z visokimi cilji)

2,0

9,0

6,90

1,62

94

VPLIVNOST (vplivati na ljudi in dogodke)

1,0

9,0

5,19

1,91

94

SPOSOBNOST (zmožnost)

4,0

9,0

7,48

1,09

94

USPEŠNOST (doseganje ciljev)

3,0

9,0

7,31

1,34

93

UŽIVANJE (zadovoljitev želja, užitkov)

1,0

9,0

5,59

1,98

92

INOVATIVNOST (potreba in želja po novostih)

3,0

9,0

7,12

1,27

92

UŽIVANJE V ŽIVLJENJU
(uživanje v hrani, spolnosti, prostem času)

1,0

9,0

6,39

2,13

93

3,09

8,27

5,95

1,17

94

Samo-poveličevanje

* Min = najmanjša vrednost, Max = največja vrednost; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon;
n = število odgovarjajočih
Vir: (Lastna raziskava, 2015).

V povprečju je bila od štirih dimenzij vrednota samopoveličevanje po pomembnosti na
zadnjem mestu (M = 5,95; SD = 1,17). Med vrednotami samopoveličevanja sta bili v
povprečju najbolj pomembni vrednoti sposobnost (M = 7,48; SD = 1,09) in uspešnost
(M = 7,31; SD = 1,34). V povprečju najmanj pomembna vrednota je bila družbena moč
(M = 2,99; SD = 1,95).
Tabela 16 obravnava vrednost enot samotranscendence .
Tabela 16: Pomembnost vrednot samotranscendence
Min

Max

M

SD

n

ENAKOST (enake možnosti za vse)

3,0

9,0

7,33

1,59

93

MIR V SVETU (brez vojn in konfliktov)

3,0

9,0

8,05

1,29

94

UJEMANJE Z NARAVO

1,0

9,0

7,27

1,63

94

MODROST (zrelo razumevanje življenja)

5,0

9,0

7,94

0,96

94

UMETNOST (lepota umetnosti)

2,0

9,0

6,46

1,84

92

DRUŽBENA PRAVIČNOST
(popravljanje krivic, skrb za šibkejše)

2,0

9,0

7,37

1,52

92

TOLERANTNOST
(do različnih idej in prepričanj)

2,0

9,0

7,49

1,46

94

SKRB ZA OKOLJE (ohranjanje narave)

3,0

9,0

7,54

1,57

93
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PREDANOST
(zvest in predan prijateljem, skupini)

3,0

9,0

7,41

1,37

93

POŠTENOST (odkritost, iskrenost)

5,0

9,0

8,24

0,91

93

POMOČ DRUGIM (dela za blaginjo
drugih)

3,0

9,0

7,07

1,47

94

ODGOVORNOST
(zanesljiv, vreden zaupanja)

5,0

9,0

8,16

0,93

92

2,0

9,0

7,39

1,48

94

4,23

9,00

7,52

0,95

94

ODPUŠČANJE
drugim)

(pripravljen

odpuščati

Samotranscedenca

* Min = najmanjša vrednost, Max = največja vrednost; M = aritmetična sredina; SD = standardni odklon;
n = število odgovarjajočih
Vir: (Lastna raziskava, 2015).

Samotranscendenca je bila v povprečju najbolj pomembna dimenzija vrednot (M =
7,52; SD = 0,95). V povprečju najpomembnejše transcendentne vrednote so bile
poštenost (M = 8,24; SD = 0,91), odgovornost (M = 8,16; SD = 0,93) in mir v svetu (M
= 8,05; SD = 1,29). V povprečju so med transcendentnimi vrednotami anketirani kot
najmanj pomembno ocenili umetnost (M = 6,46; SD =1,84).
Tabela 17 prikazuje ugotavljanje pomembnosti vodenja managerjev. Način vodenja smo
ugotavljali s preverjanjem trditev, ki so se nanašale na način vodenja usmerjen v
doseganje ekonomskih ciljev.
Tabela 17:Vodenje usmerjeno v ekonomske cilje
Min

Max

Skrbi predvsem za povečanje dobička.

1,0

9,0

4,8

2,3

93

Načrtuje dolgoročni uspeh.

1,0

9,0

2,5

2,4

93

Zniža stroške dela na minimum.

1,0

9,0

5,5

2,8

93

1,0

9,0

5,4

2,1

93

Vedno skrbi
rezultate.

predvsem

za

ekonomske

M

SD

n

Vir: (Lastna raziskava, 2015).

V povprečju je bilo anketiranim najpomembnejše, da znižajo stroške dela na minimum (M
= 5,5; SD = 2,8) in skrbijo predvsem za ekonomske dosežke (M = 5,4; SD = 2,1), najmanj
pa, da zagotovijo dolgoročni uspeh (M = 2,5; SD = 2,4). Anketirani so bili v odgovorih zelo
nehomogeni, na kar nakazujejo visoke vrednosti standardnih odklonov .
Ugotavljanje veljavnosti in zanesljivosti merjenja rezultatov predstavljamo v Tabeli 18.
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Tabela 18: Faktorska struktura merjenja načina vodenja (rezultat faktorske analize po
metodi glavnih osi s pravokotno rotacijo)
Faktorske uteži
Dobičkonosnost

2

Skrbi predvsem za povečanje dobička.

0,82

-0,06

Načrtuje dolgoročni uspeh.

0,22

-0,39

Zniža stroške dela na minimum.

0,18

0,38

Vedno skrbi predvsem za ekonomske rezultate.

0,81

0,08

35,20 %

7,70 %

% pojasnjene variance
Cronbachov α

0,79
Vir: (Lastna raziskava, 2015).

