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POVZETEK 

Vodje s svojimi stili vodenja podrejenih vplivajo na njihov način spoprijemanja s stresom, ki 

ga prednje postavljajo zahteve delovnega mesta. V našem raziskovalnem delu smo se oprli na 

model polnega razpona vodenja Bassa in Avolia (2004) ter na procesno teorijo spoprijemanja 

s stresom, katere avtorja sta Folkman in Lazarus (1980). S pomočjo vprašalnika vodenja 

MLQ-5x in vprašalnika spoprijemanja s stresom WCQII smo na vzorcu redno zaposlenih v 

IT-podjetju ter slovenskih in francoskih študentov z delovnimi izkušnjami preučevali 

povezanost devetih stilov vodenja z osmimi načini spoprijemanja s stresom. Ugotavljali smo 

razlike v zaznavanju stilov vodenja med različnimi vzorci udeleţencev in njihovimi 

strategijami spoprijemanja s stresom. Osredotočili smo se preučevanje razlik med redno 

zaposlenimi in študenti z delovnimi izkušnjami. Preučevali smo tudi razlike v percepciji 

vodenja in načinih spoprijemanja s stresom glede na spol udeleţencev ter starostne in 

medkulturne razlike. 

Ugotovili smo, da transformacijsko vodenje pri podrejenih pomembno vpliva na 

pripravljenost vlaganja dodatnega napora v delo, njihovo učinkovitost in na zadovoljstvo 

posameznikov z vodjo. V primerjavah med redno zaposlenimi in slovenskimi študenti nismo 

opazili pomembnih razlik niti v percepciji stilov vodenja niti v načinih spoprijemanja s 

stresom. Študenti izraţajo enako stopnjo pripadnosti podjetju in zavzetosti za delo kot redno 

zaposleni. Pomembnih razlik med spoloma v percepciji stilov vodenja nadrejenih in v načinih 

spoprijemanja s stresom nismo opazili z izjemo načina spoprijemanja iskanje socialne 

pomoči.  Francoski vzorec pri svojih nadrejenih pogosteje opaţa vedenja transformacijskega 

vodenja idealiziran vpliv – vedenje in motiviranje s pomočjo navduševanja, v percepciji 

drugih vedenj transformacijskega vodenja pa nismo opazili razlik. Pri starostnih primerjavah 

vzorcev v načinih spoprijemanja s stresom nismo dobili pomembnih razlik. 

Delo smo zaključili s prednostmi in pomanjkljivostmi raziskave ter podali nadaljnje smernice 

za raziskovanje povezav med preučevanima pojavoma. 

Ključne besede: stili vodenja, spoprijemanje, študenti, stres na delovnem mestu. 
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ABSTRACT 

The way directors deal with their subordinates affects the way the latter cope with work-

related stress. Our research is based on the model of Full range leadership by Avolio and Bass 

(2004) and Coping with stress theory by Folkman and Lazarus (1980). Using the MLQ-5x 

leadership questionnaire and Ways of coping Questionnaire (WCQII), we studied the 

relationship of nine leadership styles with eight ways of coping with stress on a sample of 

participants consisting of regular employees in the IT business and Slovenian and French 

students with work experience. We determined differences in the perception of leadership 

styles and coping with stress among different samples of participants. We were particularly 

interested in the differences between regular employees and students with work experience. 

We also studied differences in the perception of leadership and ways of coping with stress 

depending on sex, age and cultural differences. 

We found that transformational leadership significantly affects the subordinate's willingness 

to invest additional effort in their work, thereby affecting the individual’s effectiveness as 

well as employees’ satisfaction with the director. Comparing regular employees and 

Slovenian students we didn't find any significant differences in the perception of leadership 

styles or in ways of coping with stress. The students expressed the same degree of loyalty to 

the company and commitment to work as regular employees. There were no significant 

differences in perception of leadership styles and ways of coping with stress detected between 

men and women, but there were differences in connection with seeking social support. The 

sample of French students more frequently reported observing transformational leadership, 

idealised influence (behaviour) and inspirational motivation, but we did not notice any 

differences in the perception of other behaviour styles of transformational leadership. There 

were no substantial differences in ways of coping with stress depending on age.  

At the end of our study we defined the advantages and disadvantages of our research and 

proposed guidelines for further studies in this field. 

Key words: leadership styles, coping behavior, students, occupational stress. 
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1.0  UVOD 

Ureditev študentskega dela v Sloveniji je v evropskem prostoru svojevrstna posebnost. V 

obliki, kot obstaja sedaj (opisana je v poglavju 1.4, vendar se v bliţnji prihodnosti obetajo 

precejšnje spremembe), študentom omogoča izjemno privlačno moţnost za dodatni zasluţek 

brez posebnih obveznosti ali administrativne zahtevnosti. Takšna enostavnost pa seveda pride 

prav tudi delodajalcem, ki iščejo visoko prilagodljivo delovno silo za hitro priučljiva in 

nezahtevna dela, hkrati pa se ne ţelijo izpostavljati administrativno zamudni in z visokimi 

stroški povezani redni zaposlitvi delovne sile. Raznovrstne oblike zaposlovanja naj bi vplivale 

tudi na odnos vodij do podrejenih, ki delajo v različnih oblikah zaposlitve, in seveda tudi 

posledično tudi na načine, kako se zaposleni v različnih oblikah zaposlitve soočajo z 

delovnimi zahtevami in odnosi, ki jih do njih izkazujejo njihovi nadrejeni. Raziskav, ki bi se 

ukvarjale s to problematiko, vsaj v slovenskem prostoru nismo zasledili. Zato menimo, da bo 

ta prispevek z raziskavo to še nedotaknjeno področje raziskovanja nekoliko osvetlil in opisal 

značilnosti različnih vrst zaposlitve ter razlike med njimi, preden se delovni pogoji za 

študentsko zaposlovanje bistveno spremenijo. Med raziskovanjem se bomo dotaknili tudi 

medkulturnih razlik, saj bomo primerjali študentske delavce dveh različnih kultur, slovenske 

in francoske, ugotavljali razlike v načinih vodenja njim nadrejenih ter načinih spoprijemanja s 

stresom študentskih delavcev obeh narodnosti. Izostale ne bodo niti primerjave različnih 

starostnih skupin, niti medspolne primerjave, pri katerih se bomo posvetili predvsem razlikam 

pri načinih spoprijemanja s stresom med moškimi in ţenskami ter iskali vzroke za vse te 

razlike. 

Ţelimo, da bi rezultati pripomogli k boljšemu razumevanju razlik pri načinih vodenja in 

posledično razlik pri spoprijemanju s stresom na delovnem mestu, in vse to zaradi kriterijev, 

kot so način zaposlitve, starost, spol in narodna pripadnost, ter da bi te ugotovitve lahko 

uporabili pri konstrukciji predlogov sprememb, ki bi doprinesle k večjemu zadovoljstvu in 

blagostanju tistih skupin ljudi, za katere se je v raziskavi izkazalo, da so na »prikrajšani« 

strani. 
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1.1  VODENJE 

Posamezniki imajo v skupini različne vloge in ena od njih je tudi vodenje. Vodja je 

posameznik, center, ki ima večjo socialno moč (moč vplivanja) od ostalih in jo lahko uporabi 

za upravljanje in vodenje. Izraţen ali viden vpliv enega ali več posameznikov na ostale člane 

skupine se imenuje vodenje, te posameznike pa imenujemo vodje. (Čufer, 2004).        

1.1.1 Definicije vodenja 

Čeprav je v literaturi problematiki vodenja namenjene veliko pozornosti, ni na voljo neke 

enotne definicije vodenja. Velja, da je definicij vodenja toliko, kolikor je avtorjev, ki se s to 

problematiko ukvarjajo. 

Hollander (v Čufer, 2009) pravi, da je vodenje poseben odnos med dvema ali več osebami, pri 

katerih obstaja vzajemni vpliv, vendar je pri tem vpliv ene ali več oseb večji od vpliva ostalih. 

Pri uporabi izraza vodenje mislimo torej zlasti na proces vplivanja. Vodja je tisti, ki ima 

poseben poloţaj in vlogo v skupini, kar mu omogoča večji vpliv na ostale člane. Skupna 

definicija, ki zajema vse vodje, pravi, da so vodje tisti posamezniki, ki so pomembno vplivali 

na druge ljudi, s katerimi so bili v neposrednem ali posrednem stiku. Ali z drugimi besedami, 

kot pravi Sabadin (2009), vodenje je proces, s katerim vplivamo na ljudi, pri čemer jih pri 

vodenju usmerjamo, motiviramo in na druge načine pripravimo do tega, da so pri opravljanju 

dela čim bolj uspešni. 

Yukl (2008) je povzel nekaj definicij drugih avtorjev:  

Hemphill in Coons (1957, v Yukl, 2008) menita, da je vodenje vedenje posameznika, ki 

usmerja aktivnosti skupine k skupnemu cilju. 

Vodenje se udejanja v procesu, pri katerem posamezniku ali več posameznikom uspe poskus 

preokvirjanja in definiranja realnosti drugih ljudi (Smircich in Morgan, 1982; v Yukl, 2008).  

Schein (1992; v Yukl, 2008) pa pravi, da je vodenje sposobnost stopiti iz kulture ... začeti 

evolucijsko spreminjati procese k večji sposobnosti adaptacije. 

Po Burnsu (1978; v Yukl, 2008) je vodenje prepričevanje podrejenih, da delujejo za določen 

cilj, ki predstavlja koristi in spodbudo za obe strani, za vodjo in podrejene. 

Kot opisuje Yukl (2008), vodenje vpliva na: »razlago dogodkov za podrejene, izbiro ciljev za 

skupino ali organizacijo, organiziranje delovnih procesov za dosego ciljev, motivacijo 
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podrejenih, da bi dosegli cilje, vzdrţevanje sodelovalnega odnosa in timskega dela ter 

zagotavljanje podpore in sodelovanja ljudi, ki ne spadajo v skupino ali organizacijo« (1994; 

Leithwood, Seashore, Anderson and Wahlstrom, 2004). 

Obstaja še mnogo drugih definicij vodenja, ki pa jih ne bomo več naštevali. 

1.1.2 Lastnosti vodje 

Uspešen vodja ima tri glavne odlike:  

1. Izrazit vpliv na člane skupine, s katerim je zagotovljena njihova podpora njegovemu 

vodenju.  

2. Uresničevanje ciljev, zaradi katerih skupina obstaja.  

3. Ne samo doseganje skupinskih ciljev, pač pa tudi zadovoljevanje potreb članov in s 

tem doseganje zadovoljstva članov s svojim delom in članstvom v skupini. 

Razlikujemo formalne in neformalne vodje. Formalni vodja je izbran in postavljen na poloţaj 

vodje, predviden z organizacijo skupine in z nekim formalnim aktom (statutom) o strukturi 

skupine. Formalni vodje so samo v formalnih skupinah. Neformalni vodje pa obstajajo tudi v 

neformalnih skupinah, kot je npr. prijateljska skupina, pojavljajo pa se tudi v formalnih 

organizacijah, zlasti takrat, kadar formalni vodja ne opravlja vodenja dovolj uspešno. 

1.1.3 Vrste vodenja 

Čufer (2004) razlikuje med metodami in stili vodenja. Po njegovem mnenju obstajajo tri 

glavne metode vodenja: 

a) Metoda prisile je zasnovana na raznih prisilnih ukrepih in sredstvih, ki jih uporablja vodja, 

da zagotovi doseganje ciljev in izvršitev naloge. Konkretne oblike prisile so lahko zelo 

različne (npr. kazen, groţnja obljuba, nagrada). Bistvo prisile: če posameznik naloge ne izvrši, 

mu preti določena sankcija – izostanek nagrade ali kaznovanje.  

b) Metoda paternalizma pomeni, da vodja skrbi za potrebe svojih podrejenih, vendar v 

povračilo zahteva njihovo poslušnost in predanost. Drugače rečeno, vodja skuša »kupiti, 

podkupiti« svoje podrejene s tem, da jim zagotavlja določene koristi. Odnos med vodjem in 

podrejenim je podoben odnosu med očetom in sinom, saj je odnos prijazen, dobronameren in 

odgovoren, vendar naj bi se modrost in razumnost nahajali na strani vodje. Ker vodja meni, da 

edino on ve, kaj je dobro za delavce, jim pogosto vsiljuje odločitve.  
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c) Metoda prepričevanja obsega niz postopkov, s katerimi vodja skuša prepričati svoje 

podrejene, da je treba izvršiti naloge, ki so dane skupini. Pri tem uporablja argumente, 

sugestije, lasten primer, pogovore, diskusije ipd. 

Avtor nato (Čufer, 2004) razdela tudi tri glavne stile vodenja, in sicer:  

a) Avtokratski stil 

 Za ta stil vodenja je značilno, da vodja absolutno in v celoti odloča in ukazuje sam, vsi člani 

skupine pa se mu morajo brez ugovarjanja pokoravati in ubogati njegove ukaze. Pri tem stilu 

prevladuje metoda prisile in paternalizma, medtem ko prepričevanja praktično ni. 

Odgovornost je v rokah vodje, ki vrši kontrolo in uporablja silo.  

b) Demokratski stil 

V tem primeru vodja ni izoliran »avtokrat«, pač pa je vodja, ki vodi skupino na osnovi 

sodelovanja in dogovorov z vsemi člani skupine. Vsi člani imajo moţnost, da povedo svoje 

predloge in da razpravljajo o nalogah, ki jih je treba opraviti. Skupina najpogosteje dela tisto, 

kar vodja ţeli, vendar ne občutijo njegovih idej, kot da so jim vsiljene »od zgoraj«, pač pa 

bolj sledijo iz razprave, v kateri so sodelovali, in skupaj oblikovanih zaključkov. Osnovna 

metoda je prepričevanje, le v manjši meri metoda paternalizma in prisile. Odgovornost je 

skupinska. Pritisk skupine pa sili posameznike, da se vedejo kot večina.  

c) Stil laissez-faire 

Tu vodja sploh ni vodja v pravem smislu besede, ker je njegova vloga zmanjšana na 

minimum. Pri vodenju laissez-faire (francoski izraz, ki pomeni »pusti, da gredo stvari po 

svoje«) se vodja čim manj vmešava. V glavnem samo prenaša naloge skupini in registrira 

uspehe ali neuspehe v delu posameznih članov, vsak član skupine pa dela po lastni volji in na 

lastno odgovornost. Skupine pravzaprav nihče ne vodi v pravem smislu besede, zato nekateri 

govorijo tudi o razpuščenih, stihijskih skupinah ali o liberalizmu. Ker vsak počne, kar hoče, se 

v svoji skrajnosti to lahko konča s kaosom. 

1.1.4 Teorije vodenja 

Sistematične raziskave problematike vodenja so se začele v 20. stoletju, čeprav je zanimanje 

za definiranje lastnosti, ki omogočajo učinkovito vodenje, prisotno ţe dolgo časa. Bass in 

Stogdil (1990; v Sabadin, 2009) namreč navajata, da se razmišljanja o učinkovitem vodenju 
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pojavljajo ţe v antiki (grška in rimska klasika), v stari in novi zavezi Biblije ter tudi ţe v 

starodavnih kitajskih filozofskih spisih in islandskih sagah. 

1.1.4.1 Situacijska teorija vodenja po Herseyu in Blanchardu  

Hersey-Blanchardova situacijska teorija vodenja se osredotoča na značilnosti zaposlenih in 

določa obnašanje managerjev. Bistvo teorije je, da so si ljudje v stopnji pripravljenosti med 

seboj različni (Dimovski idr., 2003; v Čadeţ, 2008). Avtorja sta ugotovila, da so različni 

pristopi vodje odvisni tudi od zrelosti, doraslosti, pripravljenosti ali ustreznosti podrejenih 

(Sabadin, 2009). Zrelost ima dva vidika: delovno in psihološko ustreznost. Delovna ustreznost 

pri podrejenem pomeni posedovanje sposobnosti, spretnosti in znanj za opravljanje dela. 

Psihološka ustreznost pomeni potrebno samozaupanje in samospoštovanje podrejenega.  

Če zrelosti naraščata do zmernega nivoja, mora vodja zmanjševati intenzivnost vedenj, 

usmerjenih v delovne naloge, in povečevati intenzivnost vedenj, ki so usmerjena v odnose. 

Kadar zrelosti rasteta proti visoki stopnji, se mora teoretično zmanjševati tudi intenzivnost 

obeh vrst vedenj vodje, tako usmerjenost v delovne naloge kot usmerjenost v odnose 

(Sabadin, 2009). 

Poznamo štiri glavne tipe delavcev glede stopnje pripravljenosti za delo (Sabadin, 2009): 

R1 – Človek, ki ne zna in ne ţeli: tip človeka, ki ni usposobljen, ni predan delu in ni 

motiviran.  

R2 – Človek, ki ne zna, toda ţeli: posameznik, ki ni usposobljen, toda je zelo motiviran in si 

ţeli delati. 

R3 – Človek, ki zna, ampak ne ţeli: tip človeka, ki je sposoben učinkovito delati, ampak ni 

pripravljen te svoje sposobnosti uporabiti. 

R4 – Človek, ki zna in ţeli: tip človeka, ki je sposoben učinkovito delati in delo rad opravlja. 

Način vodenja, ki ga po tej teoriji situacijskega vodenja izvaja vodja, ima dve pomembni 

sestavini: 

- Vedenje, usmerjeno v delovne naloge kaţe, koliko se vodja ukvarja z določevanjem 

vlog, kaj, kako, kje in kdo bo kaj opravil; to dosega s postavljanjem ciljev, 

organiziranjem, določanjem člasovnih okvirov, usmerjanjem in nadzorom. 
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- Vedenje, usmerjeno v odnose kaţe, koliko se vodja ukvarja z nudenjem podpore, 

obojestransko komunikacijo, olajševanjem medsebojnih odnosov z aktivnim 

poslušanjem in zagotavljanjem povratnih informacij o delu (Sabadin, 2009). 

Direktiva: kadar podrejeni ne more izvršiti naloge ali je ne ţeli, takrat vodja prevzame visoko 

direktivno vlogo in podrejenemu razloţi, kaj naj naredi, brez posebnega ozira na kakovost 

njunega odnosa.  

Prepričevanje: kadar je podrejeni vsaj do neke mere sposoben izvesti nalogo se lahko zgodi, 

da je zaradi svojih sposobnosti preveč samozavesten; v tem primeru lahko direktiva nanj 

deluje demotivacijsko in izzove odpor do izvedbe naloge. Takrat je za vodjo bolje, da 

podrejenemu »proda« drugačen način dela z razlago in pojasnjevanjem odločitev.  

Sodelovanje: kadar je podrejeni sposoben opraviti nalogo, a to zavrača, ali kako drugače kaţe 

nezadostno pripravljenost, vodji ni treba skrbeti glede njegove kompetentosti, temveč bi 

moral svojo pozornost nameniti ugotavljanju, zakaj podrejeni odklanja opravilo naloge in 

kako ga motivirati, da jo opravi. 

Delegiranje: kadar je podrejeni sposoben opraviti nalogo in je zanjo tudi motiviran, mu lahko 

vodja praktično prepusti celotno opravilo po načelu popolnega zaupanja in ga lahko z razdalje 

opazuje pri opravljanju naloge, da se popolnoma prepriča v ustreznost izvedbe. (Feedburner, 

2011) 

1.1.4.2 Teorija pot – cilj 

To teorijo sta razvila House (1971; v Feedburner, 2011) in Mitchell (House in Mitchell, 1974; 

v Feedburner, 2001). Teorija je dobila ime po predpostavki, da je vodja tisti, ki mora pokazati 

podrejenemu pot do ţelenih ciljev. Model teorije poleg značilnosti podrejenih upošteva tudi 

značilnosti situacije. Po tej teoriji ustrezen stil vodenja vpliva na zadovoljstvo, motivacijo in 

učinkovitost podrejenih. Avtorja sta opisala štiri ločene vodstvene stile, ki so bili ţe opisani v 

drugih teorijah (Sabadin, 2009; Feedburner, 2011): 

1. Podporno vodenje (angl. supportive leadership) – ustvarja prijateljsko podporno 

delovno okolje. Upošteva potrebe podrejenih, krepi samospoštovanje podrejenih in 

ustvarja delo bolj privlačno. Ta pristop je najbolj primeren, kadar je delo stresno, 

dolgočasno ali tvegano. 
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2. Direktivno vodenje (angl. directive leadership) – specifično razporejanje delovnih 

aktivnosti in informiranje o pričakovanjih. Sporoča podrejenim, kaj mora biti 

narejeno, in daje ustrezne napotke med delom. Vključuje razporejanje delovnega časa, 

katero delo mora biti kdaj opravljeno. Takšno vodenje je primerno, kadar so delovne 

naloge slabo strukturirane, kompleksne in ko je podrejeni v takšnem delu še premalo 

izkušen. Takšno vodenje pri podrejenem okrepi občutek varnosti in kontrole.  

3. Sodelovalno vodenje (angl. participative leadership) – podrejeni so povabljeni, da 

sodelujejo v diskusijah in sprejemanju odločitev. Vodja se posvetuje s podrejenimi in 

upošteva njihove ideje, ko se odloča o nadaljnih ukrepih. Ta pristop je najbolj 

primeren, kadar so podrejeni eksperti na določenem področju in kjer so njihovi 

strokovni nasveti potrebni.  

4. Storilnostno vodenje (angl. achievement-oriented leadership) – podrejenim ponudi 

realistične in teţke cilje ter pomoč pri doseganju le-teh. Postavlja visoke standarde in 

pričakuje njihovo doseganje. Vodja izkazuje zaupanje v sposobnosti podrejenih, da 

doseţejo zastavljene cilje. Ta pristop je učinkovit, kadar je naloga kompleksna.  

1.1.4.3 Vroom-Yettonov normativni model 

Teorija poskuša prepoznati ustrezne stile vodenja za različne okoliščine in situacije. Kakovost 

odločitve je izbira najboljše alternative in je še posebej pomembna, kadar je na voljo več 

alternativ. Podrejeni podpirajo odločitev do sprejemljivostne stopnje. Bolj ko je kakovost 

odločitve pomembna, bolj se vodja osredotoča na njeno sprejetje pri podrejenih. (Feedburner, 

2011) 

Avtorja predlagata pet stilov vodenja. Dva sta avtokratska (A1, A2),  dva sta posvetovalna 

(C1 in C2) in en je skupinski (G2) (Sabadin, 2009): 

- A1: Vodja rešuje problem ali sprejme odločitev sam z uporabo trenutno razpoloţljivih 

informacij. 

- A2: Vodja pridobi potrebne informacije od podrejenih in potem sprejme odločitev 

sam; med pridobivanjem informacij lahko podrejene informira o problemu; podrejeni 

morajo zagotoviti potrebne informacije, ne pa iskati in ocenjevati alternativnih rešitev.  

- C1: Vodja rešuje problem s podrejenimi posamično (jih ne skliče skupaj), posluša 

njihove ideje in predloge in sprejme odločitev, ki lahko odraţa vpliv podrejenih ali pa 

tudi ne. 
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- C2: Vodja rešuje problem s podrejenimi kot skupino ter posluša njihove ideje in 

predloge, sprejme odločitev, ki lahko odseva vpliv podrejenih, lahko pa tudi ne. 

- G2: Vodja rešuje problem s podrejenimi kot skupino, skupina skupaj ustvarja in 

ocenjuje alternative in poskuša doseči soglasje o rešitvi; vodja deluje kot predsedujoči 

v razpravi in ne vsiljuje skupini svojih rešitev, pripravljen je sprejeti in implementirati 

rešitev, ki ima podporo celotne skupine. 

Oznake A, C in G označujejo vodstveno prakso: A – avtokratsko, C – posvetovalno in G – 

skupinsko. 

Stil vodenja je odvisen od sedmih značilnosti problemske situacije oziroma od sedmih 

vprašanj, na katera je moţno odgovoriti z »da« ali »ne« (Sabadin, 2009): 

1. Je pomembna kakovost odločitve? 

2. Imam dovolj informacij za sprejem odločitve visoke kakovosti? 

3. Je problem strukturiran? 

4. Je sprejemljivost odločitve za podrejene pomembna za učinkovito implementacijo? 

5. Je verjetno, da bo odločitev, ki jo sprejmem sam, sprejeta pri podrejenih? 

6. Podpirajo podrejeni doseganje organizacijskih ciljev, ki se dosegajo z rešitvijo danega 

problema? 