Tabela 18 prikazuje rezultat faktorske analize po metodi glavnih osi in pravokotni
rotaciji. Faktorska analiza je metoda za redukcijo spremenljivk. Z njo ugotavljamo
veljavnost merjenja, tj. ali smo s trditvami res merili isti konstrukt. Primerna je, ko
konstrukt merimo posredno, preko trditev. Kot kriterij za število izločenih faktorjev je
uporabljena vrednost lastne vrednosti nad 1. V našem primeru sta bila izločena dva
faktorja. Uteži predstavljajo korelacijo posamezne trditve s faktorjem. Zaželeno je, da
so višje od 0,4. V našem primeru so bile višje od 0,40 uteži na enem faktorju, ki smo ga
poimenovali dobičkonosnost oziroma skrb za ekonomske rezultate. Z enim faktorjem
smo pojasnili 35,2 % variance merjenih spremenljivk, z drugim pa le 7,7 %. Ker je bil
drug faktor slabo definiran, smo ga izpustili iz nadaljnje analize. Poleg veljavnosti
merjenja, je pomembna še zanesljivost merjenja. Zanesljivost kot notranjo skladnost
vprašalnika merimo s Cronbachovim koeficientom α. Ta mora biti višji od 0,70 oziroma
vsaj od 0,60, da lahko govorimo o zadovoljivi zanesljivosti merjenja. V našem primeru
je merjenje zanesljivo.
Na podlagi dveh trditev tvorimo nov faktor kot povprečje odgovorov na trditvah, ki
faktor sestavljajo. Zato tvorimo nov konstrukt na osnovi dveh trditev, ki korelirata s
faktorjem, in sicer: Vedno skrbi predvsem za ekonomske rezultate in zniža stroške
dela na minimum. Vpliv posameznega konstrukta vrednot na konstrukt ekonomsko
usmerjenega vedenja smo nato preverjali z linearno regresijo opisano v nadaljevanju.

5.4 Obravnava raziskovalnih vprašanj in hipotez naloge
Najprej smo preučili raziskovalno vprašanje 1, ki se glasi: Ali vrednote managerjev
vplivajo na vodenje podjetij?
Avtorji, ki proučujejo vodenje (Bass & Avolio, 1993; Bass & Steidlmeier, 1999; Brown
& Trevino, 2006; Gardner & Avolio, 2005, v Copeland, 2014, str. 106) opredeljujejo
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managerje, ki temeljijo na vrednotah2, kot tiste z moralo in etiko (Copeland, 2014, str.
106). Po Bassu (1985, v Copeland, 2014, str. 107) je manager tisti, ki upošteva moralna in
etična načela vpliva na motivacijo zaposlenih in povečevanje njihove učinkovitost, kar
zagotavlja boljše rezultate podjetja (Copeland, 2014, str. 108).
Po Burnsu (1978, v Copeland, 2014, str. 112) etičnost managerjev vpliva na moralno
očarljivost njihovih vrednot. Kot pravi George (2003 str. 9, v Copeland, 2014, str. 114),
podjetja potrebujejo managerje, ki vodijo z namenom, vrednotami in integriteto in na ta
način gradijo dolgoročno delovanje podjetja, motivirajo zaposlene, da zagotavljajo boljše
storitve za kupce in ustvarjajo dolgoročne vrednosti za lastnike podjetja (Brown et al.,
2005; Copeland, 2009, v Copeland, 2014, str 129). Raziskave so pokazale, da so
managerji, ki imajo etičen in moralen referenčni okvir, bolj uspešni pri vodenju kot
managerji, ki teh vrednot nimajo (Copeland, 2014, str. 114).
Managerji morajo imeti vrednote, da imajo lahko močan vpliv na vodenje podjetja
(Osiyemi, 2006, str. 48) in za vzpostavitev učinkovitih odnosov z zaposlenimi, zato
morajo gojiti aktivno poslušanje, empatijo, zavzemati se za pozitivna in optimistična
stališča, imeti občutek za potrebe, vrednote in potencial zaposlenih v podjetju (Osiyemi,
2006, str. 50).
Kultura podjetja je odraz vrednot in prepričanj managerjev. Ko se spremenijo vrednote
managerjev, se spremeni kultura podjetja (Barrett, 2014, str. 6), zato je razumevanje
kulturnih in delovnih vrednot pomembno za prakso managerjev z vidika doseganja
učinkovitosti zaposlenih (Chandrakumara, 2011, str. 83). Kot pravi Vindiš (2011, str.
141), tista podjetja in managerji, ki razumejo lastne kulturne vzorce, prepoznavajo
strategije, lahko motivirajo svoje zaposlene. Zadovoljstvo vsakega zaposlenega bo
povečalo načrtno upravljanje kulture v podjetju, kar posledično vpliva na uspešnost
podjetja v celoti (Vindiš, 2011, str. 141). Vrednote in norme članov podjetja, torej
managerjev in zaposlenih, lahko ugodno ali neugodno vplivajo na gospodarsko
uspešnost podjetja (Vindiš, 2011, str. 143). V vrednote usmerjena podjetja in njihovi
managerji ustvarjajo več zvestih kupcev in boljše dobro ime podjetja v družbi (Barrett,
2014, str. 1).
Strokovni članek »A Twenty-First Century Assessment of Values Across the Global
Workforce » (Ralston, 2011) objavlja rezultate študije osnovnih štirih dimenzij (Schwartz,
1992) v katerem po SVS navaja dobljene povprečne vrednosti dimenzij in rangiranje po
pomembnosti na individualni ravni posameznih držav. Slovenija je glede na dimenzijo
odprtost za spremembe rangirana na 30 mestu, medtem, ko je Velika Britanija kot
predstavnica bolj razvitega gospodarstva po isti dimenziji rangirana na četrto mesto.
Egipt kot predstavnik manj razvitega gospodarstva je po omenjeni dimenziji na 50
mestu. Druga za našo nalogo pomembna dimenzija vrednot je samotranscendenca po
kateri se Slovenija uvršča na 20 mesto, medtem, ko sta Velika Britanija na 12 in Egipt
na 29 mestu.

2

Ideološko gledano so vrednote, kaj je moralno prav in kaj narobe (Osiyemi, 2006, str.
37).
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Sledila je obravnava raziskovalnega vprašanja RV2, ki se glasi: Kako osebne vrednote
managerjev vplivajo na vodenje?
Ker se v empiričnem delu naloge osredotočamo na vrednote z vidika klasifikacije vrednot
po Schwartzu (1992) v delu, ko 56 osnovnih vrednot razdeli na deset skupin vrednot, nato
pa teh deset skupin vrednot razdeli na štiri skupine vrednot, kot so odprtost za spremembe,
ohranjanje tradicije, samopoveličevanje in samo-transcendenca (Schwartz, 1992, 1996,
2003, v Kaldschmidt, 2011, str. 26), so tudi glavni predmet našega proučevanja pri tem
raziskovalnem vprašanju in se osredotočamo predvsem nanje.
Osebne vrednote managerjev, kot so odprtost za spremembe, ohranjanje tradicionalnosti,
inovativno vedenje pri delu, vplivajo na rezultate podjetja (Starke, 2012, str. 11). Po
raziskavi Starka (2012, str. 11) odprtost za spremembe vpliva na majhna in srednje-velika
podjetja (Starke, 2012, str. 28). Managerji, ki izražajo odprtost za spremembe pozitivno
vplivajo na delovno vedenje svojih zaposlenih (Starke, 2012, str. 33).
Vrednota managerja samotranscedenca (angl. self-transcendence) (univerzalnost in
dobrohotno) je pozitivno povezana s proaktivnostjo in inovativnostjo vodenja podjetja
(Huysentruyt et al., 2015, str. 24). Medtem ko je na drugi strani vrednota
samopoveličevanje (angl. self-enhancement) (moč in dosežki) močno povezana z
dokazovanjem dosežkov in uspeha drugim (Huysentruyt et al., 2015, str. 9). Vrednota
samotranscendenca koristi in ima pozitiven vpliv na poslovanje podjetja (Ellswort, 2002,
str. 58).
Managerji, ki upoštevajo vrednoto samotranscedenca, lahko dokažejo to tako, da
obravnavajo svoje zaposlene kot enakopravne in skrbijo za participativno vodenje, to je
da poslušajo mnenje svojih zaposlenih in jim tudi dajo besedo. Kadar pa managerji
uporabljajo vrednoto samopoveličevanja, takrat je bolj verjetno, da uporabljajo
neparticipativno vodenje (Huysentruyt et al. 2015, str. 11).
Skozi našo raziskavo smo ugotovili, da sta edini proučevani ekonomsko usmerjeni
vedenji, ki korelirata s faktorjem dobičkonosnosti (katerega uvedemo samo za potrebe
faktorske analize), predstavljeni v Tabeli 17, trditvi, da manager vedno skrbi predvsem
za ekonomske rezultate in voditelj zniža stroške dela na minimum. Na omenjeni trditvi
nadalje vpliva samo dimenzija vrednot samotranscendence, kar je razvidno iz Tabele
22. To je edina dimenzija vrednot, ki je statistično značilno povezana z v ekonomske
dosežke usmerjenim vodenjem.
Ostale tri dimenzije nimajo signifikantnega vpliva na ekonomsko vedenje managerjev.
Torej ni povezanosti med proučevano dimenzijo odprtost za spremembe, ohranjanjem
tradicionalnosti in samopoveličevanjem ter v ekonomske dosežke usmerjenim
vodenjem. Rezultati so prikazani v tabelah od 19 do 21.
Nadalje kot rezultat empiričnega dela raziskovanja ugotavljamo, da je v proučevanem
podjetju vplivna skupina vrednot le odprtost za spremembe. Samotranscencenca, ki jo
tudi strokovnjaki v literaturi navajajo kot enega zelo vplivnih faktorjev predvsem
transformacijskega načina vodenja, nima signifikantnega vpliva na vodenje v proučevanem
podjetju. Preseneča dejstvo, da enako velja tudi za skupino samopoveličevanje, ki je po
Schwartzu njej nasprotna.
Obravnava hipotez
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Najprej smo preučili hipotezo 1, ki se glasi: Osebne vrednote managerjev pomembno
vplivajo na voditeljsko vedenje managerjev podjetja.
Prvo hipotezo testiramo s pomočjo enostavne in večkratne linearne regresije. Najprej
preverimo ali je posamezna dimenzija vrednot povezana z v ekonomske dosežke
usmerjenim načinom vodenja (enostavna linearna regresija). Sledi večkratna linearna
regresija. V model vključimo vse dimenzije vrednot in kontrolne spremenljivke (starost
menedžerjev, spol in položaj) kot neodvisne spremenljivke in v ekonomske dosežke
usmerjen način vodenja kot odvisno spremenljivko. Z modelom ugotovimo, katere so
ključne dimenzije vrednot povezane z v ekonomske dosežke usmerjenim vodenjem.
Hipotezo testiramo pri stopnji značilnosti α = 0,05. Kadar je p - vrednost < 0,05,
sklenemo, da povezanost med posamezno dimenzijo vrednot in v ekonomske cilje
usmerjenim vodenjem obstaja.
Enačba enostavne linearne regresije se glasi b0 + b1 * x. Koeficient b0 je v modelu
označen kot konstanta (prva vrstica v stolpcu B) in pove, kakšna bi bila ocena vodenja,
če bi bila pomembnost dimenzije vrednot enaka 0 (ta podatek nam ne pove veliko in ga
ne interpretiramo). Koeficient b1 (druga vrstica v stolpcu B) nam pove za koliko se
spremeni ocena načina vodenja, če se pomembnost dimenzije vrednot poveča za eno
enoto. Regresijska koeficienta sta izračunana na konkretnih podatkih, zato je potrebno
preveriti ali sta tudi v populaciji statistično značilno različna od 0. Rezultat testiranja je
testna statistika t in p-vrednost. Kadar je p < 0,05 sklenemo, da je koeficient tudi v
populaciji statistično značilno različen od 0 in posledično povezanost med dimenzijo
vrednot in vodenjem obstaja.
Tabela 19 prikazuje parametre (kot rezultat enostavne linearne regresije) enačbe za
napovedovanje ocene v ekonomske dosežke usmerjenega načina vodenja v povezavi z
dimenzijo vrednot odprtost za spremembe.
Tabela 19: Povezanost med odprtostjo za spremembe in v ekonomske dosežke
usmerjenim vodenjem
B

T

P-vrednost

Konstanta

4,21

2,90

0,005

Odprtost za spremembe

0,13

0,61

0,542

Vir: (Lastna raziskava, 2015).

Enačba za napovedovanje ocene v ekonomske dosežke usmerjenega načina vodenja se
glasi: 4,2+0,13 * odprtost za spremembe. Ker je p > 0,05, sklenemo, da ni povezanosti
med proučevano dimenzijo vrednot in v ekonomske dosežke usmerjenim vodenjem
(tabela 19).
Tabela 20 prikazuje parametre (kot rezultat enostavne linearne regresije) enačbe za
napovedovanje ocene v ekonomske dosežke usmerjenega načina vodenja v povezavi z
dimenzijo vrednot ohranjanje tradicionalnosti.
Tabela 20: Povezanost med ohranjanjem tradicionalnosti in v ekonomske dosežke
usmerjenim vodenjem.
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B

T

P-vrednost

Konstanta

2,58

1,74

0,086

Ohranjanje tradicionalnosti

0,38

1,70

0,092

Vir: (Lastna raziskava, 2015).