7. Je moţen konflikt med podrejenimi glede preferirane rešitve?  

Vroom in Jago (1988; v Sabadin, 2009) sta z raziskavami ugotovila, da je v primeru 

upoštevanja predlagane strategije odločanja uspešnost odločanja 62-odstotna, z uporabo 

alternativnega postopka odločanja pa je uspešnost samo 37-odstotna. 

1.1.4.4 Situacijska (kontingenčna) teorija vodenja – Fiedler 

V tem pristopu je glavna predpostavka, da so sposobnosti, kakovost in veščine, ki jih zahteva 

vodenje, določene v veliki meri z zahtevami situacije, v kateri mora vodja delovati (Sabadin, 

2009). Situacijski pristop je osredotočen na zunanje okoliščine, na identifikacijo in opis 

značilnosti situacije in specifikacijo ustrezne skladnosti zmoţnosti in vedenj vodje. 

Fiedlerjev model je dober primer pristopa, s katerim se skuša prepoznati optimalno skladnost 

med vodjo in situacijo. Uvedel je LPC-rezultat, ki pomeni podatek o »najmanj zaţelenem 

sodelavcu« (angl. Least Prefered Co-workers). Vodje morajo namreč osebo, s katero si 

najmanj ţelijo delati, opisati z različnimi lastnostmi: odprt/zaprt, prijeten/neprijeten, 
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prijateljski/neprijateljski, topel/hladen itd. Opis odraţa osnovno naravnanost vodje do drugih 

(Sabadin, 2009). 

Avtor je ugotovil, da so vodje z visokim LPC-rezultatom usmerjeni v odnose (angl. 

relationship-oriented) in da najmanj zaţelene sodelavce opisujejo z razmeroma pozitivnimi 

besedami. Sposobni so vzdrţevati tesnejše medosebne odnose, izpolnjevanje nalog je zanje 

pomembno, vendar šele takrat, ko so medosebni odnosi zadovoljivi. 

Vodje z niţjim LPC-rezultatom ocenjujejo posameznike, s katerimi bi najmanj ţeleli delati, 

bolj negativno. Bolj so usmerjeni v delovne naloge kot v medosebne odnose. Takšni vodje 

ustvarjajo dobre socialne in medosebne odnose šele takrat, ko je delo izvršeno na učinkovit 

način (Sabadin, 2009). 

Nekaterim situacijam vodje dajejo prednost bolj kot drugim, to je pa odvisno od tega, koliko 

kontrole in vpliva ima vodja. Na to vplivajo trije faktorji (Sabadin, 2009): 

1. Odnos vodja – člani: je najmočnejša determinanta favoriziranja situacije. Ta 

determinanta kaţe, kako člani sprejemajo vodjo in stopnjo lojalnosti članov do vodje.  

2. Struktura delovne naloge: je druga najpomembnejša determinanta. Visoko 

strukturirane delovne naloge zahtevajo natančen, jasen cilj in tudi način, kako doseči 

ta cilj.  

3. Pozicijska moč: pomeni zmoţnost vodje vplivati na podrejene. Situacija je najbolj 

sprejemljiva za vodjo, ko je odnos med vodjo in člani skupine dober, ko je delovna 

naloga dobro strukturirana in ko ima vodja veliko pozicijsko moč. Najmanj 

priljubljena pa je situacija za vodjo takrat, ko je odnos s skupino slab, ko so naloge 

slabo strukturirane in ko ima vodja šibko pozicijsko moč.  

Vodstveni stil, potreben za doseganje visoke učinkovitosti pod favoriziranimi oz. ugodnimi 

pogoji, ni isti kot vodstveni stil, potreben za doseganje učinkovitosti pod neugodnimi pogoji. 

Avtor meni, da je moţno zagotoviti ustrezno vedenje vodje z izbiro vodje z LPC-rezultatom, 

ki se sklada s situacijo (Sabadin, 2009): 

Fiedlerjevi nasledniki so model razširili tako, da so njegovemu modelu z dvema LPC-

rezultatoma (visoki in nizki) dodali še tretji nivo (srednji LPC-rezultat). Kennedy (1982;  v 

Sabadin, 2009) je ugotovil, da so vodje s srednjim LPC-rezultatom uspešnejši od vodij z 

nizkim ali visokim LPC-rezultatom. 
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1.1.4.5 Model polnega razpona vodenja                                                                                                                                                        

Malloy in Penprase (2010) opisujeta model Model polnega razpona vodenja (angl. Full Range 

Leadership), ki sta ga razvila Bass in Avolio (2004; v Malloy in Penprase, 2010). Po tem 

modelu se stili vodenja delijo na več komponent: 

Transformacijsko vodenje vsebuje pet komponent: 

- idealiziran vpliv – atribucija (gradi zaupanje), 

- idealiziran vpliv – vedenje (predstavlja integriteto), 

- navdihujoča motivacija (navdihuje druge), 

- intelektualna stimulacija (vzpodbuja mišljenje), 

- upoštevanje posameznika (trenerji).  

Transakcijsko vodenje vsebuje dve komponenti: 

- pogojno nagrajevanje (nagrajuje doseţke), 

- vodenje z izjemami – aktivno (opreza za napakami). 

Transakcijski vodja se osredotoča na nagrajevanje in kaznovanje v zameno za poslušnost 

podrejenega (Bromley in Kirschner-Bromley, 2007; Bass, 1996; v Malloy and Penprase, 

2010). 

Pasivno-izogibajoče se vodenje vsebuje dve komponenti: 

- vodenje z izjemami – pasivno, 

- vodenje brez vajeti (fr. laissez-faire) (izogiba se vmešavanju). 

Osnova modelu polnega razpona vodenja je prepričanje, da vsak vodja različno pogosto izraţa 

vsak način vodenja (Bass in Avolio, 2004). Vodja z optimalno učinkovitostjo najpogosteje 

izraţa komponente transformacijskega vodenja, sledijo visoke frekvence vodenja z izjemami 

– pasivno, vodenje z izjemami – aktivno in pogojno nagrajevanje ter redko vodenje brez vajeti 

(Bass in Avolio, 2004). Osrednji koncept modela polnega razpona vodenja je, ko vodje 

dozorijo, vloţijo čas in energijo v spodbujanje razvoja ostalih. S to dejavnostjo lahko vplivajo 

tudi na izboljšanje »naučene iznajdljivosti« podrejenih, ki je opisana v poglavju 

Spoprijemanje s stresom. 

Ta model bomo podrobneje predstavili pri opisu pripomočka Načini spoprijemanja s stresom 

(angl. Ways of coping Questionnaire), ki sem ga uporabil pri svoji raziskavi. 
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1.1.4.5.1 Transformacijsko vodenje 

Burns (1978; v Bono in Anderson, 2005) je prvi predstavil opaţanja o transformacijskem 

vodenju in Bass (1985; v Beyer, 1999; Conger in Kanungo, 1987; House, 1977; v Bono in 

Anderson, 2005) je razdelal tovrstno vodenje z definicijo treh tipov vedenja – karizme, 

intelektualne stimulacije in upoštevanja posameznika (konsideracija). Karizma se nanaša na 

navdihujoče elemente transformacijskega vodenja (idealizirani vpliv in navdihujoča 

motivacija). Razvila se je polemika glede samega pomena in vloge karizme v 

transformacijskem vodenju (Beyer, 1999; Conger in Kanungo, 1987; House, 1977; v Bono in 

Anderson, 2005). Kljub temu smo privzeli Bassov (1985; v Bono in Anderson, 2005) model, 

v katerem vodje s karizmo oblikujejo privlačno vizijo, prikaţejo svojo predanost viziji in o 

njej z zaupanjem in navdušenostjo pripovedujejo drugim. Intelektualna stimulacija se nanaša 

na vodjevo vedenje, ki je usmerjeno k vzpodbujanju divergentnega razmišljanja, tveganja in 

izzivanja obstoječega stanja. Upoštevanje posameznika pa se nanaša na pozornost 

posameznikovi osebnostni rasti in razvoju potreb podrejenih (Bono in Anderson, 2005). 

Z uporabo vprašalnika multifaktorskega vodenja (MLQ-5x) (Avolio & Bass, 2002; v Bass, 

Avolio, Jung idr., 2003) so Avolio, Bass, and Jung (1999; v Bass, Avolio, Jung idr., 2003) in 

Antonakis (2001; v Bass, Avolio, Jung idr., 2003) identificirali različne komponente 

transformacijskega vodenja. Štiri komponente, ki jih Avolio idr. označujejo kot temelje 

transformacijskega vodenja, so sledeče: 

Idealiziran vpliv 

Takšni voditelji so občudovani, spoštovani in zaupanja vredni. Podrejeni se z njimi 

poistovetijo in jih ţelijo posnemati. Vodja si pridobi njihovo zaupanje med drugim tudi s 

postavljanjem potreb podrejenih pred lastne potrebe. Vodja deli tveganja skupaj s podrejenimi 

in konsistentno vodi na podlagi etike, principov in vrednot. 

Navdihujoča motivacija 

Vodje se obnašajo na način, s katerim svojim podrejenim zagotavljajo smisel in izziv med 

delom. Povzdiguje individualni in skupinski zanos. Izkazuje navdušenje in optimizem. Vodja 

spodbuja podrejene, da si predstavljajo privlačno vizijo prihodnosti, ki si jo zamislijo sami. 

 

 

http://ovidsp.uk.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.2.4a/ovidweb.cgi?&S=COOOPDLCLCHFLNEMFNCLIHBGDILDAA00&Link+Set=S.sh.40%7c1%7csl_10#115
http://ovidsp.uk.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.2.4a/ovidweb.cgi?&S=COOOPDLCLCHFLNEMFNCLIHBGDILDAA00&Link+Set=S.sh.40%7c1%7csl_10#116
http://ovidsp.uk.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.2.4a/ovidweb.cgi?&S=COOOPDLCLCHFLNEMFNCLIHBGDILDAA00&Link+Set=S.sh.40%7c1%7csl_10#113
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Intelektualna stimulacija 

Vodje spodbujajo svoje podrejene k inovativnosti in kreativnosti s preizkušanjem domnev, 

preoblikovanjem perspektive teţav in z novim pristopom k starim situacijam. Pri njih 

posmehovanje ali javna kritika posamezniku, kadar stori napako, nima mesta. Nove ideje in 

ustvarjalne rešitve prihajajo s strani podrejenih, ki so vključeni v proces seznanjanja s 

problemi in iskanja rešitev.  

Upoštevanje posameznika 

Vodja namenja pozornost potrebi po doseţkih in rasti vsakega posameznika tako, da se do 

njega vede kot trener oziroma mentor. Podrejeni uspešno razvijajo svoje potenciale. V delovni 

klimi, ki nudi podporo k osebnostni rasti, se ustvarjajo nove priloţnosti za učenje. Upoštevajo 

se individualne razlike v potrebah in ţeljah. 

Avtorji menijo, da je transformacijsko vodenje pomemben predpogoj k gradnji kolektivnega 

zaupanja in zmoţnosti, ki sta potrebna, da je skupina uspešna v spoprijemanju s teţavnimi 

izzivi. Guzzo in njegovi kolegi (Guzzo, Yost, Campbell in Shea, 1993; v Bass, Avolio, Jung 

idr., 2003) menijo, da je sposobnost skupine funkcija zasnove skupine (to je delovna 

medodvisnost), procesa (vodenja) in konteksta (delovnih pogojev). Ko je naloga skupine 

zastavljena, da spodbuja močno medodvisno delo znotraj skupine in ko vodenje skupine 

zagotavlja podporo za skupinsko delo, se pri članih skupine pričakuje visoko kolektivno 

zaupanje (Bass, Avolio, Jung idr., 2003). 

1.1.4.5.2 Karizmatično-transformacijski vodja 

Tempo sprememb, s katerimi se danes soočajo delovne organizacije, se odraţa v klicih po 

prilagodljivejšem in fleksibilnejšem vodenju. Prilagodljivi vodje delajo učinkoviteje v 

bliskovito spreminjajočem se okolju s pomočjo osmišljevanja izzivov, s katerimi se soočajo 

tako vodje kot njihovi podrejeni, in se ustrezno odzivajo nanje. Prilagodljivi vodje sodelujejo 

s svojimi podrejenimi, da bi ustvarili kreativne rešitve za kompleksne probleme, medtem ko 

prav tako razvijajo svoje podrejene, da bi bili sposobni prevzeti širši obseg voditeljske 

odgovornosti.  Bass je zgoraj opisano obliko prilagodljivega vodenja označil kot 

transformacijsko vodenje (Bass, 1985; v Bass, Avolio, Jung in Berson, 2003). Takšno vodenje 

pa drugi avtorji imenujejo tudi karizmatično vodenje. Od karizmatičnih vodij se pričakuje, da 

z oblikovanjem privlačne vizije v delo integrirajo vrednote in s podporo teh vrednot v viziji, 

okrepijo smiselnost dela pri podrejenih. Takšno ravnanje bo dvignilo ţeljo in navdušenost 
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podrejenih za lastno delo. Tako lahko od vedenja karizmatičnega vodje pričakujemo, da se bo 

pomembno in pozitivno povezovalo s pozitivnim odnosom do dela pri podrejenih (ki se 

obravnava kot navdušenje za delo in pripadnost organizaciji, v kateri delajo) (de Hoogh, den 

Hartog, Koopman, Thierry, van den Berg, van der Weide in Wilderom, 2004). 

1.1.4.5.3 Transformacijski vodja v delovnem okolju 

Najpogostejša predvidevanja našega časa menijo, da indikatorji dinamike okolja, kot so 

bliskovito spreminjanje ali dinamično organiziranje okolja in tudi krizni pogoji, negotovost, 

oportunizem spodbujajo pojav karizmatičnega vodenja oziroma spodbujajo njegov učinek na 

podrejene (Pawar in Eastman, 1997; Shamir in Howell, 1999; Conger in Kanungo, 1988; v de 

Hoogh, den Hartog, Koopman idr., 2004). Takšno dinamično in negotovo okolje zahteva nove 

razlage, nove odgovore in druge nivoje prizadevanja in vključevanja. Omogočajo širino 

sprejemanja odločitev in mnogo priloţnosti za vodenje. Takšna okolja so bolj pripravljena na 

predloge sprememb in usmerjena h karizmatičnemu vodenju (Conger in Kanungo, 1988; v de 

Hoogh, den Hartog, Koopman idr., 2004). 

Transformacijsko vodenje pozitivno učinkuje tudi na storilnost podrejenih v delovni 

organizaciji. Takšen sklep navajajo tudi nekatere raziskave. DeGroot, Kiker in Cross (2000) 

so opravili metaanalizo literature transformacijskega in transakcijskega vodenja, s katero 

potrjujejo pozitiven odnos med karizmatično-transformacijskim vodenjem in storilnostjo. 

Geyer in Steyrer (1998) sta ovrednotila vodenje menedţerjev avstrijskih bank in sta ugotovila 

zelo pozitiven odnos med trasformacijskim vodenjem in dolgoročno oz. kratkoročno 

storilnostjo. Geyer in Steyrer sta predvidevala, da je močnejša povezanost med 

transformacijskim vodenjem in dolgoročno storilnostjo posledica tega, da transformacijsko 

vodenje ustvarja bolj navdahnjeno, predano in povezano kulturo v njihovih bankah. 

1.1.4.5.4 Transakcijsko vodenje 

Transakcijsko vodenje pomeni, da se podrejeni strinjajo, sprejemajo oziroma podrejajo vodji 

v zameno za pohvalo, nagrade oziroma v izogib disciplinskim ukrepom. Nagrade in priznanja 

se podelijo pod pogojem, da podrejeni uspešno opravljajo svojo vlogo in svoje zadolţitve 

(Podsakoff, Todor in Skov, 1982). Transakcijsko vodenje s pogojnim nagrajevanjem izraţa 

jasna pričakovanja in ponuja priznanje, ko so cilji doseţeni. Jasno oblikovanje ciljev ter 

podeljevanje priznanj, ko so ti cilji doseţeni, naj bi se izrazilo pri posameznikovem in 

skupinskem doseganju pričakovanega nivoja storilnosti (Bass, 1985; v Bass, Avolio, Jung 



24 

 

idr., 2003). V bolj korektivni obliki, ki jo označujemo kot vodenje z izjemami – aktivno, vodja 

opredeli standarde, ki jih je treba izpolnjevati, in tudi, kaj spada pod neučinkovito storilnost, 

in lahko kaznuje podrejene, ki ne delujejo v skladu s postavljenimi delovnimi standardi. Ta 

oblika vodenja implicira pozorno opazovanje odklonov in napak, nakar po opaţeni napaki 

kolikor hitro je mogoče, sledi korektivna akcija. V bolj pasivni obliki vodja ali čaka, da se 

problemi nakopičijo, preden ukrepa, ali pa sploh ne ukrepa, kar bi lahko imenovali pasivno – 

izogibajoče vodenje oz. laissez-faire (poimenujemo ga tudi vodenje brez vajeti). Takšni 

pasivni vodje se izogibajo jasni opredelitvi delovnih nalog in postavljanju ciljev ter 

standardov, ki naj bi jih podrejeni dosegali. 

Predhodne raziskave so pokazale, da se transakcijski pogojno nagrajevalni način pozitivno 

povezuje s predanostjo, zadovoljstvom in storilnostjo podrejenih (Bycio, Hackett, & Allen, 

1995, Hunt & Schuler, 1976, Podsakoff, Todor, Grover, & Huber, 1984; v Bass, Avolio, Jung 

idr., 2003). 

1.1.4.5.5 Primerjava transakcijskega in transformacijskega vodenja 

Bass (1985; v Bass, Avolio, Jung indr., 2003) trdi, da transakcijsko vodenje s pogojevanjem 

nagrad postavlja temelje za odnos med vodji in podrejenimi v obliki opredeljevanja 

pričakovanj, razčiščevanja odgovornosti, pogajanja v dogovorih in zagotavljanja priznanj in 

nagrad za doseganje pričakovane storilnosti. Transformacijsko vodenje spodbuja razvoj 

podrejenih, ko jih izziva v razmišljanje na način, ki ga niso vajeni, ko jih navdihuje, da se 

lotijo nalog, za katere so menili, da jih niso sposobni opraviti, in ko jih motivira, naj jih 

opravljajo z zavedanjem vrednot in visokih moralnih standardov, ki vodijo njihovo storilnost 

(Avolio, 1999; v Bass, Avolio, Jung idr., 2003). 

Videti je, da mora transakcijsko vodenje postaviti jasne standarde in pričakovanja storilnosti. 

Transakcijsko vodenje lahko zgradi temeljno zaupanje do vodje, ko zanesljivo dela tako, kot 

je bilo dogovorjeno. Ko so stvari glede pričakovanj in storilnosti jasne, podrejeni spoznajo, da 

njihovi vodje zanesljivo izvedejo naloge, za katere so naprošeni. Transformacijsko vodenje 

lahko gradi na teh začetnih stopnjah zaupanja z vzpostavljanjem globlje ravni identifikacije 

med podrejenimi z ozirom na vrednote, poslanstvo in vizijo delovne enote (Shamir idr., 1998; 

v Bass, Avolio, Jung idr., 2003). To notranje zaupanje je povezano z osebno identifikacijo, za 

katero Shamir idr. (1993; v Bass, Avolio, Jung idr., 2003) menijo, da jo podrejeni izraţajo, ko 

delajo s karizmatično-transformacijskimi vodji. Moţno je, da ta stopnja zaupanja in 

identifikacije vzdrţuje storilnost delovne enote daljše obdobje. Seveda transakcijsko vodenje 

http://ovidsp.uk.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.2.4a/ovidweb.cgi?&S=COOOPDLCLCHFLNEMFNCLIHBGDILDAA00&Link+Set=S.sh.40%7c1%7csl_10#125
http://ovidsp.uk.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.2.4a/ovidweb.cgi?&S=COOOPDLCLCHFLNEMFNCLIHBGDILDAA00&Link+Set=S.sh.40%7c1%7csl_10#125
http://ovidsp.uk.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.2.4a/ovidweb.cgi?&S=COOOPDLCLCHFLNEMFNCLIHBGDILDAA00&Link+Set=S.sh.40%7c1%7csl_10#140
http://ovidsp.uk.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.2.4a/ovidweb.cgi?&S=COOOPDLCLCHFLNEMFNCLIHBGDILDAA00&Link+Set=S.sh.40%7c1%7csl_10#145
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ravno tako lahko napoveduje storilnost kot transformacijsko, vendar na krajši rok, kar je v 

skladu z rezultati Geyerja in Steyrerja (1998). Geyer in Steyrer namreč poročata, da 

transakcijsko vodenje napoveduje kratkoročno finančno storilnost bank, medtem ko 

transformacijsko vodenje izkazuje boljše napovedi za daljše časovno obdobje. 

1.1.4.5.6 Povezanost nadrednih stilov modela polnega razpona vodenja z rezultati vodenja 

Walumbwa idr. (2008) so zaznali pomemben odnos med transformacijskim vodenjem in 

izraţanjem samoučinkovitosti zaposlenih, nadzorovano storilnostjo in identifikacijo z delovno 

enoto.  

Transakcijsko vodenje s pogojnim nagrajevanjem se je izkazalo kot pozitivno povezano s 

sluţbenim zadovoljstvom, predanostjo, učinkovitostjo vodenja, zadovoljstvom z vodjem in 

motivacijo ter zadovoljstvom z okoljem (Malloy and Penprase, 2010).  

Stil transakcijskega vodenja z izjemami – aktivno se je izkazal tako negativno (Spinelli, 2006; 

v Malloy and Penprase, 2010) kot pozitivno (Judge in Piccolo, 2004) povezan z 

učinkovitostjo vodje, zadovoljstvom z vodjo in vlaganjem dodatnega napora, kot tudi 

statistično nepomembno povezan s predanostjo zaposlenih vodji in podjetju ter njihovim 

zadovoljstvom z delovnim okoljem. 

Pasivnoizogibajoči stil vodenja z izjemami – pasivni (Chen idr., 2005; Watson, 2009; v 

Malloy and Penprase, 2010) in vodenje brez vajeti (Judge in Piccolo, 2004; Chen idr. 2005; 

Berson 2006, Spinelli 2006, Watson 2009; v Malloy and Penprase, 2010) pa sta se povezovala 

z niţjo stopnjo delovnega zadovoljstva. Vodenje z izjemami – pasivno in vodenje brez vajeti  

sta se izkazala kot konsistentno negativno povezana z učinkovitostjo vodje, zadovoljstvom z 

vodjo in pripravljenostjo na vlaganje dodatnega napora zaposlenih pri svojem delu.  

Transformacijske komponente in transakcijske komponente pogojnega nagrajevanja so se 

izkazale, da so negativno povezane s čustveno izčrpanostjo in depersonalizacijo, medtem ko 

so bile komponente pasivnoizogibajočega vodenja z izjemami – pasivno in vodenja brez vajeti 

pozitivno povezane z izgorelostjo, dejavniki čustvene izčrpanosti in depersonalizacijo 

(Malloy and Penprase, 2010). Stordeur idr. (2001) so odkrili, da so vse transformacijske 

komponente in komponente transakcijskega vodenja s pogojnim nagrajevanjem povezane z 

zniţanimi vrednostmi stresa.  
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Praksa vodenja, skladna s komponentami transformacijskega vodenja in vodenja s pogojnim 

nagrajevanjem, predstavlja bolj pozitivno delovno okolje, medtem ko vodenje z izjemami – 

aktivno in pasivno ter vodenje brez vajeti predstavljajo negativno delovno okolje. 

1.1.4.5.7 Razvoj vodje in vodenja 

Pregledi literature zaključujejo, da so raziskave, kako se najbolje opredeli in razvije vodenje, 

zelo redke (Day, 2000, Yukl, 1999). Večina posegov v razvoj vodenja ignorira dejstvo, da 

vodenje sestavljajo kompleksni odnosi med vodji, podrejenimi in okoljem, v katerem delujejo 

(Fiedler, 1996). Day je opredelil uporabno razlikovanje med razvojem vodje in razvojem 

vodenja. Razvoj vodje ima primarni cilj izboljševanje posameznikove kapacitete in 

potenciala, kot so samozavedanje, samouravnavanje in samomotiviranje. Razvoj vodenja pa 

se osredotoča na interakcijo vodje znotraj socialno-organizacijskega konteksta, področjem, ki 

se ga je v preteklem raziskovanju vodenja vztrajno zanemarjalo (Fiedler, 1996). 