Enačba za napovedovanje ocene v ekonomske dosežke usmerjenega načina vodenja se
glasi: 2,58+0,38 * ohranjanje tradicionalnosti. Ker je p > 0,05, sklenemo, da ni
povezanosti med proučevano dimenzijo vrednot in v ekonomske dosežke usmerjenim
vodenjem (Tabela 20).
Tabela 21 prikazuje parametre (kot rezultat enostavne linearne regresije) enačbe za
napovedovanje ocene v ekonomske dosežke usmerjenega načina vodenja v povezavi z
dimenzijo vrednot ohranjanje samopoveličevanje.
Tabela 21: Povezanost med samopoveličevanjem in v ekonomske dosežke usmerjenim
vodenjem
B
Konstanta
Samopoveličevanje

T

P-vrednost

6,91

6,56

0,000

-0,31

-1,77

0,081

Vir: (Lastna raziskava, 2015).

Enačba za napovedovanje ocene v ekonomske dosežke usmerjenega načina vodenja se
glasi: 6,91-0,31 * samopoveličevanje. Ker je p > 0,05, sklenemo, da ni povezanosti med
proučevano dimenzijo vrednot in v ekonomske dosežke usmerjenim vodenjem (Tabela
21).
Tabela 22 prikazuje parametre (kot rezultat enostavne linearne regresije) enačbe za
napovedovanje ocene v ekonomske dosežke usmerjenega načina vodenja v povezavi z
dimenzijo vrednot ohranjanje samotranscedenca.
Tabela 22: Povezanost med samotranscedenco in v ekonomske dosežke usmerjenim
vodenjem
B

T

P-vrednost

Konstanta

1,51

0,94

0,348

Samotranscedenca

0,48

2,25

0,027

R2 = 0,05
Vir: (lastna raziskava, 2015).

Enačba za napovedovanje ocene v ekonomske dosežke usmerjenega načina vodenja se
glasi: 1,51+0,48 * samotranscedenca. To je edina dimenzija vrednot, ki je statistično
značilno povezana z v ekonomske dosežke usmerjenim vodenjem. Če se pomembnost
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samotranscendence poveča za eno enoto, se ocena v ekonomske dosežke usmerjenega
načina vodenja poveča za 0,48. Pod tabelo je zapisana vrednost determinacijskega
koeficienta (R2), ki nam pove, kakšen delež variabilnosti v načinu vodenja pojasnimo s
pomembnostjo samotranscedentnih vrednot. Zaključimo, da je ta vrednot enaka 5 %
(Tabela 22).
V Tabeli 23 kot rezultat enostavne linearne regresije prikazujemo povezanost med
dimenzijami vrednot, starostjo, spolom, položajem in v ekonomske dosežke usmerjenim
vodenjem.
Tabela 23: Povezanost med dimenzijami vrednot, starostjo, spolom, položajem in v
ekonomske dosežke usmerjenim vodenjem
B

Std. B

Konstanta

1,93

Odprtost za spremembe

0,61

Ohranjanje
tradicionalnosti

T

Pvrednost

1,02

0,310

0,31

2,01

0,048

0,44

0,20

1,22

0,228

Samopoveličevanje

-0,98

-0,58

-3,63

0,000

Samotranscedenca

0,20

0,10

0,59

0,559

Starost

0,00

-0,01

-0,09

0,929

Moški

0,33

0,08

0,77

0,442

Ženski

0,00

Srednji menedžer

0,67

0,14

1,33

0,188

Vrhovni menedžer

0,13

0,03

0,22

0,828

Nižji menedžer

0,00

Ref.

Ref.

R2 = 0,21
* Std. B = standardiziran regresijski koeficient
Vir: (lastna raziskava, 2015).

Da bi ugotovili ključne vrednote, ki so povezane z v ekonomske dosežke usmerjenim
vodenjem, vključimo v regresijski model neodvisne spremenljivke (vse štiri dimenzije
vrednot, starost, spol in položaj v podjetju). Ob kontroli ostalih spremenljivk v modelu,
je z ekonomskim načinom vodenja povezana odprtost za spremembe (pomembnost te
dimenzije vrednot) in samopoveličevanje (pomembnost te dimenzije vrednot). Vrednote
samotranscedence v večkratnem modelu niso več statistično značilno povezane z v
ekonomske dosežke usmerjenim načinom vodenja. V Tabeli 23 je prikazan še
standardiziran regresijski koeficient, ki pove za koliko standardnih odklonov se
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spremeni ocena načina vodenja, če se ocena posamezne neodvisne spremenljivke
poveča za 1 standardni odklon. Prikazan je zato, ker so neodvisne spremenljivke na
različnih lestvicah in so tako regresijski koeficienti primerljivi med seboj (lahko
razberemo, katera neodvisna spremenljivka najbolje napoveduje odvisno
spremenljivko). Sklenemo lahko, da je v ekonomske cilje usmerjen način vodenja bolj
značilen za menedžerje z vrednotami, ki kažejo na odprtost na spremembe in so jim
manj pomembne vrednote, ki kažejo na samopoveličevanje (moč, status, bogastvo ...). Z
neodvisnimi spremenljivkami pojasnimo 21 % variabilnosti v načinu vodenja.
Sledila je obravnava druge hipoteze, ki se glasi: Vrednotni sistem managerjev v izbranem
podjetju je sodobnejši od vrednotnih sistemov v ostalih preučevanih podjetjih.
Za preverjanje H2 uporabimo t-test. Podjetja razdelimo v dve skupini: na izbrano podjetje
in ostala podjetja. Preverimo ali se skupini podjetij razlikujeta v povprečni pomembnosti
posamezne dimenzije vrednot.
Hipotezo testiramo pri stopnji značilnosti α = 0,05. Kadar je p - vrednost < 0,05 sklenemo,
da razlika v pomembnosti proučevane dimenzije vrednot med skupinama podjetij obstaja.
Tabela 24: Testiranje razlik v pomembnosti vrednot v izbranem in ostalih podjetjih (rezultat
t-testa).
Podjetje
Odprtost
spremembe

Ohranjanje
tradicionalnosti

Samopoveličevanje

Samotranscedenca

za Drugo

N

M
66

7,03

SD

t

sp

Pvrednost

2,26

89

0,026

2,54

89

0,013

1,15

89

0,251

1,49

89

0,138

0,95

Izbrano

25

6,51

1,07

Drugo

66

6,70

0,92

Izbrano

25

6,16

0,80

Drugo

66

6,03

1,22

Izbrano

25

5,71

1,07

Drugo

66

7,60

0,86

Izbrano

25

7,27

1,18

Vir: (Lastna raziskava, 2015).

Iz Tabele 24 je razvidno, da managerji izbranega podjetja dajejo v povprečju statistično
značilno (p = 0,026) nižji pomen vrednotam, ki kažejo na odprtost za spremembe (M =
6,51; SD = 1,07) kot menedžerji ostalih podjetij (M = 7,03; SD = 0,95). Hkrati dajejo
menedžerji v izbranem podjetju statistično značilno (p = 0,013) nižji pomen vrednotam, ki
kažejo na ohranjanje tradicionalnosti (M = 6,16; SD = 0,80) v primerjavi z menedžerji
drugih podjetij (M = 6,70; SD = 0,92). Skupini menedžerjev se v pomenu vrednot, ki
kažejo na samopoveličevanje in samotranscedenco, med seboj statistično značilno ne
razlikujejo.
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5.5

Predlogi za razvoj vrednot v podjetju

Predlogi za posodobitev vrednot managerjev v podjetju
Osebne vrednote voditeljev vplivajo na njihovo vrednost pri vodenju in na ustvarjanje
vrednosti za organizacijo (Lichenstein, 2012). Vrednote imajo neposreden in pomemben
vpliv na učinkovitost (Bruno in Eduardo, 2006, str. 7) in uspešnost organizacije (Grant,
2008, str. 114). So podlaga vizije, prihodnosti, poslovne strategije podjetja, odločitev,
dejanj in vedenj (ISE, 2015). Neustrezne vrednote managerjev v slovenskih podjetjih
predstavljajo pomemben razlog za zaostajanje slovenskega gospodarstva za najbolj
inovativnimi gospodarstvi sveta (glej GEM - Global Entrepreneurship Monitor
2002‒2013).
Posodobitev vrednot managerjev predstavlja nujen pogoj za hitrejši razvoj slovenskih
podjetij. Po Potočanu in Muleju (2007) je vrednote menedžerjev sicer mogoče
pomembno spremeniti, vendar je zato potrebno daljše obdobje.
Pri poglobljenem proučevanju vrednot ugotovimo, da so vrednote med preučevanimi
voditelji za omenjeno podjetje, če analiziramo celotni vzorec, dokaj sodobne v smislu
odprtosti za spremembe, ko pa analiziramo samo preučevano podjetje proti celotnemu
vzorcu ugotovimo, da je podjetje manj sodobno z vidika poslovanja in spodbujanja
razvoja zaposlenih. V obeh primerih so anketiranci manj ovrednotili vrednote predanost,
poštenost, pomoč drugim, odgovornost in odpuščanja, ki spadajo v skupino
samotranscendence.
Lahko torej povzamemo, da slovensko gospodarstvo že deluje podjetniško in
ekonomsko, velike rezerve pa ima pri vrednotah, ki predstavljajo osnovo za razvitejše
podjetniško vedenje.
Rezultati navajajo k razmišljanju, da je v Slovenskem prostoru premalo uveljavljeno
predvsem vodenje in upravljanje, ki se bolj osredotoča na ljudi, na njihovo motivacijo,
opolnomočenje in spodbujanje k sodelovanju.
Če se premaknemo iz globalnega pogleda zgolj samo na naše podjetje ugotovimo, da so
med menedžerji v primerjavi z ostalimi podjetji manj poudarjene sodobne vrednote, kot sta
odprtost za spremembe in samotranscendenca. Iz tega lahko sklepamo, da primanjkuje
demokratičnega stila vodenja, ki bistveno bolj temelji na delu z ljudmi.
Ker vrednote, stališča, vedenje in pričakovanja managerjev vplivajo na organizacijsko
kulturo in etiko je potrebno v prvi vrsti izobraziti managerje in poskrbeti za prenos teh
vrednot po vertikalni hierarhiji do zaposlenih.
Problem se nahaja tudi v pomanjkanju vrednot transcendence, vzroke katere lahko iščemo
v položaju podjetja, ki ga ima na tržišču že 60 let. Gre za relativno monopolni položaj, ki
omogoča stabilno in varno delovanje. Glede na to, da se na tržišču že pojavlja konkurenca
z alternativnimi produkti, se v manjši meri že čutijo višja pričakovanja, odgovornost in
stres, zaradi česar se povečuje tudi interes po gradnji ustvarjalnega, inovativnega in
kooperativnega sodelovanja .
Zato bi bilo smiselno, da v preučevanem podjetju spodbujajo razvoj vrednot
transcendence, ki vplivajo na podjetniško in ekonomsko gledanje in po našem mnenju
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predstavljajo velik podjetniški
konkurenco.