1.1.4.5.8 Osebnostni in okoljski vplivi na vedenje vodje 

Burns (1978; v Smith in Canger, 2004) je razvil teorijo, ki jo je Bass (1985; v Smith in 

Canger, 2004) kasneje revidiral. Teorija predpostavlja, da so transformacijski vodje tisti, ki 

lahko pridobijo podporo svojih podrejenih s pomočjo inspiracije in lahko ustvarijo vizijo, ki 

se v podrejenih razteza preko lastnih interesov. Kot alternativo teorijam, ki predstavljajo 

pomembnost splošnih potez in vedenja pri vodjah, so nekateri predpostavili, da je 

učinkovitost vedenja vodij odvisna od okolja. Te »kontingenčne« teorije trdijo, da je lahko 

vedenje vodij koristno ali škodljivo, odvisno od značilnosti podrejenih in situacije (Smith in 

Canger, 2004 ).  

Vroom-Yettonov normativni model na primer predvideva skrbno obravnavo situacijskih 

faktorjev, preden se določi najučinkovitejša strategija odločanja (Vroom in Yetton, 1973; v 

Smith in Canger, 2004). Tudi teorija pot – cilj (angl. Path-Goal theory) poziva vodje, da 

preučijo potrebe podrejenih, preden se odločijo za strategijo vodenja (House, 1996; v Smith in 

Canger, 2004). Te teorije ponujajo jasne alternative poteznim teorijam vodenja, ko menijo, da 

je stil vodenja lahko učinkovit v nekaterih situacijah, medtem  ko se v drugih situacijah 

pokaţe kot neučinkovit.  

Kot dodatek tradicionalnejšim metodam merjenja učinkovitosti vodjij so nekateri raziskovalci 

predlagali preučevanje vedenja in odnosa podrejenih (Bass, 1990; v Smith in Canger, 2004). 
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Luthans (1988) trdi, da se lahko vodje obravnava kot učinkovite le, če imajo zadovoljne in 

predane podrejene. Močno gospodarstvo preteklih let je prisililo organizacije in nadzornike, 

da gledajo na zaposlene kot na prostovoljce in da posvetijo več pozornosti kakovosti odnosa z 

njimi in na to, da jih obdrţijo. Tako lahko tako odnos do zaposlenega kot njegov odhod 

vidimo kot upravičeno skrb za organizacijo in raziskovalce. Da bi še bolje opisali moţni 

učinek vodij na podrejene, so Hogan, Raskin in Fazzini (1990; v Smith in Canger, 2004) 

opozorili, da kar 60–75 % zaposlenih poroča o svojem nadrejenem kot najbolj stresnem 

faktorju v sluţbi. To kaţe na dejstvo, da imajo nadrejeni velik učinek na podrejenega (Smith 

in Canger, 2004). 

1.1.4.5.9 Vpliv transformacijskega vodje na podrejene 

Transformacijsko vodenje vpliva na odnose, motivacijo in opravilnost podrejenih. 

Tako laboratorijske kot terenske raziskave (Dvir idr., 2002; Howell in Hall-Merenda, 1999, 

Kirkpatrick in Locke, 1996, v Bono in Anderson, 2005) so ugotovile, da so transformacijska 

vedenja menedţerjev povezana z delovno storilnostjo svojih neposredno podrejenih. Nadalje, 

neposredno podrejeni menedţerjem, ki se uvrščajo visoko na lestvici transformacijskega 

vodenja, izraţajo vedenja organizacijske pripadnosti in bodo bolj verjetno pomagali drugim 

(Pillai, Schriesheim in Williams, 1999; Podsakoff idr., 1990; v Bono in Anderson, 2005).  

Neposredno podrejeni menedţerjem, ki izraţajo transformacijsko vodenje so bili bolj verjetno 

pod mentorstvom in nadzorovanim razvojem (upoštevanje posameznika); ti poročajo o bolj 

kakovostnejših odnosih s svojim nadrejenimi (Howell in Hall-Mrenda, 1999; v Bono in 

Anderson, 2005). Sparrowe in Liden (1997) menita, da so visoko kakovostni odnosi bistveni 

pri zagotavljanju zaupanja v organizacijo pri zaposlenem. Prav tako trdita, da zaposleni, ki so 

se pod razvili mentorsko podporo, pridobijo središčno pozicijo in vpliv v neformalnih 

sluţbenih mreţah, deloma zaradi tega, ker so se razvijali pod mentorskim vodstvom. 

Zaposleni, ki so bili deleţni takšne posebne pozornosti mentorja, imajo status zaposlenih z 

visokim potencialom. Mentorirani zaposleni (po neposrednem pričevanju transformacijskih 

vodij) imajo večjo moţnost, da srečajo ljudi v mentorjevi mreţi poznanstev in tako imajo 

moţnosti, da spoznajo vplivnejše ljudi v organizaciji. Ugotovljeno je bilo, da transformacijsko 

vodenje pozitivno vpliva na razvoj podrejenih v smislu njihove motivacije, moralnosti in 

okrepitve (angl. empowerment) (Bono in Anderson, 2005). 

Tourangeaou, Cranley, Laschinger in Pachis (2010) so našli povezavo, pri kateri se pozitivni 

vplivi transformacijskega vodenja kaţejo v višjem delovnem zadovoljstvu zaposlenih, to pa se 
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je povezovalo z niţjo stopnjo čustvene izčrpanosti, izgorelosti, višjo splošno energetsko 

renegeracijo, višjo organizacijsko podporo, višjo psihološko energetsko regeneracijo, 

močnejšo skupinsko povezanostjo in višjo osebnostno izpolnitvijo. Večja ţelja po odhodu iz 

organizacije se je povezovala z niţjim delovnim zadovoljstvom, višjo stopnjo čustvene 

izčrpanosti, izgorelostjo, večjim številom drugih delovnih priloţnosti, šibkejšo skupinsko 

povezanostjo, niţjo stopnjo osebnostne izpolnitve in višjo stopnjo depersonalizacije.  

Med praksami vodenja in delovnim zadovoljstvom ali nameni odhoda iz organizacije ni bilo 

najti povezave. Močnejši odnosi znotraj delovnih skupin, močnejši občutek osebne izpolnitve 

in niţja stopnja čustvene izčrpanosti so imeli neposredni učinek na dvig delovnega 

zadovoljstva in zmanjšanje namena po odhodu iz organizacije (Tourangeaou, Cranley, 

Laschinger idr., 2010). 

1.1.4.6 Težave pri vodenju 

Pomembna vloga, ki jo mora uvrstiti vsak menedţer v svoje delo, je vodenje. Menedţerji 

pogosto napravijo napako, ko ţe vnaprej predvidevajo, da so zaradi svoje menedţerske vloge 

avtomatično tudi vodje in da jim bodo njihovi podrejeni zato samodejno sledili. V resnici 

pozicijo nakazuje le naziv in ne vodenje (Hall, Johnson, Wysocki in Kepner, 2008). 

Teţava pa nastane tudi, kadar so vodje in menedţerji pridobili pozicijo na podlagi doseţkov 

na svojem strokovnem področju. Intervjuji v raziskavah (Pelz in Andrews, 1976; Raelin, 

1986; Vik, 2001; v Mulec, 2005) so pokazali, da imajo udeleţenci globok interes za svoje 

strokovno delo in profesionalno predanost svojemu področju stroke. Odgovornosti do 

podrejenih in do administrativnih procesov nanje niso delovale stimulativno, pokazali so tudi 

omejeno zanimanje za koncept menedţmenta in vodenja, iz česar lahko sklepamo, da se o 

vodenju niso veliko izobraţevali, niti ga niso imeli za pomembno veščino. Čeprav je to 

nakazovalo na odpor do vodenja, so intervjuji pokazali pozitivno naklonjenost vlogi vodje.  

Rezultati nakazujejo, da znanstveniki menijo, da potrebujejo znanstveno znanje v ţelji 

spreminjati njihovo znanstveno delo, kar implicira na dejstvo, da menijo, da je vodstveni 

vpliv, ki temelji na njihovem znanstvenem delu, močnejši kot sama formalna moč vodstvene 

pozicije. Moţna razlaga tega nekoliko kontradiktornega pojava glede vpliva je, da se 

udeleţenci niso zavedali trenutne kombinirane vloge, pomembnosti vodenja za uspeh 

organizacije ali vpliva vodij organizacije. 
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Glede na to, da je raziskava pokazala pozitivno naravnanost k odgovornosti vodenja, bi se 

moralo večjo pozornost nameniti ustvarjanju kulture, ki poudarja vodenje in razvoj vodenja v 

organizacijah. Priznavanje in elaboracija vpliva, ki ga ima vodenje na znanstveno delo lahko 

razjasni pomembnost menedţerskih in voditeljskih spretnosti in tako privabi več 

znanstvenikov na voditeljske pozicije (Mulec, 2005). 

Ob zaključku predstavitve teorije transformacijskega vodenja ugotavljamo tako močne kot 

šibke točke tovrstnega vodenja: 

- močne točke: obseţna raziskanost, učinkovit vpliv na podrejene na vseh nivojih in 

velik poudarek na potrebah in vrednotah podrejenih;  

- slabosti: obravnava vodenja bolj kot osebnostne poteze kot naučenega vedenja in 

moţnost zlorabljanja moči (Hall, Johnson, Wysocki idr., 2008). 

1.1.4.7 Medkulturne primerjave vodenja 

Med absolventskim staţem se je avtor diplomskega dela udeleţil Erasmusove študijske 

izmenjave v Franciji. Udeleţba na izmenjavi ga je obvezala, da je v vzorec udeleţencev vzel 

tudi francoske študente. Zaradi različnega zgodovinskega ozadja ima Francija ţe dolgo 

tradicijo parlamentarne demokracije in kapitalizma, Slovenija pa izhaja iz še ne tako davne 

socialistične in komunistične ureditve in zanjo še vedno velja, da je drţava v tranziciji. Zato 

lahko predpostavljamo, da bi lahko obstajale razlike v vodstvenih stilih, ki izhajajo iz 

različnih političnih ureditev obeh drţav in s tem sledečih različnih vodstvenih praks, ki so 

posledica različnih ideoloških nazorov in ureditev.  

Suutari in Riusala (2001) sta opravila raziskavo pri finskih menedţerjih in menedţerjih 

njihovih hčerinskih druţb na Češkem, Madţarskem in Poljskem, ki tako kot Slovenija še 

vedno veljajo za tranzicijske drţave in vse drţave izhajajo iz precej podobne socialistično-

komunistične ureditve, in sta primerjala vodstvene stile, izhajajoč iz teorije 

transformacijskega vodenja.  

Kar se tiče vzpostavitve vedenja, so se finski menedţerji izkazali kot bolj aktivni v primerjavi 

z nemškimi in angleškimi kolegi, medtem ko niso opazili razlik med menedţerji na Švedskem 

in v Franciji (Suutari, 1996). Mnogo je bilo napisanega, kako predstaviti nove ideje, vendar je 

praksa v preobseţni birokraciji in regulacija v nekdanjih planskih gospodarstvih te zavrla. 
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Tudi po zlomu komunizma so mnogi menedţerji še vedno ujetniki preteklosti in se pri 

prilagajanju na trţno gospodarstvo, v katerem naj bi prevzeli iniciativo, spopadajo z velikimi 

teţavami (Shama, 1993; v Suutari in Riusala, 2001). Seveda obstajajo tudi menedţerji, ki so 

pozitivno naravnani do idej vpeljevanja novih tehnik in praks, še posebno v novih zasebnih 

podjetjih (Marhkohczy, 1994; Shama, 1993; v Suutari in Riusala, 2001). Kljub temu je bilo 

pričakovati, da bodo finski mendţerji bolj aktivni v situaciji vpeljevanja novih idej in praks 

kot menedţerji v CEE (Češka, Madţarska, Poljska). 

Upoštevanje posameznika je povezano s konceptom individualizma, v primerjavi z 

menedţerji CEE-drţav sta avtorja od Fincev pričakovala večjo individualnost.  

Glede inpiracije, enega od aspektov transformacijskega vodenja, se v literaturi najde le 

malokaj. V splošnem motiviranje zaposlenih ni bila nikoli močna vrlina med menedţerji v 

nekdanjih komunističnih drţavah (Longenecker in Popovski, 1994; Gurkov, in Kuzminov, 

1995; v Suutari in Riusala, 2001). Podobno sta tudi Sood in Mroczkowski (1994; v Suutari in 

Riusala, 2001) ugotovila, da je motiviranje zaposlenih velik izziv, pred katerega so postavljeni 

v zasebnih podjetjih na Poljskem. Ker je to ena od dimenzij teorije transformacijskega 

vodenja, ki se osredotoča na spremembo, ki jo mora izvesti menedţment, sta avtorja 

pričakovala, da bo to vedenje v CEE-drţavah manj pogosto kot na Finskem. 

Hčerinske druţbe finskega podjetja (v  nekdanjih komunističnih drţavah) so poročale, da je 

na primer vizija popolnoma nov koncept za poljske menedţerje, situacija na Češkem je tako 

nejasna, da češki menedţerji ne vedo, kaj se bo z njimi zgodilo, vizionarskega vedenja pa na 

Madţarskem ne poznajo. Ko se takšna situacija povezuje z nezmoţnostjo posredovanja 

informacij podrejenim, seveda koncept vizije ne more delovati. 

Ko se je preverjalo vpeljevanje novih praks in idej, je bilo med poljskimi in madţarskimi 

menedţerji po predvidevanjih zaznano le malo aktivnosti v to smer. Na Poljskem mora 

obstajati zelo specifičen razlog, preden se izvede kakšna sprememba, inovativnost se namesto 

koristnosti obravnava bolj kot groţnja, obstaja močan odpor do sprememb, na Madţarskem pa 

si ne ţelijo zamenjati starih, utečenih praks (Suttari in Riusala, 2001).  

Glede individualne obravnave raziskava ni pokazala bistvenih razlik, ki bi bile tako jasne, da 

bi iz njih lahko izpeljali trdne zaključke. Večina hčerinskih druţb je poročala, da menedţerji 

temu aspektu posvečajo bolj malo pozornosti. 
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Ko pa pridemo do inspiracije, so se poljski in madţarski menedţerji izkazali za dokaj 

neaktivne. Navdihovanje zaposlenih je dokaj redko vedenje na Madţarskem, ker se 

menedţerji raje zatekajo k direktnim ukazom, tudi na Poljskem so precej pasivni pri 

navdihovanju zaposlenih, vendar se to počasi spreminja. Na Češkem je prihajalo do nekoliko 

nasprotujočih si poročil, vendar razlike med drţavami niso jasne, ker se menedţerska kultura 

med podjetji v CEE razlikuje. 

Kar se tiče transformacijskih aspektov vodenja, so bile podprte le tiste razlike v zagotavljanju 

vizije, ki se tičejo treh CEE-drţav v celoti. V nekaterih primerih avtorja nista našla nobenih 

dokazov, ki bi podprli hipoteze o razlikah med drţavami (obravnava, priznanje, nagrajevanje, 

spodbujanje dela), ali pa sta našla podporo le za katero od drţav. 

Spet druga raziskava (Kirkcaldy, Petersen in Huebner, 2002) je vzela v obravnavo menedţerje 

nekdanje Nemške demokratične republike, prav tako dobrih 10 let po zlomu komunističnega 

reţima in zdruţitvi z Zvezno republiko Nemčije. Takrat je ta raziskava trdila, da obstajajo 

dokazi, ki podpirajo trditev, da je pri vzhodnonemških menedţerjih, medtem ko ne pokaţejo 

nobenih razlik v sposobnostih, da bi vplivali na dogodke in jih kontrolirali, manj verjetno, da 

se bodo čutili sposobne vplivati na svoje delo ali presojati med delom. 

Menedţerji Vzhodne Nemčije imajo, kar se tiče njihove sluţbe, lastnost zunanjega lokusa 

kontrole. Collani in Schyns (1999; v Kirkcaldy, Petersen in Huebner, 2002) sta izdelala 

lestvico pričakovanja samoučinkovitosti v zvezi z delom in dobila pomembno korelacijo z 

notranjim lokusom kontrole. Tako obstaja dokaz, ki meni, da se določene spremenljivke izida, 

kot so fizično in psihično zdravje, razlikujejo. Podlestvica mentalnega blagostanja »stanje 

duha«, na primer, se je pri zahodnonemških menedţerjih izkazala z boljšimi rezultati.  
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1.2  SPOPRIJEMANJE S STRESOM 

1.2.1 Uvod 

Stres je fenomen, ki je prisoten na vsakem koraku v zgodovini človeštva, kajti vsako 

druţbeno okolje je takšno, da pri človeku ustvarja pogoje za nastajanje različnih oblik stresa. 

Tako je stres ţe od nekdaj del vsakdanjega ţivljenja in ne le pojav sodobne civilizacije, kot bi 

lahko dobili vtis ob prebiranju poljudnih psiholoških knjig in priročnikov (Slana, 1982; v 

Pogačnik, 1994). 

Ime izvira iz latinščine. V angleščini se izraz pojavi v 17. st. za opis nadloge, pritiska, muke 

in teţave. V 18. in 19. stoletju je pomenil silo, pritisk ali močan vpliv na nek predmet.  

Čeprav je stres večni spremljevalec človeka, se kot teoretični konstrukt pojavi šele v 20. 

stoletju, v času velikega znanstvenega napredka in v poskusu vrnitve k človeku. V današnjem 

času se pojavlja kot del vsakdanjega besednjaka, saj ga kot enega najbolj znanih psiholoških 

konstruktov poznajo tako laiki kot strokovnjaki z različnih področij, ne le psihologi temveč 

tudi sociologi, fiziologi, antropologi, psihiatri itd. (Pogačnik, 1994).  

Mnogo psihologov in raziskovalcev je podalo številne definicije stresa in stresorjev. Po Azizu 

(2004) je stres v današnjem kompleksnem ţivljenju neizogiben, saj je posameznik 

izpostavljen različnim stresnim situacijam ţe od samega rojstva vse do smrti. K stresu 

prispevajo groţnje politične in ekonomske nestabilnosti in negotovosti, nezaposlenost, 

revščina, urbanizacija in naraščajoče socio-ekonomske razlike ter nešteto drugih dejavnikov 

(Aziz, 2004).  

Po Mednarodni delovni organizaciji (1993; v Mujumdar, 2008) je stres postal eden od 

najresnejših zdravstvenih problematik dvajsetega stoletja – teţava ne samo za posameznike v 

smislu fizične in mentalne morbidnosti, temveč za zaposlene, vlade in širšo druţbo, ki se 

spopada s finančno škodo zaradi problematike stresa. 

Čeprav je mnogo raziskovalcev poskušalo definirati stres, se večina od njih strinja, da to ni 

enostavno, saj lahko vsakemu pomeni nekaj drugega (Mujumdar, 2008). 

Stres kot psihološki konstrukt je eden najbolj nejasnih pojmov in raziskovalcem z različnih 

področij ţe sama definicija povzroča nemalo teţav, pa tudi metodologija proučevanja. S 



33 

 

stresom se ukvarjajo različna področja psihologije (klinična, industrijska, socialna ...). Zaradi 

različnih teoretičnih pristopov pa obstajajo različne definicije stresa. 

1.2.2 Definicije stresa 

Fiziološki koncept stresa 

Pojem stresa se je pred psihologijo pojavil v biologiji, kamor ga je prenesel Hans Selye, v 

Kanadi ţiveči biolog, na čigar ime so vezani tudi prvi poskusi empirične obdelave stresa in 

njegove postavitve v določen odnos do psihofizičnega dogajanja v organizmu.  

Selye (1976; v Pogačnik, 1994) definira stres zelo široko: »Stres je nespecifična reakcija 

telesa na kakršnokoli zahtevo.« 

Splošni adaptacijski sindrom poteka v treh fazah: faza alarma, faza odpora ali adaptacije in 

faza izčrpanosti. 

Faza alarma 

V prvem trenutku se znajde vegetativni ţivčni sistem v vagotoničnem stanju, naravnan na 

razbremenitev. Takoj za tem nastopi simpatikotona reakcija, naravnana na aktivnost. Celoten 

stresni mehanizem se aktivira neposredno s strani hipotalamusa. Ta istočasno vzdraţi 

hipofizo, ki odda v kri kortikotropni hormon ACTH. Ta vzpodbudi skorjo nadledvične ţleze, 

da izloči kortikoide v sistem, ki vpelje splošno reakcijo na stres. Prisotni sta dve prirojeni 

reakciji: boj ali beg (Slana, 1990; v Pogačnik, 1994).  

Pri pripravi na beg se sprošča v telesu več adrenalina, ki povzroča neprijetne občutke, pri 

pripravi na boj pa noradrenalin, ki sproţi občutek vznemirjenosti in večje telesne moči 

(Looker, Gregson, 1989).  

Faza odpora 

Noben organizem ne more biti kontinuirano v fazi alarma. Čez čas preide telo v naslednjo 

fazo. Za to fazo je značilna prilagoditev na stres. Vključevati se začnejo mehanizmi, katerih 

naloga je normalizacija telesnih procesov. Do te faze je lahko učinek stresa pozitiven, saj 

lahko človeka energetsko osveţi ter ga vzpodbudi k določenim dejavnostim in mislim, ki jih 

je zanemaril.  

Trajanje te faze je odvisno od vztrajanja obremenitev in sposobnosti telesa, da se upira 

takšnemu stanju, kajti zaloga adaptacijske energije ni neskončna.  
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Faza izčrpanosti 

Ta faza se pojavi, če je obremenitev še vedno prisotna. V tem primeru začnejo energetske 

zaloge pojemati in pojavijo se prvi znaki utrujenosti. Če v tem času ne pride do nikakršnih 

sprememb, se telo vda pod prevelikimi zahtevami in pride do izčrpanosti. Pade imunska 

sposobnost organizma, nastopijo motnje telesnih funkcij, v hujših primerih tkivne okvare ali v 

skrajnih primerih celo smrt.  

1.2.3 Psihološki in socialni koncept stresa 

Za razliko od fiziološkega stresa, pri katerem je stanje organov in tkiv determinirano s stopnjo 

škodljivosti zunanjega agensa, je bistvo psihološkega koncepta stresa v posameznikovi oceni 

stresnega draţljaja kot ogroţujočega. Prav ta zaznava situacije je mediator med stresorjem in 

stresno reakcijo. Speisman, Lazarus, Mordkoff in Davison (1964) poročajo, da je isti stimulus 

lahko stresor ali pa tudi ne, odvisno od narave kognitivne ocene, ki jo posameznik naredi 

glede na to, kakšen pomen ima zanj stimulus (Spielberger, 1966; v Pogačnik, 1994). 

Do stresa vodita tako zaznava situacije kot ogroţujoče (distress) kot pretirano navdušenje nad 

njo (eustress) (v Pogačnik, 1994).  

Stres je način telesa, kako odgovoriti na določene vrste zahtev. Stres se lahko definira kot 

čustveni ali psihični odgovor na stresorje (Maslach idr., 1996; Zastrow, 1984; v Mujumdar, 

2008). Stres je v svojem bistvu občutek dvoma v sposobnost spoprijemanja, zaznava, da viri, 

ki so na voljo, ne zadostijo zahtevam (Bonn in Bonn, 2000). Stres se pogosto zazna kot 

omejujoča sila, s katero se morajo ljudje spoprijemati (Mulhall, 1996; Pollock, 1988; v 

Mujumdar, 2008). 

Večina ljudi je stres vedno enačila z distresom. Stres, ki je vedno imel negativen prizvok, je 

postal pomembna skrb v sodobnem ţivljenju, čeprav je koncept le redko natančno definiran 

(Bryson, Warner-Smith, Borwn in Fray, 2007). Vendar ni vsak stres v resnici slab. Selye 

(1964, 1987; v Mujumdar, 2008) je bil prvi, ki je uporabil pojem »eustres«, ki se imenuje tudi 

dober stres. Razlikoval je med eustresom in distresom. Po njegovem mnenju se distres pojavi, 

ko zahteve (ki vključujejo tako fizične kot psihične aspekte) presegajo porabo energije pri 

vzdrţevanju homeostaze. Selye (1987) meni, da se posameznik odloča, ali bo stresorja 

obravnaval kot vir distresa ali eustresa. Edwards in Cooper (1988; v Mujumdar, 2008) sta 

definirala eustres kot pozitivno diskrepanco med zaznavami in ţeljami. 
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Lazarus je v svoji definiciji zdruţil dva načina opredeljevanja psihološkega stresa (v 

Mujumdar, 2008): 

- Prvega, ki se nanaša na nevarne potencialno škodljive ali neprijetne zunanje stresorje 

(okoliščine ali stanja), ki povzročajo stresne reakcije.  

- Drugega, ki se nanaša na notranja razmišljanja presoje, čustvena stanja in psihične 

procese, ki jih vzbuja povzročitelj stresa. 

Glede na Lazarusov transakcijski model stresa, stres ni lastnost osebe ali okolja, temveč se 

pojavi, ko obstaja zveza med določenimi okoliščinami in določenim tipom osebe, ki vodi do 

ocene obstoja groţnje (Lazarus, 1991c, v Mujumdar, 2008). Transakcija implicira, da stres ni 

del okolja ali osebe, ampak le odseva zvezo osebe, ki ima določene motive in prepričanja, ter 

okolja, katere značilnosti lahko povzročajo škodo, groţnjo ali izziv, odvisno od značilnosti te 

osebe (Lazarus, 1990). Transakcija implicira tudi proces. Stresni odnos ni statičen, temveč se 

nenehno spreminja kot rezultat trajnega prepletanja med osebo in okoljem (Lazarus, 1990). 

Stres lahko povzročijo akutni ali kronični fizični, psihični ali socialni stresorji (Saplosky, 

1994; v Mujumdar, 2008). Večina stresorjev se nagiba k povezanosti s psihičnimi in 

socialnimi teţavami, ki se nanaša tako na zasebno kot karierno področje (Mujumdar, 2008). 

Lazarus (1993) poudarja, da je razločevanje med tremi nivoji stresa (fiziološkim, socialnim in 

psihološkim) bistveno, ker interakcija med temi nivoji ne pomeni nujno tudi paralelizma in 

podobnosti mehanizmov, ki privedejo do stresnih reakcij. Čeprav se v osnovi behavioralnega 

dogajanja nahaja fiziološki substrat, se mehanizmi soočanja s stresno situacijo razlikujejo. 

Fiziološki proces temelji na endokrinih in nevroloških mehanizmih, psihološkega pa 

sestavljajo npr. selektivna pozornost, odkrivanje nevarnosti ... (Pogačnik, 1994). 

1.2.4 Vrste stresorjev 

Stresorje oziroma stresne situacije lahko obravnavamo različno, odvisno od kriterija, po 

katerem jih razvrščamo. Eden od kriterijev je narava draţljajev, med katerimi ločimo fizične, 

psihične in socialne stresorje, drugi pa je kvantitativni in zajema intenziteto, trajanje, 

pogostost itd. (Pogačnik, 1994)  

 

1. Glede na naravo draţljajev navadno ločimo tri kategorije: 

- Fizikalni, kemični, biološki in fiziološki stresorji. V okviru te skupine bi lahko 

obravnavali še stresorje urbanega okolja, kot so gostota prometa in mestni hrup 

ipd.  
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- Psihični stresorji so notranji stresogeni faktorji, ki jih predstavljajo zunanje ovire 

ali sproţilni dejavniki v kombinaciji z notranjimi izvori stresa.  

Lahko rečemo, da pride do stresa skoraj vedno takrat, ko nekega motiva ni moč 

zadovoljiti (Slana, 1990; v Pogačnik, 1994). 

- Socialni stresorji, ki predstavljajo vire stresa, ki prihajajo iz druţbenih institucij, 

struktur in skupin (npr. druţine, šole, delovne organizacije, interesne skupine ...) 

2. Drugi kriterij je kvantitativen. Gre za identifikacijo potencialno ogroţujočih okoliščin 

ali obremenitev, ki temelji na ugotavljanju skupnih značilnosti teh situacij, ki v večji 

ali manjši meri (odvisno od subjektivne percepcije) izzovejo simptome stresa. Nanaša 

se na intenziteto, trajanje, pogostot ... V nevsakdanjih okoliščinah so navadno hudo 

obremenjujoče tiste situacije, v katerih so ogroţene najpomembnejše vrednote oz. so 

cilji vitalnega pomena teţko uresničljivi, hkrati pa vlada negotovost glede ponovne 

vzpostavitve normalnega stanja. Kako negativni pa bodo učinki določene situacije, je 

v veliki meri odvisno od tega, kakšne moţnosti aktivnega poseganja v dogajanje imajo 

posamezniki na voljo. (Logonder, 1993; v Pogačnik, 1994).  

1.2.5  Psihološke reakcije 

Da je odzivanje na stres odvisno od objektivnih karakteristik (moč, trajanje, pogostost, 

poznanost ...) in še posebej od subjektivnih, ţe vemo. Stresorji pa ne delujejo samo na 

hormonalni sistem, ampak tudi na pozornost, mišljenje (posameznik bo bolj pozoren na 

verjetnejši izvor stresa). Glede na to, da se s stresom spoprijemamo tudi s pomočjo socialnega 

izvora informacij, stresne situacije ne moremo obvladati le s fizično aktivnostjo, ampak je 

potrebna določena mera miselne učinkovitosti, če hočemo najti izhod iz nje.  

Glede na to, da postane človek v stresni situaciji bolj pripravljen na fizično reagiranje, bi 

lahko sklepali, da bo tudi miselno učinkovitejši. Pa ni tako, vsaj ne v prvi fazi, fazi alarma. 

Večina ljudi postane miselno neučinkovita, zato ne prepozna rešitev, ki se ponujajo, ampak 

uporabi ustaljene načine reagiranja, navade, ki jih uporablja ne glede na njihovo učinkovitost.  

Na splošno velja, da so v stresni situaciji najprej prizadete razvojno mlajše funkcije. Zmeren 

stres zavre višje funkcije, mišljenje, motorične funkcije pa so ekscitirane. Zelo hud stres pa 

lahko zavre tako motorične kot višje funkcije, ekscitirane ostanejo le notranje fiziološke 

funkcije. Ekscitacija motoričnih in inhibicija miselnih funkcij sta najbolj koristni v situacijah 

kratkotrajnega, nenadnega stresa. V primerih dolgotrajnega delovanja stresa pa sta manj 
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koristni ali celo škodljivi, posebej v socialnih situacijah, kjer običajno ni enostavnega izhoda, 

kot je npr. fizični beg.  

V fazi odpora bi pričakovali, da bo mišljenje učinkovitejše. Človek takrat res več razmišlja in 

navadno tudi najde ustrezno rešitev. Vendar kadarkoli sprememba ogroţa samospoštovanje in 

prestiţ, razvije človek obrambne mehanizme, ki pa niso usmerjeni na rešitev problema, 

temveč privedejo le do trenutnega olajšanja.  

Vedeti moramo, da na ravnanje v stresni situaciji ne vpliva le človekova dejanska 

kompetentnost za odpor, ampak tudi njegova predstava kompetentnosti (nekateri so nagnjeni 

bolj k precenjevanju, drugi bolj k podcenjevanju). Obstaja  pa še moţnost, da človek situacijo 

napačno oceni. Reagiranje pa je odvisno tudi od tega, kakšne so moţnosti, da poseţe v 

situacijo. Seligman je proučeval reakcije psov v stresnih situacijah brez izhoda in opazil 

obliko vedenja, ki jo je imenoval »naučena nemoč«, psi so se namreč po nekaj neuspelih 

poskusih bega vdali v usodo. Da je prihodnje premagovanje teţav odvisno tudi od preteklih 

izkušenj pa kaţe podatek, da so se ti psi obnašali enako tudi pozneje, ko so imeli moţnost 

izhoda. Takšno vedenje je prisotno tudi pri ljudeh. Da stresne situacije lahko krepijo človekov 

značaj, je sicer lahko res, vendar le, če je premagovanje teh stresov uspešno. Če ni, imajo 

ravno obraten učinek. Sposobnost premagovanja stresa se zmanjšuje. Naučena nemoč se 

lahko generalizira z ene na več drugih nalog. Tako nastane »tepena«, pasivna osebnost. 

Postane konformistična, ravna se po rutini, izogiba se samostojnega mišljenja (Pečjak, 1989; v 

Pogačnik, 1994). Pojem naučene nemoči pa kaţe, da so poleg emocionalnih dejavnikov pri 

obvladovanju stresa pomembni tudi kognitivni dejavniki, od katerih je odvisno, kako bomo 

zaznali obremenitveno situacijo in šele kognicije so često izhodišče za emocionalno reagiranje 

in drugo ravnanje (Musek, 1988; v Pogačnik, 1994). Nekaterim ljudem pa take teţko rešljive 

situacije predstavljajo izziv. Obstajajo torej razlike med ljudmi v miselnih reakcijah. Poleg 

tega, da so pomembne objektivne karakteristike stresne sitaucije, je zelo pomembna recimo 

čustvena stabilnost, frustracijska toleranca, izkušnje in socialna podpora.  

Vedeti je treba, da v stresni sitauciji ne pride do upada, temveč do blokiranja inteligentnosti 

kot glavne sposobnosti za mišljenje (Pečjak, 1989; v Pogačnik, 1994).  

Kot čustvena reakcija se lahko pojavijo jeza, odkrita ali prikrita agresivnost, anksioznost, 

depresivnost, občutki sramu, padec samospoštovanja ... 
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1.2.6 Stres na delovnem mestu  

Stres na delovnem mestu je velik problem v razvitih drţavah. V Veliki Britaniji je Health in 

Safety Executive (HSE, 2007; v Mujumbar, 2008) ocenila, da je polovica absentizma 

posledica stresa na delovnem mestu. HSE (2007; v Mujumbar, 2008) definira stres, povezan z 

delom, kot škodljiva reakcija, ki jo doţivijo ljudje zaradi prevelikega pritiska in drugih vrst 

zahtev. 

Predlaganih je bilo veliko definicij, ki bi pojasnile stres na delovnem mestu. Lahko se definira 

kot škodljivi fizični in čustveni odgovori, ki se pojavijo, ko se delovne zahteve ne ujemajo s 

sposobnostmi, viri ali potrebami delavca. Stres na delovnem mestu lahko vodi do slabšega 

zdravja ali celo poškodb (National Institute for Organisational Safety and Health, 1999; v 

Mujumbar, 2008). Stres na delovnem mestu se lahko konceptualizira kot interaktivno 

neravnoteţje med posameznikom in posameznikovim delovnim okoljem (French idr. 1974). 

Delovni stres se lahko definira tudi kot nabrani stresorji na delovnem mestu, ki povzročajo 

psiho-fizične simptome in dovzetnost za poškodbe in bolezni (Stein, 2001; v Mujumbar, 

2008). Stres na delovnem mestu se je pojavil kot pomembna teţava na delovnih mestih v 

številnih drţavah po svetu (Siu idr., 1999; Robbins idr., 1998; v Mujumbar, 2008). 

1.2.6.1 Dejavniki stresa na delovnem mestu 

Stres na delovnem mestu se nanaša na pomanjkanje ravnoteţja, ki je rezultat zahtev in 

sposobnosti, ki so povezani s sluţbo (Langan-Fox in Poole, 1995; v Mujumbar, 2008). Stres 

na delovnem mestu predstavlja resnično groţnjo kakovosti ţivljenja zaposlenih (Danna in 

Griffin, 1999; Dyck, 2001). Na podlagi izkušenj in raziskav NIOSH-a  (National Institute for 

Occupational Safety and Heath, 1999) prednjači mnenje, da pri povzročanju sluţbenega stresa 

primarno vlogo igrajo delovni pogoji . Kljub temu pa ne ignoriramo vloge dejavnikov 

posameznika. Glede na pogled, ki ga predstavlja NIOSH, ima lahko izpostavljenost stresnim 

delovnim pogojem neposreden vpliv na varnost in zdravje zaposlenega. Individualni in 

situacijski dejavniki lahko pripomorejo k zmanjševanju učinka stresnih delovnih pogojev, kar 

vključuje naslednje: 

- ravnoteţje med delom in druţino oz. zasebnim ţivljenjem, 

- podporno mreţo prijateljev in sodelavcev, 

- sproščeno in pozitivno okolje.  
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Sedaj je po zaslugi michiganskega modela organizacijskega stresa splošno znano, da je stres 

proizvod pomanjkanja ravnoteţja med ocenami okoljskih zahtev in posameznikovih virov 

(Lazarus in Folkman, 1984; MacKay, Cousins, Kelly, Lee in Caig, 2004; Mujumbar, 2008). 

Tudi Korenjak (2010) meni podobno kot Mujumbar (2008), da je stres obravnavan kot 

rezultat odnosa med posameznikom in okoljem. In ravno tako kot Mujumbar je tudi Korenjak 

ugotovil, da sta ogroţujoči predvsem dve vrsti stresov: neskladje med zahtevami okolja in 

posameznikovimi viri, da bi se soočil s temi zahtevami, ter okolje, ki ne daje zadostnih 

moţnosti, da bi posameznik zadovoljil svoje potrebe. Pri tem modelu je v ospredju okolje, kot 

ga razume zaposleni. Stresorji so opredeljeni kot tiste zahteve v delovnem okolju, ki jih 

človek zazna kot problematične. Stresorji v tem subjektivnem okolju so konfliktnost vloge, 

nejasnost vloge, pomanjkanje sodelovanja, odgovornost do drugih, nejasnost glede delovnega 

mesta v prihodnje, delovna obremenitev, napetosti v odnosih ter neuporaba veščin in 

sposobnosti. Odnos med stresorji in telesnimi, čustvenimi ter spoznavnimi spremembani 

moderirata osebnost in socialno okolje, posebno socialna podpora (Korenjak, 2010).  

1.2.6.2 Klasifikacija izvorov stresa na delovnem mestu 

Cooper in Marshall (Sutherland in  Cooper, 2000; v Korenjak, 2010) klasificirata izvore 

stresa: 

- Stres v samem delu: obremenitve na delovnem mestu (preveč ali premalo dela ter 

prezahtevno ali prelahko delo), fizično delovno okolje (hrup, vibracije, 

temperatura, vlaga in osvetlitev, higiena, izpostavljenost nevarnosti in tveganju), 

delovni čas (podaljšan delavnik, delo v izmenah), širina odločanja. 

- Stres na osnovi vloge: nejasnost vloge (delovne naloge se ne skladajo z delovnim 

mestom), dvoumnost vloge (zaposleni ne dojame zahtev in pričakovanj dela ali 

področja delovnega mesta) in odgovornost na delovnem mestu (odgovornost za 

ljudi in njihovo uspešnost).  

- Stres zaradi spreminjanja narave odnosov z drugimi zaposlenimi: odnosi z 

nadrejenimi, supervizorji, sodelavci in podrejenimi (dobri medsebojni odnosi 

vodijo k posameznikovem zadovoljstvu in zdravju organizacije). 

- Karierni stres, povezan s pomanjkanjem moţnosti za napredovanje, spodbudami in 

negotovostjo zaposlitve. 

- Stres, povezan z organizacijsko strukturo in klimo: organizacijska kultura in 

politika, prepovedana vedenja in pomanjkanje pripadnost organizaciji. 
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- Stresorji, povezani z delom, domom in socialnim ţivljenjem: pomembni 

ţivljenjski dogodki, druţina, ţivljenjske krize, finančne teţave, nasprotovanje 

osebnih prepričanj in prepričanj podjetja ter konflikt med organizacijskimi, 

druţinskimi in socialnimi zahtevami. 

1.2.7  Spoprijemanje s stresom 

O stresu je dosedaj napisanih ţe ogromno knjig, strokovnih in poljudnih. Pozornost 

strokovnjakov pa se je v zadnjem času osredotočila predvsem na načine spoprijemanja s 

stresno situacijo. Uveljavilo se je namreč prepričanje, da stres ni školjiv sam po sebi, temveč 

načini, kako se človek z njimi sooča (Lamovec, 1992; v Pogačnik, 1994). Človek se hoče s 

stresno situacijo spopasti ali se ji na nek način prilagoditi ter na ta način ponovno vzpostaviti 

porušeno psihofizično ravnoteţje (Pogačnik, 1994).  

V strokovni literaturi na anglo-ameriškem govornem področju se je za te procese uveljavil 

izraz »coping«, ki ima različne pomene, npr. uspešno urediti, kosati se, obvladovati, pokriti, 

obleči se, zamenjavati ..., neprimerno bi bilo uporabiti kateregakoli od izrazov, saj se 

»coping« ne konča nujno uspešno, pomemben je sam proces, četudi je poskus neuspešen. 

Lamovec (1990; v Pogačnik, 1994) predlaga za »coping« izraz »spoprijemanje«, saj ne 

implicira uspešnega izida, ampak poudarja samo aktivnost, ki jo posameznik izvaja v stresni 

situaciji.  

Spoprijemanje sestavljajo kognitivni in vedenjski napori obvladovati psihološki stres. S 

stališča merjenja in raziskovanja takšna formulacija poudarja, da so napori spoprijemanja 

neodvisni od izida, tako da se njegova vloga pri vplivanju na spremembo izida lahko preučuje 

neodvisno. 

Pojem spoprijemanja uporabljamo ne glede na to, ali je proces spoprijemanja prilagodljiv ali 

neprilagodljiv, uspešen ali neuspešen, utrjen ali neutrjen in nestabilen. Prilagodljivost se 

nanaša na učinkovitost spoprijemanja s stresom pri izboljševanju izida prilagajanja glede na 

situacijo, recimo morale, fizičnega zdravja in socialnega funkcioniranja. Uspeh se nanaša na 

vsebino ponovne ocene, ki jo v zvezi s situacijo poda oseba. Utrjenost pomeni, da je oseba 

dosegla stabilen način spoprijemanja oziroma obrambe v različnih okoliščinah: večina 

procesov spoprijemanja, vključujoč obrambo, je verjetno rezultat kontekstualno občutljivega 

ocenjevanja tekočega dogajanja na način, ki odgovarja realnosti sitaucije, in je hkrati 

optimističen glede prihodnjega poteka situacije (Lazarus, 1993). 
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Compas (1987; v Pogačnik, 1994) poudarja, da je treba ločevati med viri spoprijemanja, 

načinom spoprijemanja in specifičnimi prizadevanji za spoprijemanje. Viri se nanašajo na 

karakteristike posameznika ali okolja, ki lahko pospešijo uspešno prilagoditev. Stil odraţa 

tendenco posameznika, da se odziva na specifičen način skozi čas in situacije. Specifična 

prizadevanja pa se nanašajo na strategije, uporabljene v določeni situaciji (Halstead, Bennett 

Johnson, Cunningham, 1993).  

1.2.7.1 Teoretični pristopi 

V šestdesetih letih se je pojem spoprijemanja pojavil skoraj istočasno v dveh teoretičnih 

usmeritevah: v egopsihologiji in v fenomenološko-kognitivni psihologiji, katere avtor je 

Lazarus. Obe pa pojmujeta procese spoprijemanja kot nadredno kategorijo, ki vključuje 

obrambne mehanizme, ki so pojmovani kot ţivljenjski slogi, in realistične načine 

prevladovanja kritične situacije (Lamovec, 1990; v Pogačnik, 1994).  

Lazarus (1993) prav tako namenja več pozornosti posameznim faktorjem, ki določajo 

relativno stabilnost vedenja pri spoprijemanju. Sprejema, da »... je pristop obojega, tako 

načina kot procesa k spoprijemanju s stresom, nujen in da vsak od njiju naslavlja drugačen 

pogled na problem«. Nadaljuje: »če poudarimo konsistentnost spoprijemanja tekom časa čez 

več pojavov, se ţe srečujemo s konceptom poteze. Če poudarimo kontekstualne vplive in 

nekonsistentno spoprijemanja tekom časa in čez več pojavov, pa se srečujemo s konceptom 

procesa.« (Heszen-Niejodek, 1997). To sta dve strani istega kovanca, in obe strani sta 

ponavadi pomembni. Večja, kot je konstantnost, bolj izstopa poteznost, večja kot je 

nekonsistentnost, bolj se izraţa stanje oziroma procesnost (Lazarus, 1993).  

1.2.7.1.1 Spoprijemanje s stresom kot stil oziroma poteza 

Ta pristop je značilen za egopsihološko usmeritev, ki spoprijemanje s stresom obravnava kot 

osebnostno potezo. Dela tako usmerjenih avtorjev izhajajo iz razvojne psihoanalitične 

formulacije. Močan psihoanalitični koncept, ki je močno vplival na klinično psihologijo in 

psihologijo osebnosti, pravi, da je vsaka oblika psihopatologije povezana z določenim 

obrambnim stilom (npr. histerična nevroza z represijo, paranoja s projekcijo ...) Iz omenjene 

formulacije izhajajo tudi dela Menningerja, Norme Haan in Vaillanta. Pravijo, da naj bi bile 

nekatere obrambe bolj zdrave in manj regresivne kot druge (Lazarus, 1993).  



42 

 

Delo Norme Haan (Lamovec, 1990; v Pogačnik, 1994) je pod močnim vplivom kognitivne 

psihologije, predvsem Piageta. Predpostavila je tridelno taksonomijo ego procesov, ki se deli 

na spoprijemanje, obrambo in fragmentacijo. Ti trije ego procesi so organizirani hierarhično. 

To pomeni, da se bo posameznik spoprijemal, če bo mogel, branil, če se bo moral, in podlegel 

fragmentaciji, če bo v to prisiljen. Spoprijemanje pojmuje kot najuspešnejšo obliko 

adaptacije, vendar so za to potrebni ugodni pogoji.  

Obrambni procesi nastopijo tedaj, ko okolje nasprotuje posameznikovim ciljem, ko ne nudi 

ustrezne podpore, ko posameznik uporablja več akomodacije, kot je zmoţen asimilirati in ko 

pretirano vztraja pri asimilacijskih aktivnostih, namesto, da bi vključil tudi akomodacijo. 

Fragmentacija nastopi v skrajnih situacijah. Gre za regresivni, morda psihotični adaptacijski 

proces. Fragmentacija pa je lahko tudi izraz trenutne zmedenosti (Lazarus, 1993). Haanova je 

izdelala merski instrument, dolgo časa edini za ugotavljanje načinov spoprijemanja kot 

relativno trajnih osebnostnih potez in obrambne naravnanosti.  

Lazarus (1993) podaja kritični pregled omejitev tega pristopa:  

Načini nam ne dajejo podrobnega opisa specifičnih strategij spoprijemanja, ki so uporabljene 

v določenem stresnem kontekstu (npr. kaj različni ljudje mislijo ali naredijo, ko je ogroţeno 

njihovo samospoštovanje, ko niso kos nalogi, od katere je odvisno njihovo samospoštovanje, 

ko je ogroţeno njihovo zdravje, delovanje  ali preţivetje ipd). Široki načini spoprijemanja 

neadekvatno opisujejo ali napovedujejo intraindividualne različice v načinu, kako se 

spoprimemo z danimi izvori stresa v specifičnem kontekstu. 

1.2.7.1.2 Spoprijemanje kot proces 

Iz procesne perspektive se spoprijemanje spreminja skozi čas v skladu s kontekstom situacije, 

v kateri se pojavi. Omenjena perspektiva je značilna za fenomenološko-kognitivno usmeritev, 

ki procese spoprijemanja obravnava kot specifične odgovore na specifične situacije.  

Metateoretične principe procesnega pristopa lahko na kratko strnemo v pet točk (Lazarus, 

1993): 

1. Misli in dejanja, ki zadevajo spoprijemanje s stresom, moramo meriti ločeno od 

njihovih izidov. Tako lahko neodvisno ocenimo njihovo prilagojenost oz. 

neprilagojenost. Ali je nek proces spoprijemanja dober ali slab v smislu njegove 

prilagojenosti, je odvisno od dotične osebe, specifične oblike pojava in od modalitete 

izida, ki ga proučujemo (npr. morala, socialno funkcioniranje, telesno zdravje). 
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Univerzalno dobrega ali slabega spoprijemanja ni, čeprav so nekateri pogosteje boljši 

oz. slabši od drugih.  

2. Kadar osebo (npr. pacienta z rakom) sprašujemo, kako se spoprijema z boleznijo, je to 

vprašanje lahko zgrešeno, saj so strategije spoprijemanja odvisne od tega, s katero od 

bojazni, povezanih z boleznijo se bolnik trenutno spoprijema. Tisto, s čimer se bolnik 

spoprijema, je odvisno od konteksta bolezni, ta pa se s časom spreminja, kajti tudi 

groţnja sama se spreminja. Proces spoprijemanja, ki je uporabljen za različne groţnje, 

ki jih povzročajo kompleksni izvori psihološkega stresa, variira v odvisnosti od 

prilagoditvene pomembnosti in zahtevnosti teh groţenj. Zato se je bolje usmeriti na 

posamezne groţnje kot pa na celotno bolezen.  