potencial in s tem veliko prednost pred prihajajočo

V podjetju s 60-letno tradicijo je ogromno akumuliranega znanja in izkušenj, ki bi ob
pravilni razvojni in inovativni politiki podjetja lahko prineslo efekte tako na področju
kulture, etike in klime v podjetju, kakor tudi na področju indikatorjev ekonomske,
poslovne in razvojne učinkovitosti.
Vrednote, na katerih želimo graditi prihodnost podjetja, so s področja konstrukta
samotranscendence. Izbrane so po načelu tistih, za katere ocenjujemo, da jih je najlažje in
najhitreje možno uvesti v prakso in lahko prinesejo najhitrejše spremembe v rezultatih.
Tako bi bilo smiselno, da podjetje predvsem spodbuja nadaljnji razvoj vrednot predanosti,
poštenosti, pomoči drugim, odgovornosti ter odpuščanja.
Predlogi za uveljavitev vrednot v delu managerjev
Glede na sklepne ugotovitve raziskave, ki kaže na potrebo po spodbujanju razvoja vrednot
predanosti, poštenosti, pomoči drugim, odgovornosti in odpuščanja, ugotavljamo, da je
potrebno več pozornosti v podjetju nameniti zaposlenim in skrbi za njihov osebnostni
napredek.
Ocenjujemo, da podjetje potrebuje kombinacijo vodstvenih stilov (situacijski stil vodenja
Wroom, Jago, 2007, str. 17) s poudarkom na demokratičnem stilu vodenja, ki bo vplival na
izboljšanje sodelovanja in prenosa znanja v podjetju. Po Frandsenu (2014, str. 2)
demokratično vodenje spodbuja visoko kakovost in postavljanje višjih ciljev, strokovno
rast in razvoj zaposlenih. Daje večji poudarek izboljševanju kakovosti procesov v
organizaciji, manj pa se osredotoča na napake zaposlenih.
Predlogi za uveljavitev vrednot v delu managerjev, za katere ocenjujemo, da bodo
pripomogli k izboljšanju vrednote samotranscendence, so za proučevano podjetje v
elektroenergetiki naslednji:
1. K uvedbi sprememb je potrebno pristopiti z zavedanjem, da je to kontinuiran
proces, ki mora biti v funkciji osredotočenosti družbe na vse nivoje
managementa, zaposlene in končne uporabnike storitev in produktov.
2. Literatura navaja, da vodstvene vrednote igrajo pomembno vlogo pri kreiranju
organizacijske klime zato najprej predlagamo analizo vodstva in vodenja podjetja,
ki mora zaobseči sistem in metode vodenja podjetja, njegove ključne kadrovske
potenciale in organizacijsko zasnovo.
3. V drugi fazi predlagamo izvedbo raziskave vrednot udeležencev podjetja.
4. V naslednji fazi preverjamo, ali so te vrednote res skupne vsem ključnim
posameznikom v podjetju in profiliramo ostale vrednote v podjetju.
5. Ponovno izvesti določitev prednosti in slabosti družbe, ki so pomembne za
snovanje in oblikovanje politike podjetja.
6. Dopolniti politiko podjetja. Predvsem se pri tem osredotočamo na vizijo, rast in
razvoj, znanje, prepoznavnost podjetja, certifikate, kakovost, celovitost ponudbe,
finančno stabilnost, opremo, ekologijo, investicije v okolju, konkurenco in
politične dejavnike.
7. Poskrbeti za načine prenosa politike podjetja na nivo strategij, temeljnih ciljev in
konkretnih izvršnih planov, ki bodo zagotavljali poudarek na vrednotah, kot so
inovativnost, ustvarjalnost, timsko sodelovanje, vsebovala dolgo ročno razvojno
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vizijo, ki bo usmerjena k dolgoročnemu razvoju in rasti podjetja ter ugledu
podjetja v javnosti.
8. Izboljšati načine prenosa informacij in zaposlene bolj redno in podrobno
seznanjati s plani, uspehom, dosežki in izzivi.
9. Objavljati notranje razpise za sodelovanje v nalogah, ki imajo poseben status in
uvedbe posebnih nagrad in priznanj za nadpovprečno uspešne.
10. Uvedba interne univerze za seznanjanje z večjimi projekti in za potrebe prenosa
znanja v prakso.
11. Organizacija skupnih dogodkov v smislu »tim buildingov«, strokovnih ekskurzij,
ki se odvijajo izven prostorov podjetja.

6 SKLEPI
6.1 Temeljne ugotovitve
V magistrski nalogi se osredotočamo na vodenje v slovenskih podjetjih ter v tem okviru
na vodje kot ene izmed najvplivnejših udeležencev v podjetju. V središču naše raziskave
je temeljni problem raziskovanja, in sicer preučitev vloge in pomena vrednot v delovanje
in vedenje vodij ter možnosti za posodobitev prevladujočih vrednot vodij in slovenskih
podjetij, ki je v veliki meri odvisno od osebnih aspektov zaznav, stališč, motivacije, tipa
osebnosti, sposobnosti, znanja, izkušenj, samozavesti in predanosti. S pomočjo ankete
izpolnjene s strani slovenskih podjetij smo preučili vrednostna izhodišča delovanja
slovenskih podjetij, jih primerjali in preučiti razlike med njimi.
Neustrezne vrednote managerjev v slovenskih podjetjih predstavljajo pomemben razlog
za zaostajanje slovenskega gospodarstva za najbolj inovativnimi gospodarstvi sveta (glej
GEM - Global Entrepreneurship Monitor 2002–2013). V okviru obravnave vrednot
različni avtorji (Peters, Waterman, 1982) kot pomemben dejavnik izpostavljajo voditelje
v podjetjih, ki preko svojega delovanja in obnašanja vplivajo na sodelavce in na podjetje.
Bistvo vrednot, kot ugotavljajo avtorji, je v tem, da ima vsak posameznik svoj vrednostni
sistem, ki pomembno določa njegovo delovanje in obnašanje (Rokeach, 1973; Rokeach,
1979; Musek, 1993). Del tega sistema pa so tudi osebne vrednote (Ralston et al., 1992;
Elizur in Koslowsky, 2001; Bigoness, Blakey, 1996; Fumham, 1997). S tega vidika je
zato zaostajanje slovenskih podjetij za najbolj uspešnimi podjetji v svetu mogoče
pojasniti tudi s pomanjkanjem ustreznih/sodobnih osebnih vrednot managerjev v
podjetjih.
Prav iz teh razlogov smo se odločili raziskati, ali vrednote managerjev vplivajo na
vodenje podjetij in kako osebne vrednote managerjev vplivajo na vodenje podjetij.
Odgovore na zastavljeno hipotezo 1 smo dobili s preverjanjem, ali je posamezna dimenzija
vrednot: odprtost za spremembe, ohranjanje tradicionalnosti, samopoveličevanje in
samotranscendenca, povezana z v ekonomske dosežke usmerjenim načinom vodenja.
Na hipotezo 1 smo odgovorili s pomočjo merjenja, kako omenjene štiri osnovne variabilne
vrednosti (dimenzije) vplivajo na konstrukt, ki je sestavljen iz štirih trditev, navedenih v
vprašalniku pod št. 97, 107, 110, 117.
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Odgovore na hipotezo 2 dobimo s primerjanjem med izbranim in ostalimi podjetij v Sloveniji.
Dimenzije vrednot na podlagi strokovne literature razdelimo na sodobne in tradicionalne,
potem pa raziskujemo ali je vrednotni sistem v proučevanem podjetju sodobnejši od ostalih
podjetij, ki so vključena v raziskavo.
V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše ugotovitve empiričnega dela raziskave, glede
na hipotezo 1 in hipotezo 2 z utemeljitvijo za potrditev ali zavrnitev hipotez.