3. Pri merjenju spoprijemanja s stresom je pomembno ugotoviti, kaj oseba misli oziroma 

počne v prizadevanjih, da bi se spoprijela s stresno situacijo. Tako je lahko sklep o 

načinu, kako se oseba spoprijema s stresom, izpeljan s strani strokovnjaka. Vendar je 

treba tudi takšen način merjenja uporabiti večkrat zaporedoma in v različnih stresnih 

situacijah (v intraindividualnih in interindividualnih raziskovalnih načrtih). To bo 

omogočilo proučiti tako konsistentnost kot inkonsistentnost v načinih, kako se ljudje 

spoprijemajo s stresom. Takšni obliki raziskovalnega načrta bosta omogočili pogled na 

spoprijemanje kot stanje (gre za nihanje ali spremembno; poudarjen je vpliv konteksta 

in inkosistentnost spoprijemanja skozi čas in situacije) in kot potezo (gre za 

konsistentnost oz. stabilnost spoprijemanja skozi čas in skozi različne stresne 

situacije). Vse to je Berkleya pripeljalo do tega, da je razvil Vprašalnik spoprijemanja 

s stresom, ki je trenutno najširše uporabljena tehnika te vrste, tako v obliki intervjuja 

kot obliki samostojnega pisnega odgovarjanja. Te vrste lestvic se uporabljajo za 

ugotavljanje misli in dejanj, ki so bile uporabljene v določeni stresni situaciji. 

4. S procesnega vidika je spoprijemanje definirano kot kognitivna in vedenjska 

prizadevanja obvladati specifične zunanje in/ali notranje zahteve, ki so ocenjene kot 

take, da so izčrpavajoče ali pa celo presegajo človekove resurse. Ta definicija 

implicira neodvisnost procesa in izida. Besedo spoprijemanje uporabljamo v primerih, 

ko je ta proces prilagojen ali ne, ko je uspešen ali ne, ko je trden ali nestabilen. 

Adaptiven je v smislu njegove učinkovitosti v izboljšanju prilagojenosti izida (npr. 

zdravja), uspešen je v smislu obsega zaupanja osebe v spoprijemanje ali obrambno 

ponovno oceno, utrjen pa v smislu doseganja stabilnega načina spoprijemanja ali 

obrambe pod različnim pogoji s strani osebe. 

Lamovec (1990; v Pogačnik, 1994) to definicijo označi v štirih ključnih točkah: 
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- usmerjena na proces, 

- govori o poskusu spoprijemanja, ne o obvladovanju, 

- ne sodi vnaprej o kvaliteti procesov spoprijemanja, 

- implicira iz stresa izvirajočo delitev med spoprijemanjem in 

avtomatičnim prilagojevalnim vedenjem (procesi spoprijemanja namreč 

nujno vključujejo napor oz. prizadevanje). 

5. Teorija spoprijemanja kot proces govori o dveh glavnih funkcijah spoprijemanja: 

usmerjenost na problem in usmerjenost na emocije. Za vrednostni sistem zahoda je 

značilno, da bolj časti usmerjenost na problem in manj usmerjenost na emocije, kajti 

izvajanje določenih aktivnosti glede problema je videti kot bolj zaţeleno kot ponovno 

ocenjevanje odnosnega pomena (Pogačnik, 1994).  

Kritična razlika med potezno in procesno naravnanimi pristopi je pomembnost, ki jo 

namenjajo psihološkemu in okoljskemu kontekstu, v katerem deluje spoprijemanje s stresom. 

V potezno naravnanem pristopu se predvideva, da je spoprijemanje lastnost osebe in da so 

variacije v stresni situaciji le malo pomembne. Nasprotno je kontekst v procesno usmerjenem 

pristopu bistvenega pomena, ker je spoprijemanje odgovor na psihološke in okoljske zahteve 

določenega stresnega pojava. Čeprav se procesi spoprijemanja ponavadi obravnavajo 

kontekstualno, z malo izjemami, se njihov učinek običajno ocenjuje brez upoštevanja 

konteksta. Tako kljub povečani pozornosti na procesnost pri spoprijemanju obstaja 

pomanjkanje informacij o kontekstualnih spremenljivkah, ki vplivajo na spoprijemanje, in na 

odnos med procesi spoprijemanja in izidom določenega stresnega pojava, v katerem se 

posamezniki znajdejo. Ta informacija je predpogoj za razumevanje variacij v procesih 

spoprijemanja in mehanizmov, skozi katere spoprijemanje vpliva na dolgoročne izide. 

Kognitivna ocena je proces, v katerem oseba ovrednoti, kaj v določenem pojavu tvega. Na 

primer, ali obstaja moţnost oškodovanja ali dobička z ozirom na vrednote, zaprisege in cilje? 

Ali tvega zdravje oziroma blagostanje svojih bliţnjih? Ali obstaja moţnost škodovanja ali 

dobička pri samopodobi? V sekundarni oceni oseba ovrednoti, kaj lahko stori, da preseţe ali 

prepreči škodo ali izboljša moţnosti za dobiček. Ovrednoti različne moţnosti spoprijemanja, 

kot je spreminjanje situacije, njeno sprejemanje, iskanje informacij ali zadrţevanje pred 

impulzivnim in kontraproduktivnim ravnanjem (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, 

DeLongis in Gruen, 1986). 

Spoprijemanje je zmoţno vplivanja na čustveni izid, to pomeni, da spreminja čustveno stanje 

od začetka do konca stresnega pojava. Folkman in Lazarus sta preverila čustvena stanja 
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udeleţencev na začetku in na koncu več stresnih pojavov, pri čemer sta se osredotočila na 

količino in smer spremembe kot funkcijo strategije spoprijemanja, o kateri so udeleţenci 

poročali. Ugotovili so, da so nekatere strategije spoprijemanja, kot so načrtno reševanje 

problemov in ponovna pozitivna ocena, povezane s spremembo čustvenega stanja iz 

negativnega k manj negativnemu ali pozitivnemu, medtem ko se druge strategije 

spoprijemanja, kot so konfrontacija in distanciranje, povezujejo s čustvenimi spremembami v 

drugo smer, torej proti večjemu distresu (Lazarus, 1993). 

Lazarus (1993) kot glavno omejitev procesnega pristopa navaja dejstvo, da pri merjenju 

specifičnih misli in dejanj osebe v določeni situaciji zanemarja osebo kot celoto, osebo z 

določeno hierarhijo ciljev, situacijskih namenov, sistemov prepričanj itd. Merilo stresnega 

procesa bi bilo bolj smiselno in bolj uporabno, če bi o osebi, ki jo proučujemo, vedeli več. 

Pregled nam kaţe, da se nekatere strategije spoprijemanja, kot je načrtno reševanje problemov 

in pozitivna ponovna ocena, pomembno povezujejo z ţelenimi izidi, medtem ko se drugi, kot 

so konfrontacija in distanciranje, povezujejo z neţelenimi izidi. Pristopa, ki gledata na 

spoprijemanje kot na proces in kot na način, postavljata različna vprašanja in ponujata 

različne odgovore na vprašanja glede spoprijemanja. Način spoprijemanja poudarja 

osebnostne značilnosti oziroma poteze, ki do neke mere prekoračijo vpliv situacijskih 

okoliščin ter časa pri izbiri strategij spoprijemanja. Proces spoprijemanja pa poudarja časovni 

in kontekstualni vpliv na spoprijemanje in na spremembe, ki so z njima povezane (Lazarus, 

1993). 

1.2.7.2 Načini spoprijemanja s stresom 

Koncept načinov spoprijemanja s stresom je bil predstavljen, da bi opisal posamezne faktorje, 

ki stojijo za vedenjskimi razlikami pri spoprijemanju in ki bi lahko pojasnili te razlike. 

Navkljub nekaterim protislovjem, ki se dotikajo te problematike, lahko preliminarno opišemo 

pojem načina spoprijemanja s stresom kot psihološki konstrukt, ki poskuša odsevati 

poglavitne tendence v sodobni literaturi. 

Narava načinov spoprijemanja 

Način spoprijemanja se nanaša na relativno stabilne individualne razlike v spoprijemanju s 

stresom. Na ta način je konceptualiziran kot osebnostna značilnost. Bolj natančno, način 

spoprijemanja se lahko definira kot nabor strategij, ki so na voljo v namen spoprijemanja s 
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stresnimi pojavi, ki jih doţivlja posameznik. Naštejemo lahko precej takšnih strategij, kot so 

iskanje ali izogibanje informacijam, ki zadevajo stresno situacijo, načrtovanje akcije, katere 

namen je sprememba situacije, izvedba akcije, s katero izvršimo takšne načrte, iskanje 

socialne pomoči s strani drugih oseb in uporaba obrambnih mehanizmov. Ljudje se razlikujejo 

v vrsti in številu strategij, ki jih uporabljajo iz svojega nabora strategij spoprijemanja 

(Heszen-Niejodek, 1997). 

Razvoj načinov spoprijemanja 

Strategije spoprijemanja, ki so značilne za posameznika, so tako kot ostale oblike 

pridobljenega vedenja, rezultat učenja. Nabor strategij spoprijemanja se razvija v skladu z 

osnovnimi principi učenja. Med soočanjem s stresno situacijo se lahko pojavijo nove oblike 

spoprijemanja. Nekatere od njih se lahko vključijo v obstoječi nabor kot nove strategije. Še 

posebej je to verjetno, če se izkaţejo kot učinkovite pri premagovanju stresa (Heszen-

Niejodek, 1997). 

Načini spoprijemanja in vedenje med spoprijemanjem 

Način spoprijemanja je dispozicijska spremenljivka; med procesom spoprijemanja se aktivira 

le del nabora strategij spoprijemanja. Katera od strategij, ki so na voljo, se bo uporabila pri 

trenutnem spoprijemanju s stresom, je odvisno od zahtev stresne situacije na eni strani in od 

lastnosti načina spoprijemanja na drugi. Lahko se predpostavlja, da ljudje iz navade 

uporabljajo isti, ţe utečen vzorec spoprijemanja v določenih vrstah stresnih pojavov. Če je v 

naboru strategij spoprijemanja pri posamezniku na voljo več strategij določene vrste, obstaja 

tendenca, da bo uporabil to vrsto pogosteje, če pa te strategije ni v naboru, pa je seveda ne 

more uporabiti (Heszen-Niejodek, 1997). 

Prilagodljivost kot lastnost načina spoprijemanja 

Naziv »način spoprijemanja« ne implicira dejstva, da je vedenje pri spoprijemanju rigidno. 

Predpogoj za uspešno spoprijemanje je prilagodljivost v vedenju. Mnoge stresne situacije so 

dolgotrajne, trajajo mogoče tudi leta, kot v primeru kroničnih bolezni. Skozi čas se razvijajo, 

zato se ves čas spreminjajo tudi okoliščine. Te spremembe zahtevajo različne vrste strategij, 

kar kliče po prilagodljivosti v spoprijemanju. Opazimo lahko, da se ljudje ne razlikujejo le v 

številu in različnosti strategij spoprijemanja, temveč tudi v stopnji, do katere je njihovo 

vedenje prilagodljivo in prilagojeno zahtevam določene stresne transakcije. Prilagodljivost je 
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pomembna značilnost načina spoprijemanja in je verjetno določena s strani osnovnih 

značilnosti osebe, kot je temperament (Strelau, 1983; v Heszen-Niejodek, 1997). 

1.2.7.3 Klasifikacije strategij spoprijemanja 

Med raziskovalci, ki so upoštevali represijsko-senzitizacijski konstrukt kot osnovo 

klasifikacije načinov spoprijemanja, le Krohne in njegovi sodelavci (Krohne, 1978, 1996; 

Kohlmann, 1993; v Heszen-Niejodek, 1997) konsistentno aplicirajo dve neodvisni dimenziji, 

ki se nanašata na odnos s stresorjem povezanih informacij, in tako so odkrili štiri načine 

spoprijemanja. V Krohnejevem konceptu se ti dve dimenziji imenujeta »budnost« in 

»kognitivno izogibanje«, štirje načini spoprijemanja pa se imenujejo: rigidna budnost (visoka 

pozornost in nizka otopelost), rigidno kognitivno izogibanje (nizka budnost in visoka 

otopelost), prilagodljivost (nizka budnost in nizka otopelost) in nestabilno spoprijemanje 

(visoka budnost in visoka otopelost). Model stanj spoprijemanja (angl. model of coping 

modes), ki ga je izdelal Krohne (1978, 1996; v Heszen-Niejodek, 1997), je originalen 

koncept, ki si zasluţi pozornost vsaj iz dveh razlogov. Prvič, ta model ne vključuje le opisa 

dispozicijskih preferenc pri spoprijemanju, temveč ponuja tudi razlago psiholoških 

mehanizmov, ki stojijo za njimi. Ti mehanizmi so netolerantnost do negotovosti, kar spodbuja 

budnost, in netolerantnost do čustvenega vzburjenja, kar podpira kognitivno izogibanje. 

Druga značilnost, ki razlikuje ta koncept od ostalih, ki izvirajo iz depresivno-senzitizacijskega 

koncepta,je upoštevanje spoprijemanja kot obrambne oblike vedenja v klasičnem 

psihoanalitičnem pojmovanju. 

Drug pristop k načinom spoprijemanja, ki si zasluţi omembo, sta izdelala Endler in Parker 

(1990, 1994; Parker in Endler, 1992). Ta pristop razlikuje dve funkciji spoprijemanja, ki ju je 

originalno formuliral Lazarus (1980; v Heszen-Niejodek, 1997). Lazarus je poudaril stresno 

interakcijo z okoljem, ki ga posameznik zaznava kot groţnjo, izgubo oziroma izziv in je vir 

navadno močnih in negativnih čustev. Torej je namen spoprijemanja izvršiti dve funkciji: 

spremeniti situacijo na bolje (na problem usmerjeno spoprijemanje) in zmanjšati čustveno 

napetost (na emocije usmerjeno spoprijemanje). Da bi zajela celoten spekter spoprijemanja, 

sta Endler in Parker Lazarusovi klasifikaciji dodala še tretjo osnovno dimenzijo 

spoprijemanja: izogibanje. Torej, razlikujemo tri načine spoprijemanja s stresom: usmerjeno 

na problem, usmerjeno na emocije in izogibanje (Endler in Parker, 1990).  

Billings in Moos (1984) govorita o treh strategijah (Lamovec, 1990; v Pogačnik, 1994): 
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- Aktivne kognitivne strategije: usmerjene so na oceno (predvsem s pomočjo 

logične analize ponovno definirati osebni pomen situacije). 

- Aktivne vedenjske strategije: usmerjene so na problem (z iskanjem informacij in 

reševanjem problemov skušajo spremeniti ali zmanjšati izvor stresa). 

- Strategije izogibanja: usmerjene so na emocije (z regulacijo čustev ali z 

emocionalnim sproščanjem poskušajo obvladati emocije oz. ustvariti čustveno 

ravnoteţje). 

Billings in Moos (1981; v Pogačnik, 1994) sta ugotovila, da aktivne vedenjske strategije 

pozitivno vplivajo na izid, a le v primeru, ko problem ni brezizhoden. Poleg tega še 

ugotavljata, da je bolje uporabiti katerokoli strategijo kot nobene. Pri uporabi aktivnega 

vedenjskega in kognitivnega spoprijemanja naj bi imeli velik vpliv situacijski dejavniki in 

druţinska podpora, SES ter nekatere osebnostne lastnosti (npr. samozaupanje in 

flegmatičnost).  

Stone in Neale (Lamovec, 1990; v Pogačnik, 1994) spoprijemanje delita v 8 strategij: 

distrakcija, redefinicija situacije, neposredna akcija, katarza, sprejetje, iskanje socialne 

pomoči, sprostitev, vera. 

Ugotovila sta, da se osebe pri spoprijemanju z istimi problemi drţijo preteţno istih slogov ob 

različnih priloţnostih. Vsaj eno metodo spoprijemanja so osebe uporabljale dokaj 

konsistentno (koeficient konsistentnosti je bil 0,70). 

Folkman in Lazarus (Lamovec, 1990;  v Pogačnik, 1994) sta postavke v vprašalniku Načini 

spoprijemanja s stresom (Ways of coping Questionnaire) razvrstila v osem kategorij: 

- konfrontacija 

- distanciranje 

- samokontrola 

- iskanje socialne pomoči 

- sprejemanje odgovornosti 

- beg – izogibanje 

- načrtno reševanje problemov 

- pozitivna ponovno ocena.  

Lestvica je nastala na osnovi teorije, potrdila pa jo je tudi faktorska teorija (notranja 

konsistentnost je 0,61 do 0,79, zanesljivost pa je nizka 0,17 do 0,47, a je njeno računanje 

vprašljivo, saj je teţko najti povsem identične situacije). 
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Lazarus (1993) podaja glavne ugotovitve raziskav, ki so uporabljale vprašalnik Načini 

spoprijemanja s stresom. Strnil jih je v šest točk: 

1. Ker so stresne situacije kompleksne in trajajo nekaj časa, ljudje v vsaki od situacij 

uporabijo večino strategij spoprijemanja, ki jih je dala faktorska analiza. Teţko pa je reči, 

v kolikšni meri so strategije spoprijemanja povezane z vsebino situacije (npr. groţnja, ki 

jo vsebuje) in koliko s trenutnimi faktorji (npr. povratna informacija o posledicah 

določene strategije).  

2. Nekatere strategije so skozi različne situacije bolj stabilne ali konsistentne kot druge.  

3. Spoprijemanje se spreminja od časa do časa v vsaki stresni situaciji. Folkman in Lazarus 

(1985; v Pogačnik, 1994) poročata, da se spoprijemanje razlikuje glede na fazo v procesu 

preizkušanja znanja, in sicer: v anticipatorni fazi se pojavi več iskanja informacij in 

socialne podpore, pozneje pa pade. Distanciranje se pogosteje pojavlja v fazi čakanja, v 

drugih pa manj.  

4. Kadar stresni pogoji niso videti spremenljivi, prevladuje spoprijemanje, osredotočeno na 

emocije, ko pa so ocenjeni kot spremenljivi z lastno akcijo, pa prevladuje spoprijemanje, 

osredotočeno na problem. 

5. Spoprijemanje lahko mediira emocionalni izid, kar pomeni, da spremeni emocionalno 

stanje od začetka do konca trajanja situacije. Folkman in Lazarus (1988; v Pogačnik, 

1994) poročata, da so strategije, kot so načrtno reševanje problema in pozitivna ponovna 

ocena, povezane s spremembno čustev od negativnih do manj negativnih ali pozitivnih, 

medtem ko druge, kot je konfrontacija in oddaljevanje, korelirajo s čustvenimi 

spremembami v obratni smeri.  

6. Raziskave spoprijemanja se nanašajo na dve ločeni, a povezani področji: 

- variable, ki vplivajo na izbiro strategije, 

- efekti teh strategij na prilagojene izide. 

1.2.7.4 Naučena iznajdljivost 

Naučena iznajdljivost (angl. learned resourcefulness) je definirana kot pridobljen nabor 

vedenj in veščin (večinoma kognitivnih), s katerimi posameznik uravnava notranje odgovore, 

kot so čustva in kognicije, ki se vmešavajo v tekoče izvrševanje ţelenega vedenja 

(Rosenbaum in Jaffe, 1983; v Akgun, 2004). Naučena iznajdljivost vključuje štiri aspekte: 

uporabo lastnih trditev, s katerimi se nadzorujejo čustveni odgovori, uporabo strategij 

reševanja problemov, tendenco odlaganja takojšnjih zadovoljitev in zaznano 



50 

 

samoučinkovitost. Rosenbaum (1990; v Akgun, 2004) trdi, da naučena iznajdljivost ne vpliva 

na posameznikovo zaznavo stopnje stresa, vendar vpliva na pričakovano samoučinkovitost. 

Koncept pričakovane samoučinkovitosti se nanaša na osebna prepričanja, ali se lahko 

učinkovito sooči s situacijo (Bandura, 1977, v Akgun, 2004). Raziskave so našle pomembno 

pozitivno povezanost med naučeno iznajdljivostjo in samoučinkovitostjo (Rosenbaum in Ben-

Ari Simira, 1986; Lewinsohn in Alexander, 1990; v Akgun, 2004). 

Teorija naučene iznajdljivosti meni, da lahko ljudje, ki so zelo iznajdljivi, minimizirajo 

negativni učinek stresa na njihovo opravilnost, torej, lahko v stresnih pogojih delujejo bolje 

kot slabo iznajdljivi posamezniki (Rosenbaum, 1990; v Akgun, 2004). Empirične raziskave 

podpirajo takšno napoved, kar kaţe na pomemben učinek naučene iznajdljivosti na 

opravilnost v pogojih stresne situacije (Akgun in Ciarrochi, 2003; Kennett, 1996; Rosenbaum 

in Ben-Ari, 1985; Rosenbaum in Jaffe, 1983; v Akgun, 2004). 

Da bi preučili, ali visoko iznajdljivi posamezniki spreminjajo svoje strategije spoprijemanja 

glede na situacijske zahteve, so Gintner, West in Zarski (1989) raziskali odnos med naučeno 

iznajdljivostjo in strategijami spoprijemanja v dveh fazah situacije. Ugotovili so, da so visoko 

iznajdljivi udeleţenci med tednom pripravljanja raje uporabljali na problem usmerjene 

strategije spoprijemanja kot nizko iznajdljivi udeleţenci. Nasprotno so nizko iznajdljivi 

udeleţenci poročali o pomembno pogostejši uporabi strategij, kot so sanjarjenje in 

distanciranje (Akgun, 2004). Tudi rezultati raziskave, ki jo je opravil Akgun (2004), se 

skladajo s predstavljeno teorijo Rosenbauma o naučeni iznajdljivosti. Visoko iznajdljivi 

študenti so situacijo zaznavali prav tako stresno kot nizko iznajdljivi študenti. Rezultati 

kaţejo, da so visoko iznajdljivi študenti uporabili več načrtnega reševanja problemov, več 

pozitivne ponovne ocene in manj bega – izogibanja kot njihovi nizko iznajdljivi kolegi. Ti 

rezultati so deloma skladni z rezultati raziskave Gintnerja idr. (1989), pri kateri nizko 

iznajdljivi študenti poročajo o večji uporabi sanjarjenja, distanciranja in zadrţevanja v sebi 

kot visoko iznajdljivi študenti. Upoštevanja vredne so raziskave, ki so odkrile, da lahko 

uporaba izogibanja in bega kot strategijo spoprijemanja pomeni faktor tveganja za neustrezno 

prilagoditev (Convay in Terry, 1992; Masel, Terry in Grible, 1996; v Akgun, 2004). Po drugi 

strani pa se strategije aktivnega spoprijemanja, kot so načrtno reševanje problemov in iskanje 

socialne pomoči povezujejo z ustrezno prilagoditvijo na stresne situacije (Akgun, 2004). 
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1.2.8  Folkman-Lazarusova teorija spoprijemanja s stresom 

Sledi nekoliko podrobnejši pregled teorije spoprijemanja s stresom, ki sta jo izdelala Folkman 

in Lazarus, ker jo uporabljam kot teoretsko podlago pri svoji diplomski raziskavi. 

Spoprijemanje ima dve glavni funkciji: uravnavanje stresnih čustev (na emocije usmerjeno 

spoprijemanje) in spreminjanje teţavnega odnosa med osebo in okoljem, ki povzroča stres (na 

problem osredotočeno spoprijemanje). Pretekle raziskave so ponudile močno empirično 

podporo ideji, da spoprijemanje ponavadi vključuje obe funkciji. Obe obliki spoprijemanja sta 

se pojavili v več kot 98 % stresnih pojavov, o katerih so poročali moški in ţenske srednjih let 

(Folkman in Lazarus, 1980) in v 96 % poročanja študentov, ki so se spoprijemali s stresno 

situacijo opravljanja izpitov (Folkman in Lazarus, 1985; v Mitchell, 2004). 

Lazarus in Folkman vidita psihološki stres kot odnos med osebo in okoljem, ki ga posameznik 

zaznava kot potencialno groţnjo njegovemu blagostanju. Dva pomembna procesa vplivata na 

omenjen odnos: a) kognitivna ocena, ki je evaluacijski proces, ki določa, zakaj in do kakšne 

mere je določena izmenjava med osebo in okoljem stresna, in b) spoprijemanje, proces, preko 

katerega posameznik ureja zahteve osebno-okoljskega odnosa in uravnava čustva, ki jih 

izzove situacija (Mitchell, 2004). 