6.2 Sklepne ugotovitve za hipotezo H1
Analiza odgovorov anketiranih podjetij za prvo hipotezo: Osebne vrednote managerjev
pomembno vplivajo na voditeljsko vedenje managerjev podjetja.
Hipotezo smo preverili s povezanostjo med odprtostjo za spremembe in v ekonomske
dosežke usmerjenim vodenjem. Rezultati enostavne linearne regresije na podlagi enačbe
za napovedovanje ocene v ekonomske dosežke usmerjenega načina vodenja se glasi:
4,2+0,13 * odprtost za spremembe.
Ker je p > 0,05, sklenemo, da ni povezanosti med preučevano dimenzijo vrednot in v
ekonomske dosežke usmerjenim vodenjem. Prav tako smo prvo hipotezo preverjali na
podlagi povezanosti med ohranjanjem tradicionalnosti in v ekonomske dosežke
usmerjenim vodenjem. Rezultati enostavne linearne regresije na podlagi enačbe za
napovedovanje ocene v ekonomske dosežke usmerjenega načina vodenja se glasi:
2,58+0,38 * ohranjanje tradicionalnosti. Ker je p > 0,05, sklenemo, da ni povezanosti
med proučevano dimenzijo vrednot in v ekonomske dosežke usmerjenim vodenjem.
Nato smo hipotezo preverjali s povezanostjo med samopoveličevanjem in v ekonomske
dosežke usmerjenim vodenjem. Rezultati enostavne linearne regresije na podlagi enačbe
za napovedovanje ocene v ekonomske dosežke usmerjenega načina vodenja se glasi:
6,91-0,31 * samopoveličevanje. Ker je p > 0,05, sklenemo, da ni povezanosti med
proučevano dimenzijo vrednot in v ekonomske dosežke usmerjenim vodenjem. In kot
predzadnje preverjanje prve hipoteze smo opravili na podlagi povezanosti med
samotranscedenco in v ekonomske dosežke usmerjenim vodenjem. Rezultati enostavne
linearne regresije na podlagi enačba za napovedovanje ocene v ekonomske dosežke
usmerjenega načina vodenja se glasi: 1,51+0,48 * samotranscedenca. To je edina
dimenzija vrednot, ki je statistično značilno povezana z v ekonomske dosežke
usmerjenim vodenjem. Nato smo hipotezo 1 preverjali še na podlagi povezanosti med
dimenzijami vrednot, starostjo, spolom, položajem in v ekonomske dosežke usmerjenim
vodenjem. Sklenemo lahko, da so v ekonomske cilje usmerjen način vodenja bolj
usmerjeni menedžerji, ki so jim bolj pomembne vrednote, ki kažejo na odprtost na
spremembe in so jim manj pomembne vrednote, ki kažejo na samopoveličevanje (moč,
status, bogastvo ...). Iz rezultatov vidimo, da so v ekonomske dosežke bolj usmerjeni
menedžerji, ki so jim pomembne vrednote odprtost za spremembe in ki jim ni
pomembna družbena moč oziroma samopoveličevanje.
Pri tem želimo poudariti, da odgovor na hipotezo ni enoznačen. Hipotezo smo preverjali
kot povezanost med dimenzijami vrednot in v ekonomske cilje usmerjenim vodenjem.
Iz rezultatov vidimo, da so v ekonomske dosežke bolj usmerjeni menedžerji, ki so jim
pomembne vrednote odprtost za spremembe in jim ni pomembna družbena moč
oziroma samopoveličevanje. Z načinom vodenja se torej povezujeta dve dimenziji
vrednot, dve pa ne. Menedžerji se torej zavedajo pomena dimenzije odprtosti za
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spremembe, manj pomembna dimenzija vrednot se jim zdi samopoveličevanje, ostali
dve dimenziji vrednot pa se z vodenjem v naši raziskavi ne povezujeta.
Hipotezo 1 se torej na podlagi pridobljenih rezultatov delno sprejme, in sicer v delu, ko
proučujemo vpliv vrednot na vedenje managerjev usmerjeno v ekonomske cilje, kjer
ugotovimo, da vrednota samotranscendenca na takšno vedenje ima statistično pomemben
vpliv. Ostale tri dimenzije nimajo signifikantnega vpliva na ekonomsko vedenje
managerjev. Torej ni povezanosti med proučevano dimenzijo odprtost za spremembe,
ohranjanje tradicionalnosti in samopoveličevanjem in v ekonomske dosežke usmerjenim
vodenjem (Tabela 25).

Tabela 25: Preverjanje hipoteze H1
Preverjanje
potrdi/se zavrne)

Hipoteza
Hipoteza 1

(se

Osebne vrednote managerjev pomembno vplivajo na Hipoteza 1 se delno
voditeljsko vedenje managerjev podjetja
sprejme
Vir: (lastna raziskava, 2015).

6.3 Sklepne ugotovitve za hipotezo H2
Analiza odgovorov anketiranih podjetij za drugo hipotezo: Vrednotni sistem menedžerjev v
izbranem podjetju je sodobnejši od vrednotnih sistemov menedžerjev v ostalih preučevanih
podjetjih.
Hipotezo smo preverili s t-testom. Osredotočamo se na vpliv v povprečni pomembnosti
glede na dimenzije vrednot: odprtost za spremembe, ohranjanje tradicionalnosti,
samopoveličevanje in samotrascendenca. Rezultati kažejo, da managerji izbranega podjetja
dajejo v povprečju statistično značilno nižji pomen vrednotam odprtost za spremembe kot
menedžerji ostalih podjetij. Hkrati dajejo menedžerji v izbranem podjetju statistično
značilno nižji pomen vrednotam ohranjanje tradicionalnosti v primerjavi z menedžerji
drugih podjetij. Skupini menedžerjev se v pomenu vrednot samopoveličevanje in
samotranscedenco med seboj statistično značilno ne razlikujejo.
Kot v nalogi že omenjamo smo pri določanju sodobnih dimenzij vrednot za potrebe
hipoteze 2 izhajali iz člankov »A Twenty-First Century Assessment of Values Across the
Global Workforce« (Ralston, et al., 2011). Ugotovimo, da sta sodobni dimenziji odprtost
za spremembe in samotranscendenca.
Iz Tabele 24 je razvidno, da se skupini podjetij razlikujeta v povprečni pomembnosti
dimenzije vrednot odprtost za spremembe in ohranjanje vrednot. Ker ima dimenzija
samotranscendenca p - vrednost < 0,05, jo pri obravnavi naših rezultatov ne upoštevamo,
kljub temu da jo literatura omenja kot sodobno vrednoto.
V nadaljevanju zato ugotavljamo sodobnost vrednotnega sistema proučevanega podjetja
proti ostalim podjetjem samo po dimenziji odprtost za spremembe. Iz rezultatov statistike
(Tabela 24) je razvidno, da menedžerji izbranega podjetja dajejo v povprečju statistično
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značilno (p = 0,026) nižji pomen vrednotam, ki kažejo na odprtost za spremembe (M =
6,51; SD = 1,07) kot menedžerji ostalih podjetij (M = 7,03; SD = 0,95).
Hipotezo H2 smo na podlagi pridobljenih rezultatov zavrnili kot prikazuje Tabela 26.
Tabela 26: Preverjanje hipoteze H2
Preverjanje
potrdi/se zavrne)

Hipoteza

Hipoteza 2

(se

Vrednotni sistem menedžerjev v izbranem Hipoteza 2 se zavrne.
podjetju je sodobnejši od vrednotnih sistemov
menedžerjev v ostalih preučevanih podjetjih.

Vir: (lastna raziskava, 2015).

V magistrski nalogi smo na podlagi zastavljenih hipotez pridobili celovit pregled na področju
vpliva osebnih vrednot managerjev in njihove pomembnosti vplivanja na voditeljsko
vedenje managerjev podjetja in o sodobnosti vrednotnega sistema menedžerjev v
izbranem podjetju v primerjavi z ostalimi preučevanimi podjetji.
Pomembnost vsake izmed
štirih dimenzije preučevanih vrednot opisujemo v
nadaljevanju:
12. Odprtost za spremembe: med vrednotami, ki se združujejo v dimenzijo
odprtosti za spremembe, je v povprečju najpomembnejša svoboda, sledi
ustvarjalnost, izbira lastnih ciljev in radovednost. V povprečju najmanj
pomembna med vrednotami, ki kažejo na odprtost za spremembe je drznost.
13. Ohranjanje tradicionalnosti: med vrednotami, ki kažejo na ohranjanje
tradicionalnosti je najbolj pomembno družinsko življenje, sledi spoštovanje do
staršev in starejših in vljudnost. V povprečju je najmanj pomembna tradicionalna
vrednota po mnenju anketiranih pobožnost.
14. Samopoveličevanje: med vrednotami samopoveličevanja sta v povprečju
najbolj pomembni vrednoti sposobnost in uspešnost. V povprečju najmanj
pomembna vrednota je družbena moč.
15. Samotrascendenca: Samotranscendenca je v povprečju najbolj pomembna
dimenzija vrednot. V povprečju najpomembnejše transcendentne vrednote so
poštenost, odgovornost in mir v svetu. V povprečju so med transcendentnimi
vrednotami anketirani kot najmanj pomembno ocenili umetnost.
Nalogo lahko zaključimo s sklepno ugotovitvijo, da menedžerji v slovenskem prostoru
glede na raziskavo v svojem vedenju in delovanju vsaj delno že ravnajo v skladu z
dimenzijo vrednot odprtost za spremembe.
Najpomembnejše vrednote so svoboda, sledi ustvarjalnost, izbira lastnih ciljev in
radovednost. Voditeljem in menedžerjem so manj pomembne vrednote razgibanost,
dinamičnost, življenje polno novosti, izzivov in sprememb, iskanje dogodivščin ter
tveganje.
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V nalogi sicer ugotovimo, da na vodenje in delovanje managerjev v smislu doseganja
ekonomskih ciljev vpliva dimenzija samotranscendence, a hkrati se zavedamo, da
delovanje managerjev sestavlja zelo široko področje del in nalog, ki niso bili predmet
proučevanja v nalogi. Smatramo torej, da dobljenih rezultatov ne moremo posploševati
za vsa vedenja vodilnih struktur managerjev. Prav tako rezultatov ne moremo
posploševati na nivoju Slovenije, saj smo raziskovali bolj uspešna podjetja v geografsko
ozko specificiranem področju, ki ima svoje socialno in vrednotno ozadje.
Rezultati ankete so po našem mnenju bolj reprezentativni za ciljno proučevano podjetje,
katerega managerji ocenjujejo svoje vedenje kot manj sodobno od povprečnega vedenja
ostalih podjetij v ljubljanski regiji. Zato smo se v predlogih za izboljšanje vodenja in
vedenja managerjev osredotočili samo na proučevano podjetje.
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7 ODPRTI PROBLEM
V magistrskem delu smo se omejili na osebnostne vrednote, ki kot segment vrednotnih
sistemov postajajo vse bolj pomemben dejavnik, preko katerega podjetja v zelo
zahtevnih gospodarskih razmerah pridobivajo na svoji odličnosti in s tem na
konkurenčni prednosti. Osebne vrednote izhajajo iz osebnih prepričanj, da je to, v kar
verjamemo, za nas pomembno in želeno.
Seveda smo se pri naši nalogi lotili zelo ozkega segmenta ciljnega vedenja managerjev,
zato bi v prihodnosti področje raziskovanja morali razširiti vsaj še na področje ustvarjanja
kulture in klime v podjetju ter s tem ustvarjanju pogojev za delo zaposlenih. Na ta način bi
lahko bolj celostno ugotovili vrednote, ki se uporabljajo pri vodenju slovenskih
managerjev in preverili ali so vrednote samotranscendence morda že prisotne v večji meri.
Zavedati se moramo, da je potrebno vzorec za raziskavo bistveno povečati, in sicer tako
prostorsko kot vsebinsko. Primerna bi bila tudi raziskava s Schwartzovim PVQ
vprašalnikom, s katerim bi ovrednotili vpliv vrednot pri oblikovanju dolgoročnih strategij
podjetja, ki so posledica sodobne in k vrednotam usmerjena politike podjetja.
Potrebno bi bilo razviti dovolj splošen model za posodabljanje vrednot v posameznih
vrstah podjetij, ki bo omogočal upoštevanje specifičnosti njihovega delovanja glede na
poslovno situacijo in tako pripomogel k ocenjevanju uspešnosti delovanja vodij.
Menimo, da smo z magistrskim delom dosegli zastavljene cilje in podali nova izhodišča za
nadaljnje raziskovanje. To delo nam predstavlja tudi osnovo za nadaljevanje proučevanja
podjetniških vrednot slovenskih podjetij.
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