Kognitivna ocena se lahko obravnava kot proces kategorizacije stresnega dogodka in njegove 

pomembnosti za blagostanje neke osebe. Ta proces stoji na treh ocenah. Prva je primarna 

ocena, ki sluţi presoji stresnega dogodka kot nenevarnemu, benigno-pozitivnemu ali 

stresnemu. Primarna ocena stresne situacije lahko zavzame tri oblike: škoda/izguba (škoda, ki 

jo je oseba ţe utrpela), groţnja (predpostavljena škoda ali izguba) ali izziv (dogodki, ki imajo 

potencial  obvladovanja ali dobička). Sekundarna ocena je presoja, kaj se lahko naredi; sluţi 

oceni dobička in posledic ali posamezne strategije spoprijemanja, ki je dana glede na osebne 

cilje in omejitve. In končno, ponovna ocena je sprotna validacija, ki temelji na novih 

informacijah, ki jih oseba prejema iz okolja v soodvisnosti z okoliščinami. Ponovna ocena se 

razlikuje od primarne ocene le v tem, da sledi bolj zgodnjim kognitivnim vrednotenjem. 

Skratka, primarna ocena oceni zaznan nadzor nad situacijo in vire, ki so na voljo osebi. 

Sekundarna ocena vodi uporabo določenih strategij spoprijemanja. Učinkovitost teh strategij 

spoprijemanja pa določa tako ponovno oceno  kot tudi posameznikovo psihološko 

prilagoditev. 
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Spoprijemanje je definirano kot stalno spreminjajoč kognitiven in vedenjski trud k 

obvladovanju posebnih zunanjih in notranjih zahtev, ki zahteva ali presega posameznikove 

vire (Lazarus in Folkman, 1984; v Mitchell, 2004). Spoprijemanje se ne obravnava kot 

osebnostna poteza ali stil, ki med situacijo ohranja stabilnost. Spoprijemanje je mišljeno kot 

skupek strategij, ki so na voljo, da se jih uporabi za spopad s specifično situacijo. 

Spoprijemanje lahko zavzame eno od dveh oblik: na emocije usmerjeno ali na problem 

usmerjeno spoprijemanje. Na emocije usmerjene strategije spoprijemanja se osredotočajo bolj 

na notranje čustveno stanje kot na zunanje situacije, ki vzbujajo čustvene odgovore. Na 

emocije usmerjeno spoprijemanje se najraje pojavlja, ko se oceni, da ni moč storiti ničesar, 

kar bi spremenilo škodljive, grozeče ali izzivalne okoljske pogoje. Ta oblika je usmerjena 

proti spreminjanju posameznikovega čustvenega odgovora na problem in vključuje strategije, 

kot so sanjarjenje, podcenjevanje situacije ali izogibanje.  

Nasprotno pa na problem usmerjeno spoprijemanje deluje, da bi spremenilo stresorje, z 

neposrednim delovanjem. Ta oblika je verjetnejša, kadar se pogoje oceni kot take, da jih je 

moč spremeniti. Na problem usmerjene strategije vključujejo učenje novih veščin, iskanje 

novih poti zadovoljitve ali razvoj novih standardov vedenja. Nekatere strategije 

spoprijemanja, kot je iskanje socialne pomoči, lahko sluţijo tako čustvenim kot na problem 

usmerjenim funkcijam hkrati. Predhodne raziskave niso našle pomembnih povezav med na 

problem in na emocije usmerjenim spoprijemanjem, kar nakazuje, da sta ti dve dimenziji 

različna konstrukta, ne le nasprotna pola istega kontinuuma. Porast na eni dimenziji 

spoprijemanja ne implicira upada na drugi dimenziji (Mitchell, 2004). 

Posameznikova kognitivna ocena stresnih okoliščin igra vplivno vlogo v izbiri načina 

spoprijemanja. Niti na problem usmerjeno ali na emocije usmerjeno spoprijemanje ni nujno 

prilagojeno ali neprilagojeno. Folkman, Lazarus, Gruen in DeLongis (1986; v Mitchell, 2004) 

predlagajo, da naj bi se spoprijemanje obravnavalo v sklopu z oceno situacije, da bi se lahko 

predvidevalo psihološko prilagoditev. Učinkovitost strategij spoprijemanja v zmanjševanju 

distresa je odvisna od stopnje, do katere se ujema z oceno situacije. Zaznana kontrola je 

posebej pomembna v določanju primerne ocene. 

Kontroljivi stresorji se najbolje obravnavajo z osredotočanjem na sam problem, medtem ko 

takšne strategije niso nujno uspešne v spoprijemanju z nekontroljivimi stresorji. Na drugi 

strani, v situaciji z nekontroljivim problemom, so lahko na emocije usmerjene strategije 

primernejše, ker je laţje spremeniti notranje stanje kot samo situacijo (Mitchell, 2004).  
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Lazarus in Folkman sta za potrebe zbiranja podatkov o načinih spoprijemanja s stresom 

izdelala pripomoček Načini spoprijemanja s stresom.  

Lazarus in Folkman (Lamovec, 1990; v Bračko, 2010) sta na osnovi svojega modela 

spoprijemanja in lestvice »Načini spoprijemanja« razvrstila strategije spoprijemanja v 8 

kategorij, ki jih lahko delimo v dve skupini:  

1. Faktorji, ki so najbolj jasno povezani z dimenzijo spoprijemanja problemskega reševanja:  

- konfrontativno ali spoprijemanje s soočanjem, ki zajema agresivna nagnjenja za 

spremembo situacije;  

- iskanje socialne podpore, ki karakterizira učinek sprejemanja čustvenega udobja in 

informacij od drugih;  

- načrtovanje reševanja problemov, ki opisuje premišljena, na problem osredotočena 

dejanja, da bi se situacija rešila.  

2. Faktorji, ki se navezujejo bolj na spoprijemanje, osredotočeno na čustva:  

- samokontrola, pri čemer gre za dejanja, usmerjanja posameznikovih čustev;  

- oddaljevanje, kjer gre za umik osebe od stresne situacije;  

- pozitivna ponovna ocena, ki karakterizira teţnjo najti pozitiven smisel v izkušnji z  

- osredotočanjem na osebnostno rast;  

- sprejemanje odgovornosti, ko posameznik prizna svojo vlogo v problemski 

situaciji;  

- pobeg oziroma izogibanje, ki opisuje ţelena razmišljanja oziroma beg preko pitja, 

hranjenja, uţivanja drog.              

1.2.9  Razlike med spoloma v doživljanju stresa 

Obstajajo določena vedenja in odnosi, ki se povezujejo z vsakim spolom in oblikujejo spolne 

vloge ţensk in moških skozi proces socializacije. V zahodnih kulturah moškost implicira 

tehnične kompetence, tekmovalnost, agresivnost, racionalnost, medtem ko ţenskost 

povezujemo s čustvenostjo, negovanjem, pasivnostjo in odnosi (Nelson in Burke, 2002; v 

Gonzales-Morales, Rodriguez and Peiro, 2010). Glede na to se moška spolna vloga ujema z 

neposrednim akcijskim spoprijemanjem, ker vključuje kompetentnost in racionalnost v praksi. 

Ţenska spolna vloga se ujema z iskanjem socialne pomoči, ker se dotika odnosov in izraţanja 

emocij. Hipoteza, ki med seboj ugotavlja ujemanje med spoprijemanjem in spolom  

(Gonzales-Morales idr., 2006) meni, da je učinkovitost strategij spoprijemanja odvisna od 

spola. Ţenske na primer uporabljajo socialno pomoč učinkoviteje, ker je prošnja za pomoč 
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bolj skladna s tradicionalno vlogo ţenske in neskladna s predpisano moško vlogo (Greenglass 

in Burke, 1988; v Gonzales-Morales, Rodriguez and Peiro, 2010). Naravnanost vsake osebe, 

da uporablja strategije spoprijemanja, ki so skladne s tradicionalno spolno vlogo, lahko 

obvladuje uporabo. Posledično te strategije spoprijemanja postanejo učinkovitejše od ostalih 

(Gonzales-Morales, Rodriguez and Peiro, 2010). 

Različne spolne vloge lahko igrajo vlogo v izbiri strategij spoprijemanja s stresom. Folkman 

in Lazarus (1980) sta ugotovila, da moški bolj uporabljajo strategije, usmerjene na problem, 

kot ţenske, nista pa našla razlik v uporabi na emocije usmerjenih strategij. Dodatne raziskave 

poročajo druge medspolne razlike v uporabi strategij, med njimi tudi ta, da se ţenske raje 

vključijo v emocije usmerjeno spoprijemanje. Kakorkoli, mnoge raziskave, ki so uporabile 

WCQ, niso našle nobenih razlik med spoloma (Mitchell, 2004). 

Martocchio in O'Leary (Day in Livingstone, 2003) sta opravila metaanalizo petnajstih študij, 

ki preizkujejo medspolne razlike v doţivljanju stresa pri delu, in ugotovila, da ni 

pomembnejših razlik. Tudi raziskava, ki jo je objavila Bristol Stress and Health at Work, 

poroča o tem, da ni razlik med spoloma v vzorcu 17000 udeleţencev, niti ko se jih je razdelilo 

po stanu (poročeni, samski, ovdoveli/ločeni).  

Jick in Mitzi (Day in Livingstone, 2003) sta izvedla pregled empiričnih dokazov medspolnih 

razlik v doţivljanju stresa. Pregledala sta devetnajst študij, v katerih so ţenske poročale o višji 

stopnji doţivljanja stresa kot moški. Avtorja menita, da so moški in ţenske po vsej verjetnosti 

izpostavljeni različnim stresorjem in da spol moderira odnos med stresorji, oceno stresorjev in 

spoprijemanja in odnos med spoprijemanjem in trpljenjem (angl. strain). Nelson in Quick 

(Day in Livingstone, 2003) sta pregledala 99 različnih študij, ki so se ukvarjale s teţavami pri 

raziskovanju stresa ţensk na delovnih mestih. Zaključila sta, da ţenske trpijo za doţivljanjem 

večjega stresa na delovnem mestu kot moški, ker poleg skupnih stresorjev ţenske izkušajo še 

nekatere njim edinstvene stresorje. Ti stresorji vključujejo diskriminacijo, stereotipiziranje, 

razreševanje konflikta zakon/kariera in socialno izolacijo.  

Gardiner in Tiggermann, (1999) sta ugotovila, da ţenske poročajo o višjem nivoju sluţbenih 

stresorjev (v obliki pomanjkanja moči v organizaciji, diskriminaciji, zapostavljanju) kot 

moški, tako v dominantno moških kot dominantno ţenskih poklicih. Ravno tako sta Lundberg 

in Frankenhaeuser (1999; v Day in Livingstone, 2003) ugotovila, da ţenske poročajo o višjem 
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nivoju zaznanih stresorjev kot moški, in sicer v obliki povečanih pričakovanj, pomanjkanju 

komunikacije, pomanjkanju socialne pomoči s strani nadrejenih.  

Ganster idr. (1986) so ugotovili, da je bila podpora nadrejenih povezana z zniţanjem trpljenja, 

ki so ga povzročali stresorji, povezani s sluţbeno vlogo. Na splošno so ţenske nagnjene k 

ponujanju in izrabi socialne pomoči pogosteje in v večji meri kot moški. (Ptacek, Smith in 

Zanas, 1992; Wohlgemuth in Betz, 1991; v Day in Livingstone, 2003).   

Ţenske in moški posamezne vire podpore izkoriščajo v različni meri. Greenglass (1993; v 

Day in Livingstone, 2003) je ugotovil, da moški višje cenijo prejeto pomoč s strani 

nadrejenega kot ţenske. Kakorkoli, ţenske se pri spoprijemanju s stresom raje obračajo na 

prijatelje (Greenglass idr., 1990; v Day in Livingstone, 2003), sodelavce in na druţino 

(Narayanan idr. 1999) kot moški. Ţenske so nagnjene k vzpostavljanju širše mreţe socialne 

pomoči kot moški (Wohlgemuth in Betz, 1991; Stokes in Wilson, 1984; v Day in Livingstone, 

2003), kar nam kaţe, da se ţenske v večji meri obračajo na različne vire pomoči kot moški.  

Malo študij je neposredno raziskalo medspolne razlike v podpori. Moški raje uporabljajo 

informacijsko in instrumentalno podporo kot ţenske (Monnier idr., 1998; Olson in Shultz, 

1994; v Day in Livingstone, 2003), medtem ko ţenske raje uporabijo čustveno podporo (Day 

in Livingstone, 2003). 

Izvedena je bila tudi študija, s katero so ugotavljali stresorje, trpljenje in spoprijemanje pri 

drţavnih sodnikih v ZDA. Ugotovili so, da ţenske doţivljajo višje stopnje stresorjev in 

trpljenja in da premorejo niţjo stopnjo veščin spoprijemanja s stresom glede na moške kolege 

(Gyllensten in Palmer, 2005). Pearlin in Schooler (1978) sta ugotovila, da ţenske v primerjavi 

z moškimi poročajo o manjši uporabi učinkovitih strategij in v pogostejši uporabi selektivne 

ignorance, oblike spoprijemanja, ki celo poslabša stresno stanje namesto, da bi ga uravnalo. 

Podobno sta Billings in Moos (1981; v Parkes, 1990) ugotovila, da ţenske pogosteje 

uporabljajo strategije izogibanja. Druge raziskave pa poročajo, da moški raje uporabijo 

strategije neposredne akcije, medtem ko ţenske pogosteje uporabljajo pomirjevalne strategije 

(Parkes, 1990). 

Omenjene raziskave kaţejo, da se raziskovalci ne morejo zediniti glede razlik v stopnji 

doţivljanja stresa med moškimi in ţenskami, čeprav moški pogosteje uporabljajo na problem 

usmerjene strategije spoprijemanja, ţenske pa na emocije usmerjene strategije. 

Nekonstistentnost rezultatov je lahko posledica raznovrstnih strategij spoprijemanja, ki se 
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vključujejo v paliativno kategorijo (Folkman in Moskowitz, 2004; Tamres, Janicki in 

Helgeson, 2002; v Gonzales-Morales, Rodriguez and Peiro, 2010). Iskanje socialne pomoči se 

na primer lahko loči od paliativnih oblik spoprijemanja in postane pomembna pozitivna 

strategija pri spoprijemanju s stresorji na delovnem mestu (Greenglass, Fiksenbaum in Burke, 

1996; v Gonzales-Morales, Rodriguez and Peiro, 2010). Viswesvaranova, Sanchezova in 

Fisherjeva (1999; v Gonzales-Morales, Rodriguez and Peiro, 2010) metaanaliza nakazuje, da 

ima prejeta socialna pomoč trojni učinek: socialna pomoč zmanjšuje trpljenje, ki ga oseba 

izkusi, blaţi zaznavo stresorjev in moderira odnos med stresorjem in trpljenjem. Da bi pa 

pridobili koristi prejete socialne pomoči, jo morajo posamezniki aktivno poiskati in pridobiti 

njene vire. 

Iz nekaterih raziskav torej vidimo, da obstajajo tudi druţbeno pogojeni dejavniki, ki 

povzročajo pri ţenskah doţivljanje večjega stresa kot pri moških, glavni med njimi pa je še 

vedno prevladujoča vloga, ki jo ţenske še vedno igrajo pri zagotavljanju druţinske oskrbe 

(International Labour Organization, 2002; v Mujumdar, 2008). Jasno je dokazano, da je 

skupna delovna obremenitev ţensk, ki so zaposlene za polni delovni čas, višja, kot pri polno 

zaposlenih moških delavcih, še posebej, kjer imajo poleg delovne odgovornosti še 

odgovornost za druţino. Poleg tega obstajajo tudi drugi dejavniki, ki lahko povzročijo še 

večjo ranljivost ţensk za stres na delu (International Labour Organization, 2002; v Mujumdar, 

2008). To vključuje: 

- niţje nivoje nadzora v njihovih sluţbah, saj je velika večina ţensk še vedno 

zaposlena v manj odgovornih sluţbah kot moški; 

- mnoţično zaposlovanje ţensk v visoko stresnih sluţbah, kot so zdravstvena nega, 

in poučevanje; 

- visok deleţ ţensk, ki delajo v negotovih oblikah zaposlitve. 

Vasco idr. (2003; v Mujumdar, 2008) menijo, da negotove oblike zaposlitve vključujejo 

netipične zaposlitvene pogodbe, omejene socialne dobrine, omejeno varnost na delovnem 

mestu, nizke plače z višjim tveganjem za obolenji. 

Rezultati raziskav Folkmanove in Lazarusa (1987) so pokazali, da sta bili le dve medspolni 

razliki, ki sta se pojavljali konsistentno: moški so pogosteje kot ţenske uporabljali strategijo 

samokontrole, ki vključuje zadrţevanje čustev zase, ţenske pa so se pogosteje posluţevale 

strategije pozitivna ponovna ocena. Medspolne razlike v uporabi samokontrole so skladne s 

zahodnimi druţbenimi vrednotami, ki vzpodbujajo moške, da ne bi izraţali svojih čustev. 
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Zanimiva pa je odsotnost medspolnih razlik v dveh poglavitnih na problem usmerjenih 

načinih spoprijemanja: konfrontacija in načrtno reševanje problemov. Ta rezultat ni skladen s 

stereotipnimi druţbeno pogojenimi pričakovanji, da moški pogosteje uporabljajo na problem 

usmerjene strategije spoprijemanja kot ţenske. 

1.2.10 Starostne razlike v doživljanju stresa in spoprijemanju z njim 

Raziskave starostnih razlik glede doţivljanja stresa so bile v glavnem izvedene na 

preučevanju pomembnejših ţivljenjskih dogodkov. Izsledki nakazujejo, da starejši v 

primerjavi z mlajšimi izkusijo manj dogodkov nasploh, čeprav doţivijo več izgub, vključujoč 

tiste, ki jih povezujemo s pešajočim zdravjem, izgubo delovne vloge in izgubo prijateljev ter 

ljubljenih oseb. 

Koncept s starostjo povezanih sprememb v spoprijemanju s stresom je razloţen na tri načine. 

Razvojna interpretacija podpira idejo, da obstajajo neobhodne spremembe v načinu, kako se 

ljudje spoprijemajo s stresom med staranjem. Ta interpretacija implicira spremembe, ki so 

bolj fazno pogojene, kot določene s strani okolja. Razvojna interpretacija vsebuje tri variacije. 

Prva, ki sta jo prikazala Pfeiffer (1977; v Folkman, Lazarus, Pimley in Novacek,  1987) in 

Gutmann (1974; v Folkman idr. 1987), pravi, da ljudje med staranjem nazadujejo in postajajo 

vedno bolj primitivni, postanejo na primer bolj egocentrični, impluzivni in sovraţno 

nastrojeni. Druga različica, ki jo zagovarja Vaillant (1977; v Folkman idr., 1987), da ljudje v 

svojem spoprijemanju s stresom med staranjem postajajo zrelejši; pokaţejo lahko na primer 

pogostejše alocentrično razmišljanje, pametneje se odločajo, ali se bodo navezovali na osebe 

oz. stvari in pogosteje se zatekajo k humorju (opozarjam, da Pfeifferjevo delo temelji 

predvsem na ljudeh, ki so izraţali psihopatologijo, medtem ko Vaillantovo delo temelji na 

spoprijemanju s stresom in prilagajanju običajnega vzorca diplomiranih moških, ki jih je 

opazoval preko 30 let). Tretja variacija, ki temelji na predvidevanjih Junga (1933, 1953; v 

Folkman idr., 1987) in opazovanjih  Lowenthala in njegovih kolegov (1975; v Folkman idr., 

1987) ter tudi Gutmanna (1974; v Folkman idr., 1987) je, da se moški in ţenske razlikujejo v 

načinu ţivljenja. Moški za časa ţivljenja postajajo pasivnejši in neţnejši v načinu 

spoprijemanja s stresom, medtem ko ţenske postajajo aktivnejše in agresivnejše. 

Kontekstualna interpretacija predlaga, da so starostne spremembe v spoprijemanju s stresom 

rezultat sprememb, s katerimi se morajo spoprijemati med staranjem. Empirično podporo tej 

interpretaciji dajeta Folkman in Lazarus (1980) in McRae (1982; v Folkman idr., 1987), ki so 
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raziskali načine spoprijemanja v bivanjskih skupnostih in ugotovili, da se največ starostnih 

razlik v spoprijemanju lahko pripiše razlikam v izvorih stresa, s katerimi se spoprijemajo. V 

raziskavi sto udeleţencev, starih med 45 in 64 let sta Folkman in Lazarus ugotovila, da 

starejši izkušajo več stresa zaradi zdravstvenih teţav kot mlajši, vendar se znotraj 

zdravstvenih teţav mlajši in starejši niso razlikovali v uporabi na problem oziroma na emocije 

usmerjenih strategij spoprijemanja s stresom. McRae je ugotovil, da so starostne razlike v 

spoprijemanju lahko rezultat različnih vrst stresa (izgube, groţnje in izzivi), ki se povezujejo 

bolj s staranjem kot s samo starostjo. Kakorkoli, starejši ljudje so bili manj nagnjeni k uporabi 

sovraţnega odziva in fantaziranja kot mlajši. 

Izsledki so na splošno konsistentni s kontekstualno hipotezo, da so starostne razlike v 

spoprijemanju bolj rezultat sprememb, s čim se ljudje spoprijemajo med staranjem, kot pa 

normativne, fazno pogojene, razvojne spremembe. Spoprijemanje se nanaša na razmišljanje in 

delovanje ljudi, da bi obvladali zahteve stresnih situacij. Razmišljanje in dejanja so lahko 

usmerjena k spreminjanju teţavnih transakcij med osebo in okoljem (na problem usmerjeno 

spoprijemanje) in uravnavanju distresnih emocij (na emocije usmerjeno spoprijemanje). 

Predhodne raziskave so pokazale, da se ljudje posluţujejo obeh načinov spoprijemanja v  

praktično vsaki stresni situaciji, s katero se srečajo (Folkman in Lazarus, 1980, 1985; 

Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis in Gruen, 1986). Odkriti so bili številni načini 

spoprijemanja s stresom, usmerjeni na problem in na emocije (Folkman, Lazarus, Dunkel- 

Schetter in drugi, 1986), vključujoč konfrontivne (interpersonalne) in kognitivne 

(intrapersonalne) načine, usmerjene na problem; mnoţico na emocije usmerjenih načinov, 

vključno z distanciranjem, begom – izogibanjem, samokontrolo, sprejemanjem odgovornosti 

in pozitivno ponovno oceno; iskanje socialne pomoči, ki vključuje oblike tako na problem kot 

na emocije usmerjenega spoprijemanja. Stopnja, do katere posamezniki uporabljajo na 

problem in na emocije usmerjene strategije spoprijemanja, je odvisna deloma od subjektivne 

pomembnosti stresne situacije, kar pomeni, kaj posameznik tvega v tej specifični situaciji 

(primarna ocena) in ali obstajajo moţnosti za spremembo odnosa posameznik – okolje 

(sekundarna ocena; Folkman in Lazarus, 1980; Folkman, Lazarus, Dunkel-Sehetter idr., 

1986). 

Nas bodo veliko bolj zanimale razlike med študenti z delovnimi izkušnjami in redno 

zaposlenimi. Felsten in Wilcox (1992; v Cotton, Dollard in Jonge, 2002) in Winefield (1993; 

v Cotton, Dollard in Jonge, 2002) ugotavljajo, da so študenti doţivljali pomembno višji nivo 

psihičnega distresa in niţjo stopnjo zadovoljstva v primerjavi z drugimi poklici, vključno z 
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učitelji, medicinskimi sestrami in drugimi pri delu z ljudmi. Stopnja psihičnega distresa 

študentov na univerzi se je povezovala z delovnim okoljem (visok delovni pritisk, nizka 

stopnja kontrole in podpore s strani študentov). 

 

 



60 

 

1.3 POVEZANOST MED STILI VODENJA IN SPOPRIJEMANJEM S 

STRESOM 

Povedali smo ţe, da stil transformacijskega vodenja pozitivno vpliva na odnose, motivacijo in 

storilnost podrejenih. Pozitiven razvoj teh dejavnikov pa omogoča proaktivno spoprijemanje z 

izzivi, ki jih pred zaposlenega postavlja njegovo delovno mesto. To spoprijemanje, ki je 

usmerjeno v okolje, uporablja korake reševanja problemov. Načrtno reševanje problemov se 

je izkazalo kot negativno povezano s psihološkimi simptomi na Langner Screening Score 

(Aldwin in Revenson, 1987). To obliko spoprijemanja se pogosteje uporablja v situacijah, za 

katere se predvideva, da omogočajo spremembo na bolje (Lazarus in Folkman 1984; v Brown 

Ceslowitz, 1989). Spoprijemanje, usmerjeno na problem, opisuje prizadevanje, osredotočeno 

na posameznika, kot so spremembe motivacije, nivo aspiracij, egoinvolviranje, nivo znanja 

(Lazarus in Folkman, 1984; v Brown Ceslowitz, 1989). Takšen proaktivni pristop k 

spoprijemanju s stresom in k reševanju problemov pa pomaga tudi pri preprečevanju 

izgorelosti. Raziskava Brown Ceslowitzove (1989) je namreč ugotovila, da so medicinske 

sestre z niţjim rezultatom na lestvici izgorelosti kot načine spoprijemanja s stresom 

uporabljale strategije načrtnega reševanja problemov, pozitivne ponovne ocene, iskanja 

socialne pomoči in samokontrole. Sestre z višjim rezultatom na lestvici izgorelosti so 

pogosteje uporabljale strategije bega – izogibanja, samokonstrole in konfrontiranja. Ti 

rezultati podpirajo raziskave, ki so bile izvedene na nesestrski populaciji, in so odkrile, da so 

strategije spoprijemanja povezane s pokazatelji zdravja. 

Tudi Folkman in Lazarus (1988) se strinjata, da se z načrtnim reševanjem problemov 

izboljšuje čustveno stanje, torej nastaja manj negativnih in več pozitivnih emocij. Ena od 

razlag za takšno povezanost je, da se ljudje začnejo počutiti bolje, ko se lotijo reševanja 

problemov, ki povzročajo distres. Druga razlaga pravi, da lahko načrtno reševanje problemov, 

če je učinkovito, rezultira v izboljšanjem odnosu med osebo in okoljem, kar naj bi vodilo v 

boljšo kognitivno oceno in izzvalo pozitivnejši čustveni odziv. 

Spoprijemanje s konfrontacijo se je stalno povezovalo s poslabšanim čustvenim stanjem v 

mlajši skupini. Izraţanje jeze in sovraţnosti mogoče ne prinese vedno olajšanja. Nasprotno, 

ugotovitve so pokazale, da lahko izraţanje jeze in sovraţnosti še poslabša počutje. Podporo tej 

ideji sta v prejšnjih analizah izrazila ţe Folkman in Lazarus (1986), v kateri smo ugotovili, da 

ljudje, ki izraţajo visoko stopnjo simptomov depresije, pogosteje uporabljajo strategijo 

konfrontacije kot ljudje z niţjo stopnjo simptomov depresije. 
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Vodja, ki ţeli izvajati transformacijski način vodenja, mora natanko vedeti, kakšno vodstvo 

potrebuje njegov podrejeni v specifični situaciji. Tu do izraza pride predvsem upoštevanje 

posameznika kot dejavnika transformacijskega vodenja. Z upoštevanjem tega dejavnika lahko 

vodja prilagaja stopnjo kontrole, ki jo izvaja do podrejenega in podpore, ki mu jo nudi.  Kot 

trdi Yukl (1994; v Schaubroeck in Fink, 1998), podpora vključuje različna vedenja, s katerimi 

nadrejeni izkazuje upoštevanje, sprejemanje in skrb za potrebe in čustva drugih ljudi. Podpora 

je temeljna sestavina naklonjenosti. Podpora nadrejenega (kot tudi sodelavcev) se je pogosto 

izkazala kot olajšanje zdravstvenih in psihičnih naporov zaradi stresnih sluţbenih zahtev 

(Kessler, Price in Wortman, 1985). 

Kontigenčni model ima dvoje primarnih predpostavk. Prva pravi, da sluţbeni napori 

naraščajo, ko naraščajo sluţbene zahteve. Druga pravi, da se pojavi primeren vedenjski 

vzorec, ki vodi k učinkovitemu in aktivnemu spoprijemanju z izzivi, če se sluţbeni izzivi 

ujemajo s sposobnostjo posameznika, da se z njimi sooča,. 

Ne samo, da visoke zahteve in visoka stopnja kontrole sluţbe, v manjši meri prispevajo k 

stresnemu izidu, ampak lahko celo vodijo k izboljšanju zdravja. Če so zahteve visoke, stopnja 

kontrole pa nizka (zelo mučna sluţba), trpljenje vztraja. Če so pa tako sluţbene zahteve kot 

kontrola nizka, pa je sluţba precej pasivna, torej v njej manjka aktivnosti spoprijemanja. 

Socialna pomoč ima olajševalni učinek na zahteve in pogoje z nizko stopnjo kontrole. 

Johnsonov in Hallov (1988; v Schaubroeck in Fink, 1998) model definira kot zelo naporne 

sluţbe tiste, pri katerih so zahteve visoke, stopnja kontrole in socialne pomoči pa nizka. 

Stopnja podpore, ki jo transformacijski vodja ţeli ponuditi podrejenemu, je zelo občutljiv del 

vodenja. Podpora je lahko vprašljiva, ker vpliva na posameznikovo samoučinkovitost, kar 

določa lastno zaznano dejavnost pri spoprijemanju z zahtevno situacijo. Samoučinkovitost se 

nanaša na prepričanja v lastne sposobnosti, da mobilizira vire, ki jih potrebuje, da se spopade 

z zahtevami dane situacije. V skladu z Littom (1988a; v Schaubroeck in Fink, 1998) ima 

oseba, ki zaznava svojo učinkovitost v sluţbi kot visoko, zaupanje v sposobnost, da situacijo 

nadzoruje in tako lahko pričakuje boljši vedenjski in psihični izid v visoko zahtevnih 

situacijah z visoko stopnjo kontrole, kot ga lahko pričakuje posameznik z nizko zaznavo 

samoučinkovitosti. Zaznava kontrole ima lahko pozitivne učinke na zdravje med delavci, ki 

zaznavajo visoko stopnjo samoučinkovitosti pri svojem delu.  

V predstavitvi transformacijskega vodenja smo omenili tudi, da je transformacijsko vodenje 

pomemben predpogoj h gradnji kolektivnega zaupanja in zmoţnosti, ki je potrebna, da je 
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skupina uspešna v spoprijemanju s teţavnimi izzivi. Kolektivno zaupanje je močan dejavnik, 

ki vsakemu posamezniku v skupini daje občutek sprejetosti in zmoţnost pridobivanja 

podpore, kadar jo potrebuje. Payne (2001) trdi, da je bila podpora, ki je bila na voljo, 

najmočnejši prediktor blagostanja medicinskih sester, celo močnejši od uporabljenih načinov 

spoprijemanja. Lucas idr. (1993; v Gibbons, 2010) je med medicinskimi sestrami na oddelkih 

intenzivne nege nizko stopnjo psihičnega distresa in visoko stopnjo delovnega zadovoljstva 

pripisal stopnji podpore, ki so jo imele na voljo. 

Transformacijski vodje so usmerjeni k razvoju potencialov svojih podrejenih, med katere 

spada tudi višja samoučinkovitost. Z nadzorom, podporo in spoprijemanjem, ki jih lahko 

nudijo tranformacijski vodje, je pri visoko samoučinkovitih študentih večja verjetnost, da 

bodo pri svojem akademskem in kliničnem delu dosegli veliko več (Harvey in McMurray, 

1994; Laschinger, 1996; Andrew, 1998; v Gibbons, 2010). Pomembno je opozoriti, da je 

samoučinkovitost, tako kot je to dispozicijska lastnost, tudi odvisna od izkušenj. Greenglass in 

Burke (2000) sta pri medicinskih sestrah, ki delajo v kanadskih bolnišnicah v postopkih 

reorganizacije, ugotovila, da močneje doţivljajo občutek samoučinkovitosti, če so prepričane, 

da so bile primerno obveščene o potrebnih spremembah, kot sestre, ki o tem niso bile tako 

prepričane. 

Močnejši, ko sta bili dispozicijska kontrola in samoučinkovitost, višja je bila moţnost 

doţivljanja eustresa in niţji je bil rezultat na lestvici čustvene izčrpanosti. Dispozicijski 

nadzor in samoučinkovitost sta bila tudi pomembna prediktorja. Moţno je, da ljudje, ki imajo 

te značilnosti bolj razvite, niso le bolj proaktivni in obvladujejo različne situacije, temveč so 

selektivni tudi pri izkoriščanju najučinkovitejše podpore, ki so na razpolago. Nasprotno so 

ljudje z nizkim dispozicijskim nadzorom in nizko samoučinkovitostjo verjetno manj asertivni 

pri iskanju podpore, ki bi jim nudila največ pomoči. Takšno ravnanje gre verjetno z roko v 

roki z večjo tendenco po uporabi strategije spoprijemanja z izogibanjem. 

V kratkem povzetku lahko rečemo, da transformacijski vodje pri svojih podrejenih spodbujajo 

uporabo učinkovitih strategij spoprijemanja, med katere spadajo samokontrola, sprejemanje 

odgovornosti, iskanje socialne pomoči, načrtno reševanje problemov in pozitivna ponovna 

ocena in hkrati spodbujajo opuščanje uporabe neučinkovitih strategij spoprijemanja s stresom, 

v katere uvrščamo konfrontacijo, distanciranje, beg in izogibanje.  
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1.4 RAZLIKE MED ŠTUDENTI IN REDNO ZAPOSLENIMI  

Iz naslova tega diplomskega dela lahko razberemo, da bom primerjal študente in redno 

zaposlene, zato je prav, da predstavim tudi nekaj pravnih in ekonomskih razlik med njimi, ki 

lahko predstavljajo znaten vpliv tudi na obravnavane teme vodenja in spoprijemanja s 

stresom. 

1.4.1  Študent 

Zakon o visokem šolstvu v 65. členu določa, da je študent oseba, ki se vpiše na visokošolski 

zavod na podlagi razpisa za vpis in se izobraţuje po dodiplomskem ali podiplomskem 

študijskem programu. Študenti imajo, ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, 

pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (npr. prehrana, prevozi, 

štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, vendar pod pogojem, da niso v delovnem 

razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve (Zakon o visokem šolstvu, v nadaljevanju ZViS 

2004; v Čuzela, 2008). 

Prvi odstavek 216. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) določa, da lahko 

»dijaki, ki so ţe dopolnili 15 let starosti, in študentje opravljajo začasno ali občasno delo tudi 

na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela 

dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja« (ZDR 2002; v Čuzela, 

2008). 

1.4.2  Zaposlovanje 

Študentsko delo nedvomno predstavlja eno izmed fleksibilnih oblik zaposlovanja. 

Fleksibilizacijo bi lahko v širši obliki definirali kot vse ukrepe, ki omogočajo hitrejše 

prilagajanje in reagiranje na informacije iz okolja – z drugimi besedami kot ukrepe, ki 

odstranjujejo ovire za nemoteno delovanje idealnega trga delovne sile (Ignjatovič 2002; v 

Čuzela, 2008). Fleksibilnost zaposlovanja se odraţa na sposobnosti delodajalca, da sproti 

prilagaja zaposlovanje trţnim spremembam. Fleksibilne oblike zaposlitve za delodajalce 

pomenijo najcenejši legalni način prilagajanja števila zaposlenih proizvodnim, tehnološkim in 

trţnim spremembam, saj je v tem primeru omogočeno odpuščanje preseţnih delavcev brez 

visokih stroškov. Takšne oblike delovnega razmerja temeljijo na polni osebni in ekonomski 

podrejenosti delodajalcu v času, ko se delo opravlja. Podrejenost delodajalcu se kaţe v 

opravljanju dela pod vodstvom, pod navodili in pod nadzorom delodajalca na sedeţu 
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delodajalca, z njegovimi delovnimi sredstvi, na določenem kraju, v določenem času in 

organizacijski obliki ter razporeditvi, ki sta določeni s strani delodajalca (Dobrin 1995; v 

Čuzela, 2008). 

Na trgu delovne sile je torej vedno več iskalcev zaposlitve z univerzitetno izobrazbo, ki si 

predstavljajo konkurenco, kar spodbuja študente k iskanju zaposlitve preko študentskega 

servisa z upanjem pridobitve redne zaposlitve po končanem šolanju. Ţal pa se tega delodajalci 

zavedajo in tako izkoriščajo študente dokler imajo status, ti se za voljo morebitne zaposlitve 

trudijo, po končanem šolanju pa študente obvestijo, da za njihovo delovno mesto ni 

predvidene redne zaposlitve. Ti podatki kaţejo po eni strani nelojalno konkurenco 

študentskega dela in študentov, ki svoje delo na trgu delovne sile ponujajo ceneje in imajo več 

moţnosti za opravljanje dela kot iskalci redne zaposlitve, kar je z vidika študentov seveda 

pozitivno. Po drugi strani pa po izgubi statusa ostanejo brez dela ali obljubljene sluţbe, ker jih 

na njihovem »delovnem mestu« zamenja drug študent, ki je cenejša delovna sila. Tako je po 

podatkih o registrirani brezposelnosti opazno povečanje deleţa iskalcev prve zaposlitve, starih 

med 26 in 30 let, med katerimi seveda prevladujejo tisti, ki so si v tem obdobju pridobili 

univerzitetno izobrazbo. 

Fleksibilnost dela je treba omeniti zato, ker z vidika konkurenčnosti na trgu delovne sile 

študentsko delo predstavlja eno izmed najfleksibilnejših oblik dela. Zakaj? Ţe sama definicija 

fleksibilnost pomeni prilagodljivost in kdo je bolj prilagodljiv, tako časovno kot tudi 

prostorsko, če ne študent, ki razpolaga z največ prostega časa. Na strani povpraševanja 

delodajalci poskušajo povečati produktivnost, zniţati stroške dela in prenesti večino 

poslovnega tveganja na zaposlene. 

Prilagodljivost delavca je ena najpomembnejših lastnosti fleksibilnih oblik zaposlovanja, ki 

prinaša koristi tako delodajalcu kot tudi zaposlenim. S tega vidika je študentska delovna sila 

ena izmed najbolj prilagodljivih, saj nima strogo določenega okvira delovnega časa, ampak 

lahko dela po potrebi delodajalca, plačilo dobi le za dejansko opravljeno delo, pri čemer se 

tudi višina dohodka oziroma urne postavke lahko spreminja glede na zahtevnost in 

strokovnost dela. Študentje imajo tudi več prostega časa, saj v večini primerov še nimajo 

druţine in s tem povezanih obveznosti. Opravljajo lahko tudi nočno delo; skratka, so bolj 

prilagodljivi in pripravljeni na spremembe in nove izzive kot zaposleni, ki imajo ţe druţine, 

so zaposleni ţe dalj časa in imajo morda ţe celo instrumentalen odnos do dela, saj jim ta ne 

predstavlja več izziva oziroma si ne ţelijo sprememb in novih izzivov. Dobro izobraţena in 
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fleksibilna študentska delovna sila predstavlja konkurenco drugim skupinam delovne sile, kar 

se kaţe tudi v dejstvu, da delodajalci svoje potrebe po delovni sili vse pogosteje zadovoljujejo 

s študenti, kar vpliva na večjo brezposelnost med mladimi, ki se po šolanju znajdejo na trgu 

delovne sile (Trbanc in Verša 2002; v Čuzela, 2008). Fleksibilnost dela se ne kaţe le v 

fleksibilnosti delovnega časa in kraja dela, pogojih zaposlitve in fleksibilnosti odločanja glede 

pogojev dela v dani zaposlitvi, temveč tudi v številu ekonomskih aktivnosti (pridobivanje 

dohodka). Tudi s tega vidika so študentje najbolj prilagodljivi, saj lahko opravljajo več 

različnih del, pri različnih delodajalcih, ne da bi pri tem kršili kakšno pogodbo ali klavzulo. 

Poleg samega poteka dela pa sta za delodajalca pomembna tudi čas in denar. 

1.4.3  Primerjava študentskega dela z rednim delom 

Prispevki delodajalca so, če zaposli študenta, okoli 17 % neto plače, pri redno zaposlenem pa 

se prispevki, v najboljšem primeru, dvignejo na pribliţno 67 % neto plače zaposlenega. Če 

poleg podanih rezultatov upoštevamo še dejstvo, da je študentska delovna sila v praksi 

cenejša kot pogodbeno zaposleni delavci in da je le-tem treba plačati še dodatke za malico in 

prevoz, se ta razlika še poveča. Ob predpostavki, da se delodajalec na trgu obnaša racionalno 

in ţeli minimizirati stroške proizvodnih faktorjev, so v tem pogledu študenti v nedvomni 

prednosti.  

Z delom dijakov in študentov na podlagi napotnic pooblaščenih agencij se srečujemo 

najpogosteje v času dopustov in šolskih počitnic. Na ta način ţelijo delodajalci zagotoviti 

nadomeščanje začasno odsotnih delavcev oz. zagotoviti dodatne delavce zaradi povečanega 

obsega dela in priloţnostnih prireditev. Inšpektorji za delo so ugotovili tudi, da študenti 

pogosto opravljajo delo na delovnih mestih, na katerih po posebnih predpisih lahko opravljajo 

le delavci, ki so v delovnem razmerju in za opravljanje takšnega dela izpolnjujejo posebne 

pogoje (npr. dejavnost zasebnega varovanja, prevoz oseb in blaga v cestnem prometu). 

Delodajalci ne vodijo evidenc o delovnem času dijakov in študentov ali pa so te pomanjkljive, 

zato je v teh primerih teţko ugotoviti, ali delodajalci upoštevajo določbe ZDR o delovnem 

času, odmoru in počitkih. Delodajalci dela dijakov in študentov marsikdaj ne plačajo, zaradi 

česar se številni dijaki in študentje obračajo na pomoč oz. informacije na Inšpektorat RS za 

delo.  
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1.4.4  Postopek zaposlitve 

Kadar študent namerava delati prek študentskega servisa, mora ţe pred nastopom dela na 

študentskem servisu dvigniti napotnico za delo. Napotnica je dokument, ki v primeru 

občasnega ali začasnega dela nadomešča pogodbo o delu. Če dijak oz. študent med delom pri 

sebi nima veljavne napotnice, se njegovo delo smatra kot delo na črno. 

Postopek zaposlitve redno zaposlenega delavca je tesno povezan z aktivnostmi v druţbi ter 

aktivnostmi z javnimi mediji, s pooblaščenim inţenirjem za varstvo pri delu, pooblaščenim 

zdravnikom, Zavodom za zaposlovanje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Ţe samo 

število institucij, s katerimi je zaposlovanje povezano, pa kaţe, da je ta proces relativno dolg. 

Poleg tega je treba opraviti več razgovorov in kandidate za zaposlitev povprašati o vsem 

znanju in izkušnjah, ki so potrebne za delo. 

1.4.5 Prednosti in slabosti študentskega dela 

1.4.5.1 Vidik podjetja 

Prednosti 

Delodajalcu študent pomeni poceni delovno silo (glej tabeli 2.4.3.1 in 2.4.4.1). Poleg niţje 

cene dela študentov, delodajalcu zanje ni treba plačevati prevoza in malice. Ravno tako 

študentu ni treba izplačevati regresa za letni dopust in v primeru, da študent zboli, podjetje 

zanj ne plačuje bolniškega dopusta (Študentski servis Manpower 2008; v Čuzela, 2008). 

Študentje so bolj mobilni, bolj fleksibilni in imajo sveţe znanje (Trbanc in Verša 2002; 

Čuzela, 2008). Prav zaradi fleksibilne narave dela in nizke odgovornosti pa so manj občutljivi 

na stanje v podjetjih, saj tam preţivijo le kratek čas in se s podjetjem ne poistovetijo. Če 

delodajalec ni zadovoljen z delom študenta, ga lahko odpusti, kadar hoče, brez odpovednih 

rokov in odpravnin (Študentski servis Manpower 2008; v Čuzela, 2008).  

Študenti pomenijo sveţe znanje, delovno energijo in nove ideje, ki bi lahko koristile podjetju. 

Študentsko delo pa je vsekakor enostavnejša pot uvajanja in preizkušanja bodočih sodelavcev 

z niţjimi transakcijskimi stroški. V času študentskega dela se delodajalec prepriča, ali je 

študent primeren kader za redno zaposlitev. Tako študentsko delo za podjetja na nek način 

predstavlja tudi iskanje in selekcijo potencialnih kadrov. Nenazadnje pa je študent, ki opravlja 

študentsko delo, zavarovan z manj pravicami kot redno zaposleni, kar za delodajalca 

predstavlja manjše tveganje in manjši strošek. 
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Slabosti 

Tako kot lahko delodajalec študenta kadarkoli odpusti, lahko tudi študent kadarkoli in brez 

odpovednih rokov zapusti podjetje. Še več, študent lahko po končanem delu v nekem podjetju 

svoje znanje, ki ga je pridobil v času dela, izkoristi pri konkurenčnem podjetju in tako škodi 

svojemu prejšnjemu delodajalcu. Študentje ne čutijo pripadnosti in lojalnosti podjetju tako kot 

redno zaposleni, zato ne čutijo take odgovornosti do opravljanja kakovostnega dela in 

doseganja dobrih rezultatov. Študenti imajo navadno urno postavko in so le redkokdaj plačani 

po učinku, zato lahko v povprečju naredijo manj kot redno zaposleni. 

1.4.5.2 Vidik študenta 

Prednosti 

Študentsko delo v prvi vrsti omogoča izboljšanje ekonomskega poloţaja študenta in mu 

pomaga preţiveti študij oziroma zasluţiti dodaten denar. Poleg dodatnega zasluţka pa je 

študentsko delo tudi priloţnost za pridobivanje delovnih izkušenj in mladim pripomore k 

oblikovanju kariere, saj skozi menjavo in preizkušanje različnih del lahko ugotovijo, kaj ţelijo 

v ţivljenju delati (Jeraj 2005; v Čuzela, 2008). Skozi študentsko delo študentje razvijejo 

socialni kapital, predvsem stik s potencialnimi delodajalci. Študent lahko kadarkoli prekine z 

delom, saj ni vezan s pogodbo. Študent zelo hitro zamenja sluţbo, poleg tega ga ne veţe 

nobena konkurenčna klavzula, ki bi mu prepovedovala zaposlitev pri konkurenčnem podjetju. 

Pri zamenjavi sluţbe tudi ni odpovednih rokov in dolgotrajnih zaposlitvenih postopkov. 

Študent nima zakonsko določenega delovnika in si lahko vzame prost dan brez posebnega 

dovoljenja delodajalca. Ena izmed glavnih prednosti študentske delovne sile je tako predvsem 

njena fleksibilna narava in dobra izobraţenost, zaradi katerih, kot pravita Trbanc in Verša 

(2002; v Čuzela, 2008), študentsko delo predstavlja konkurenco drugim skupinam delovne 

sile. 

Slabosti 

Delodajalec lahko študenta kadarkoli odpusti, brez posebnih razlogov in obrazloţitev. Študent 

je zavarovan z manj pravicami in tudi če zboli, ne dobi plačane bolniške odsotnosti. Ponavadi 

ne dobi plačane malice in prevoza, saj zakonsko to ni obveznost delodajalca (ZDR 2002, 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu 1999; v Čuzela, 2008). Študentsko delo se ne šteje v 

delovno dobo; še več, študentje lahko na račun študentskega dela kasneje dokončajo študijske 

obveznosti in se kasneje zaposlijo, kar pomeni, da jim začne delovna doba teči kasneje. V 

slovenski praksi so uradne delovne izkušnje zgolj tiste, zabeleţene v evidencah Zavoda za 
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pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Delodajalec izkušenj študentskega dela ni dolţan 

upoštevati in jih pri zaposlovanju prvih iskalcev zaposlitve praviloma tudi ne upošteva. 

P. Troha je v svojem diplomskem delu (Troha, 2006) primerjala dve podjetji, v katerem je eno 

podjetje zaposlovalo predvsem študente, drugo pa je bilo sestavljeno predvsem iz redno 

zaposlenih delavcev. Ugotavljala je kakovost odnosov med zaposlenimi v obeh podjetjih. Iz 

rezultatov anket v njeni diplomski raziskavi je razvidno, da čeprav so v podjetju B zaposleni 

večinoma študenti, prevladujejo v podjetju boljši in bolj urejeni odnosi, kakor v podjetju A. V 

podjetju B je veliko komunikacije, tako med sodelavci kot med nadrejenimi, klima v podjetju 

je pozitivna, zaposleni so v zelo veliki meri motivirani, kljub naporu in stresnim dejavnikom. 

Pri zaposlenih se pokaţe velika mera odgovornosti, ki so jo sposobni prenašati, njihovo delo 

je zahtevno in predstavlja velik izziv.  

Rezultati ankete so pokazali še, da je v podjetju A prisotno veliko dejavnikov stresa in 

odgovornosti. Rezultati so pokazali tudi, da so odnosi tako med zaposlenimi kot do nadrejenih 

v podjetju A slabši kot v podjetju B, delavci so tudi manj motivirani in manj stimulirani. V 

podjetju B je veliko poudarka na komunikaciji, dobri klimi ter medsebojnih odnosih, vsi ti 

dejavniki pa se v podjetju A kaţejo v veliko manjši meri.  
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1.5 RAZISKOVALNI PROBLEM 

Naš raziskovalni problem je zastavljen precej široko, saj pokriva kar nekaj raziskovalnih 

področij. Mednje se uvrščajo stili vodenja, pri katerih sem za osnovo vzel Model polnega 

razpona vodenja avtorjev Bassa in Avolia. Prav tako se v omenjena raziskovalna področja 

uvrščajo načini spoprijemanja s stresom. Temelj raziskovanja tega področja mi je 

predstavljala procesna teorija načinov spoprijemanja s stresom, ki sta jo osnovala Folkman in 

Lazarus. Raziskovalni problem je obsegal ugotavljanje povezanosti med omenjenima 

področjema raziskovanja. Namen je bil ugotoviti, kako se različni stili vodenja povezujejo z 

uporabo določenih strategij spoprijemanja. Na podlagi pregledane literature smo predvidevali, 

da se naprednejši stili vodenja, med katere spadajo načini transformacijskega vodenja, 

povezujejo z  učinkovitejšimi strategijami spoprijemanja s stresom kot pasivni načini vodenja.  

Zbrali smo tri različne vzorce udeleţencev, med katerimi so dva vzorca sestavljali slovenski 

in francoski študenti, tretji vzorec pa redno zaposleni slovenskega podjetja, ki se ukvarja z 

informacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IT). Tako smo v načinih vodenja in strategijah 

spoprijemanja s stresom ţeleli ugotoviti razlike med vzorci, ki so nastale zaradi vpliva 

različnih kultur (le v stilih vodenja), starostnih razlik in medspolnih razlik (le v načinih 

spoprijemanja s stresom). Posebej pa so nas zanimale razlike med udeleţenci kot posledice 

različnega načina zaposlitve. Študenti so namreč delovne izkušnje nabirali preko študentskega 

dela, redno zaposleni pa preko redne zaposlitve. Ugotoviti smo ţeleli, kako specifične 

značilnosti, ki razlikujejo študentsko zaposlitev od redne, vplivajo na način vodenja 

nadrejenih do udeleţencev raziskave in kako se te spremembe odraţajo pri uporabi strategij 

spoprijemanja s stresom. 

Zanimalo nas je torej, kateri stili vodenja so posebej značilni pri nadrejenih za delo s študenti 

in kateri za delo z redno zaposlenimi, kako vplivajo na izbor strategij spoprijemanja s stresom 

in kako se uporabljeni stili vodenja v povezavi s sledečimi strategijami spoprijemanja s 

stresom odraţajo na učinkovitosti pri delu in zadovoljstvu z vodjem.  

 

 

 

Slika 1: Model raziskovalnega problema              
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1.6 HIPOTEZE 

1.6.1  Transakcijsko vodenje in njegovi učinki 

V prvem poglavju, v katerm smo obravnavali stile vodenja, smo predstavili tudi Bassov in 

Avoliev Model polnega razpona vodenja, ki se deli na več komponent, med drugim tudi na 

transakcijski stil vodenja. Malloy in Penprase (2010) sta ugotovila, da različni transakcijski 

stili vodenja prinašajo različne učinke na pripravljenost zaposlenih k vlaganju dodatnega 

napora v delo, na zadovoljstvo z vodjem, delom in na učinkovitost. Ko sta opazovala učinke 

vodij pri uporabi transakcijskega stila pogojno nagrajevanje, sta opazila, da pogojno 

nagrajevanje pozitivno vpliva na višjo pripravljenost vlaganja dodatnega napora v delo, na 

večje zadovoljstvo z delom in na višjo učinkovitost podrejenih pri delu. Transakcijski stil 

pogojno nagrajevanje se tako pozitivno povezuje z naštetimi vidiki dela. Uporaba stila 

vodenja vodenje z izjemami – aktivno pa ni prinašal konsistentnih rezultatov in na podlagi 

takšnih rezultatov nista mogla podati enoznačnih zaključkov. Na tej podlagi lahko postavim 

prvo hipotezo: 

Hipoteza 1 

Transakcijski stil vodenja pogojno nagrajevanje se bo pozitivno povezoval z lestvicami 

učinkov vodenja: dodatni napor sodelavcev, učinkovitost posameznika, delovne enote 

in organizacije in zadovoljstvo sodelavcev z vodjo. Transakcijski stil vodenja vodenje z 

izjemami – aktivno ne bo izkazoval pomembnih korelacij z omenjenimi lestvicami 

učinkov vodenja.   

1.6.2  Transformacijsko vodenje in učinkovitost strategij spoprijemanja s stresom 

V poglavju, v katerem smo predstavili za nas najpomembnejši stil vodenja – transformacijsko 

vodenje, smo lahko ugotovili, da transformacijsko vodenje pozitivno učinkuje na opravilnost 

podrejenih transformacijskemu vodji, spodbuja njihov karierni in osebnostni razvoj. Sodeč po 

rezultatih raziskav Brown Ceslowitzeve (1989) in Fokmana ter Lazarusa (1988) lahko 

sklepamo, da bodo podrejeni transformacijskemu vodji razvili boljše kapacitete za učinkovito 

spoprijemanje s stresom, kot so sposobnost prevzemanja odgovornosti, boljša organizacija pri 

reševanju problemov in bolj pozitivno naravnano mišljenje, usmerjeno k rešitvi problema in 

ne k samemu problemu. Zato predpostavljam naslednjo hipotezo: 
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Hipoteza 2 

Udeleţenci, ki pri svojem vodji pri vprašalniku MLQ-5x (idealizirano vplivanje 

(pripisane lastnosti), idealizirano vplivanje (vedenje), motiviranje s pomočjo 

navduševanja,intelektualna spodbuda in upoštevanje posameznika) prepoznavajo več 

vedenj transformacijskega vodje, bodo pogosteje uporabljali učinkovitejše strategije 

spoprijemanja s stresom.  

Iz prejšnje hipoteze lahko logično izpeljemo tudi sledeče razmišljanje. Podrejeni, ki so 

prepoznali svojega vodjo kot transformacijskega vodjo, se bodo z osebnostnim razvojem po 

vsej verjetnosti vsaj do neke mere znebili strategij spoprijemanja s stresom, ki so se do sedaj 

izkazale v boju s stresorjem kot neučinkovite. Take priloţnosti osebnega razvoja pa niso bili 

deleţni podrejeni, ki svojega vodje ne prepoznajo kot transformacijskega vodjo. Zato menim, 

da se bodo ti podrejeni še vedno pogosteje posluţevali neučinkovitih strategij spoprijemanja s 

stresom in zato postavljam tudi naslednjo hipotezo: 

Hipoteza 3  

Udeleţenci, ki pri svojem vodji prepoznavajo manj vedenj transformacijskega vodje, 

bodo pogosteje uporabljali manj učinkovite strategije spoprijemanja s stresom. 

1.6.3  Vodstvene sposobnosti tehničnih strokovnjakov 

Med predstavitvijo teme o vodenju smo omenili tudi, na kakšne teţave lahko naletimo pri 

vodenju. Ena takšnih teţav je tudi imenovanje vodje delovni skupini zaradi strokovne 

ekspertize le-tega, ki pa (še) ne obvlada ustreznih veščin vodenja. Mulec (2005) je v 

raziskavah ugotovila, da se nadrejeni, ki so eksperti na svojem področju delovanja, pri 

vodenju bolj zanašajo na moč svoje strokovne veljave kot na prakse vodenja, ki bi prinesle 

najboljše rezultate. V našem vzorcu slovenskih študentov in redno zaposlenih zaradi svoje 

usmerjenosti v informacijsko tehnologijo lahko sklepamo, da strokovni del v veliki večini 

zastopajo moški, reţijski, prodajni, administrativni del ter ostale sluţbe pa ţenske udeleţenke. 

Iz ugotovitev Mulčeve bi lahko postavil hipotezo, da se moški v IT-stroki pri vodenju bolj 

zanašajo na veljavo svojega strokovnega znanja kot na uporabo najbolj primernih veščin 

vodenja. Iz hipoteze izključujem vzorec francoskih študentov zaradi prevelike raznovrstnosti 

njihovih delovnih mest, pri katerih učinek ekspertize nadrejenih ne pride tako do izraza kot pri 

slovenskih moških študentih z ekspertizo nadrejenega na IT-področju. 
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Hipoteza 4 

Moški udeleţenci slovenskega vzorca študentov in redno zaposlenih bodo pri svojem 

vodji opaţali manj vedenj, ki ustrezajo transformacijskemu stilu vodenja, kot ţenske 

udeleţenke.  

1.6.4  Medkulturna primerjava v vodenju 

Zaradi nujnosti uporabe vzorca tujih udeleţencev (ki jo  bom pojasnil v postopku) sem 

raziskal tudi medkulturne razlike med stili vodenja, ki so značilni za tradicionalno trţno 

usmerjena gospodarstva in gospodarstva v tranziciji iz plansko usmerjenega gospodarstva v 

trţno, v katero spada tudi Slovenija.  Ker je od zgoraj omenjenih raziskav (Suutari in Riusala 

2001) preteklo ţe 10 let oziroma še enkrat toliko časa kot od zloma komunističnih reţimov v 

teh drţavah do nastanka raziskave, so se razmere še nekoliko bolj spremenile. Tako ne 

moremo trditi, da razlike med menedţerji in ostalimi vodji nekdanjih komunističnih drţav ter 

menedţerji zahodnih, ţe tradicionalno kapitalistično usmerjenih drţav zagotovo obstajajo, 

lahko pa se v določenih vodstvenih aspektih še vedno izrazijo. Zaradi negotovosti v obstoj 

razlik bom zato postavil ničelno hipotezo, v kateri trdim: 

Hipoteza 5 

Predvidevamo, da ni statistično pomembnih razlik v percepciji zaposlenih glede na stil 

vodenja nadrejenih med slovenskim in francoskim vzorcem. 

1.6.5  Učinkovitost v povezavi s strategijami spoprijemanja s stresom 

Druga poglavitna tema, ki smo jo  predstavili, je stres in načini spoprijemanja z njim. Ker je 

med našimi udeleţenci pomemben deleţ študentov, ki se morajo (ali pa se še bodo morali) 

znajti na trgu delovne sile ter se pri delu spoprijemati z različnimi stresnimi situacijami, smo 

na kratko obravnavali tudi njihovo sposobnost iznajdljivosti v povezavi z učinkovitostjo. 

Akgun (2004) ugotavlja, da se visoko iznajdljivi študenti izkaţejo kot učinkovitejši in da pri 

spoprijemanju s stresom pogosteje uporabljajo strategije načrtno reševanje problemov, 

pozitivna ponovna ocena in manj bega – izogibanja. Nizko iznajdljivi študenti ne kaţejo tako 

visoke učinkovitosti in pogosteje uporabljajo strategije spoprijemanja, kot so distanciranje, 

beg – izogibanje. Tako lahko predpostavim naslednjo hipotezo: 
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Hipoteza 6 

Kriterijska lestvica učinkov vodenja učinkovitost posameznika, delovne enote in 

organizacije se bo na vzorcu slovenskih in francoskih študentov pozitivno povezovala z 

naslednjimi strategijami spoprijemanja s stresom: načrtno reševanje problemov in 

pozitivna ponovna ocena. Pričakujemo negativno povezanost lestvice učinkov vodenja 

učinkovitost posameznika, delovne enote in organizacije s strategijami spoprijemanja 

s stresom distanciranje in beg – izogibanje. 

1.6.6  Razlike med spoloma v uporabi strategij spoprijemanja s stresom 

V poglavju, v katerem smo obravnavali medspolne razlike v spoprijemanju s stresom sem 

predstavil kar nekaj raziskav, ki prihajajo do zelo različnih ugotovitev glede strategij 

spoprijemanja, ki jih uporabljata oba spola. Ker iz tako različnih ugotovitev ne moremo podati 

enoznačne napovedi, kakšne razlike lahko pričakujemo v strategijah spoprijemanja s stresom 

med obema spoloma, lahko podamo ničelno hipotezo, torej da med spoloma ne bomo 

ugotovili pomembnih razlik.   

Hipoteza 7 

V uporabi načinov spoprijemanja s stresom se udeleţenci glede na spol ne bodo 

razlikovali. 

1.6.7  Starostne razlike v uporabi strategij spoprijemanja s stresom 

Pri ugotavljanju starostnih razlik smo osvetlili nekaj teorij, zakaj in do kakšnih razlik prihaja 

pri spoprijemanju s stresom med različnimi starostnimi skupinami. Navedli smo tudi izsledke 

raziskave Cottona, Dollarda in Jongea (2002), ki trdijo, da študenti doţivljajo višji nivo 

psihičnega distresa glede na ţe zaposlene delavce. Zato lahko sklepamo, da z naraščanjem 

starosti posameznik bolje oceni situacijo in bolj premišljeno izbere strategijo spoprijemanja s 

stresom, ki jo situacija zahteva. Menim, da od vseh lestvic spoprijemanja s stresom oceno 

situacije najbolje povzame lestvica pozitivna ponovna ocena, tehten premislek ukrepanja pa 

nizka vrednost na lestvici konfrontacija, ki z višjimi vrednostmi kaţe na takojšnje ukrepanje 

na podlagi čustvenega afekta. Zato lahko predvidevam: 

¸ 
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Hipoteza 8 

Redno zaposleni pogosteje kot študenti uporabljajo strategijo spoprijemanja s stresom 

pozitivna ponovna ocena in manj pogosto strategijo konfrontacija. 

V istem poglavju obravnave razlik med starostnimi skupinami smo predstavili tudi ugotovitve 

Folkmana, Lazarusa, Lowenthala s kolegi in Junga (Folkman idr., 1987), ki poročajo, da z leti 

ţenske postajajo bolj agresivne, moški pa bolj umirjeni pri svojem delu. Agresijo pogosto 

povezujemo bolj z na problem usmerjenimi strategijami, aktivnim spoprijemanjem, 

umirjenost pa pogosteje z bolj pasivnim pristopom in spoprijemanjem, ki je tesneje povezano 

s čustvi. Zato lahko predvidevam naslednje: 

Hipoteza 9 

Redno zaposlene udeleţenke bodo pogosteje kot študentke uporabljale na problem 

usmerjene strategije spoprijemanja s stresom: konfrontacija, iskanje socialne pomoči 

in načrtno reševanje problemov. Redno zaposleni udeleţenci bodo pogosteje kot 

študenti uporabljali na emocije usmerjene strategije spoprijemanja s stresom: 

samokontrola, pozitivna ponovna ocena, distanciranje, sprejemanje odgovornosti, beg 

– izogibanje. 

1.6.8 Primerjave med študenti in redno zaposlenimi 

V zadnjem poglavju smo predstavili še razlike, ki ločujejo študentsko delo od redne 

zaposlitve. Lahko smo ugotovili da je študentsko delo v mnogih vidikih, tako v pravnem, 

ekonomskem kot administrativnem, zelo različno od redne zaposlitve in da se te razlike lahko 

izkoriščajo v prid ali v slabo tako študentskim delavcem kot redno zaposlenim. Ker študenti 

niso tako zaščiteni kot redno zaposleni in so hitro zamenljivi, predvidevam, da se vodje 

nadrejeni študentski delovni sili ne bodo tako intenzivno posvečali kot redno zaposlenim, zato 

bodo študenti redkeje poročali o svojem nadrejenem kot transformacijskem vodju glede na 

redno zaposlene. Ker pa študenti povečini opravljajo laţja in enostavnejša dela kot redno 

zaposleni, pričakujem, da jih podjetje ne bo nadzorovalo tako močno kot redno zaposlene in 

bodo njihovi nadrejeni uporabljali bolj pasivne voditeljske stile: 

Hipoteza 10 

Študenti bodo pri svojih nadrejenih poročali o večji prisotnosti stilov vodenja vodenje 

z izjemami – pasivno in vodenje brez vajeti kot redno zaposleni. 
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Kljub primeru v diplomski nalogi P. Trohe (2006), ki ugotavlja visoko obremenitev študentov 

na delovnem mestu in siceršnjo njihovo visoko zadovoljstvo z delom, menim, da politika dela 

s študenti, ki so hitro zamenljiva delovna sila, vpliva na to, da se z njimi ukvarjajo manj kot z 

redno zaposlenimi, kar se v splošnem pozna pri manjši učinkovitosti študentov, manjši stopnji 

napora, ki ga v delo vlagajo študenti, glede zadovoljstva pa so mnenja zelo deljena. Zato bom 

postavil naslednjo hipotezo: 

Hipoteza 11 

Predpostavljam, da bodo študenti na kriterijskih lestvicah učinkov vodenja 

učinkovitost posameznika, delovne enote in organizacije in dodatni napor 

posameznika dosegli pomembno niţje vrednosti kot redno zaposleni. Na kriterijski 

lestvici učinkov vodenja zadovoljstvo sodelavcev z vodjo med študenti in redno 

zaposlenimi ne pričakujemo pomembnih razlik. 

Študentsko delo je administrativno in organizacijsko zelo drugačno od redne zaposlitve, 

predvsem pa omogoča veliko večjo fleksibilnost zaposlovanja. Zaradi navedenih značilnosti 

študentskega dela, kot so kratkotrajnost dela, velika fluktuacija, pomanjkanje ugodnosti, ki jih 

imajo redno zaposleni, se študent ne bo počutil tako pripadnega podjetju in zavzetega za delo 

kot redno zaposleni. Zato lahko pričakujem tudi potrditev naslednje hipoteze:  

Hipoteza 12 

Študenti bodo v primerjavi z redno zaposlenimi pogosteje uporabljali stile 

spoprijemanja s stresom: distanciranje, beg – izogibanje ter redkeje samokontrolo, 

sprejemanje odgovornosti, načrtno reševanje problemov in pozitivno ponovno oceno. 
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2.0  METODA 

2.1  Udeleženci 

V raziskavo smo zajeli udeleţence treh različnih skupin.  

Tabela 1: Podatki o vzorcu udeleţencev diplomske raziskave 

Vzorec N 
N 

(moški) 

N 

(ţenski) 

Starost 

(min) 

Starost 

(max) 

Starost 

(M) 

Slovenski študenti 92 55 36 19 31 22,25 

Francoski študenti 101 43 58 18 48 22,97 

Slovenski redno 

zaposleni 
96 69 27 25 54 35,23 

 

Posebnosti: 

Vzorec slovenskih študentov sestavlja 51 udeleţencev, ki študirajo na Fakulteti za 

elektrotehniko ter Fakulteti za računalništvo in informatiko, ostali udeleţenci prihajajo 

večinoma s Filozofske fakultete. 

Vzorec francoskih študentov sestavljajo študenti Univerze v Reimsu. 

Vzorec redno zaposlenih sestavljajo zaposleni slovenskega podjetja v privatnem sektorju, 

usmerjenega v informacijsko tehnologijo. 

2.2  Pripomočki 

Za namen raziskave smo pri preučevanju stilov vodenja uporabili vprašalnik MLQ-5x (Avolio 

in Bass, 2004), pri ugotavljanju strategij spoprijemanja s stresom pa vprašalnik WCQII 

(Folkman in Lazarus, 1988). 

2.2.1  Vprašalnik multifaktorskega vodenja - oblika 5x  (Multifactor Leadership    

Questionnaire - MLQ form 5x) 

Vprašalnik MLQ meri devet stilov vodenja po modelu polnega razpona vodenja. Prvič je 

vprašalnik predstavil Bass leta 1985, ko je konceptualiziral transakcijsko in transformacijsko 
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vodenje. Vprašalnik MLQ oblika 1 je vseboval 80 postavk. Od nastanka naprej se je uporaba 

vprašalnika razširila na številna področja delovanja vodij, tako v aplikativne kot raziskovalne 

namene.  

Med njegovo uporabo je bil prvotni vprašalnik podvrţen mnogim kritikam, raziskavam in je 

bil s pomočjo novejših ugotovitev tudi večkrat revidiran, preoblikovan in skrajšan. Zadnja 

oblika vprašalnika MLQ nosi oznako 5x. Ta vprašalnik ima dobre merske karakteristike, je 

visoko zanesljiv in konstrukcijsko veljaven instrument. 

Obstajata dve obliki vprašalnika. MLQ (5x kratka oblika) s 45 postavkami je namenjen 

raziskovanju, analiziranju in spreminjanju širšega organizacijskega okolja, MLQ (5x dolga 

oblika) s 63 postavkami pa se uporablja za ocenjevanje in razvoj vodij. Obe verziji 

vprašalnika obstajata tako v obliki za samooceno vodij kot tudi v obliki za ocenjevalce.  

V naši raziskavi smo uporabili krajši vprašalnik s 45 postavkami, ki je namenjen predvsem 

ocenjevalcem. Vprašalnik meri devet stilov vodenja (4 postavke za vsak stil vodenja) ter tri 

rezultate vpliva vodstvenih stilov vodje na sodelavce, delovno enoto in organizacijo: dodaten 

napor sodelavcev (3 postavke), učinkovitost posameznika, delovne enote in organizacije (4 

postavke) in zadovoljstvo sodelavcev z vodjo (2 postavki) (Senica, 2009).  

Devet stilov vodenja je razdeljenih v tri nadredne kategorije: 

1. Transformacijsko vodenje 

Transformacijsko vodenje je definirano kot proces vplivanja na velike spremembe pri vedenju 

in organizacijski kulturi. Vključuje vpliv vodje na podrejene, katerega rezultat je okrepitev 

podrejenih, da postanejo vodje in gibala v procesu transformiranja organizacije. 

Transformacijsko vodenje sestavlja 5 stilov vodenja: 

1. Idealizirano vplivanje (pripisane lastnosti): vodja gradi zaupanje 

2. Idealizirano vplivanje (vedenje): vodja izkazuje celovitost.  

Idealizirano vplivanje ali karizma označuje vodjo, ki je velik vzornik svojim 

zaposlenim, saj ga ti občudujejo. Identificirajo se z njim in mu ţelijo biti podobni, 

hkrati pa mu tudi zaupajo in ga spoštujejo. Zaupanje sodelavcev si pridobi tako, da 

njihove potrebe postavi pred lastne, tveganje deli s sodelavci. Ima visoke standarde 

morale in etičnega obnašanja ter dosledno izkazuje osnovna načela in vrednote.  
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3. Motiviranje s pomočjo navduševanja: vodja zaposlene navdihne oziroma motivira za 

uresničitev vizije organizacije, predstavlja visoka pričakovanja, uporablja simbole za 

usmerjanje k dodatnemu prizadevanju, izraţa pomembne namene na preprost način. 

4. Intelektualna spodbuda: vodja razvija in spodbuja ustvarjalnost, razumnost in 

sistematično reševanje problemov, zaposlene spodbuja k novim pristopom, k 

inovativnemu razmišljanju in razvoju inovativnih načinov reševanja organizacijskih 

problemov. Dviguje zavest sodelavcev o problemih in nanje vpliva tako, da vidijo 

probleme z nove perspektive. 

5. Upoštevanje posameznika: vodja kaţe osebno zanimanje za razvoj posameznika in 

upošteva njegove potrebe, obravnava vsakega zaposlenega kot individuum, uvaja, 

svetuje ter zagotavlja podporo. 

 

2. Transakcijsko vodenje 

Odnos vodja – sodelavci predstavlja dogovarjanje med vodjo in sodelavci o materialnih, 

kadrovskih, socialnih in drugih ugodnostih, ki jih sodelavci uţivajo, če opravljajo delo v 

skladu z dogovori. To vodenje meji med aktivnim in pasivnim ter učinkovitim in 

neučinkovitim, odvisno od posameznika in narave dela. Transakcijsko vodenje sestavljata 2 

stila vodenja: 

6. Pogojno nagrajevanje: vodja se s sodelavci pogaja o nagrajevanju za prizadevno delo, 

obljublja nagrade za uspehe, daje priznanje za doseţke, materialno in nematerialno 

nagrajuje doseţke. 

7. Vodenje z izjemami (aktivno): vodja spremlja dogajanje, išče napake in odmike od 

pravil in standardov, izvaja popravke. 

 

3. Pasivno-izogibajoče vodenje 

Kadar vodja uporablja pasivno-izogibajoče vodenje, se izmika in odpoveduje sprejemanju 

odgovornosti. To vrsto vodenja sestavljata dva stila:  

8. Vodenje z izjemami (pasivno): vodja posega v dogajanje le, če standardi niso doseţeni. 

9. Vodenje brez vajeti (laissez-faire): vodja se odpoveduje odgovornosti, izogiba se 

odločitvam in vključenosti. 

Posebno kategorijo vprašalnika MLQ-5x pa sestavljajo še posebni kriteriji – rezultati vodenja 

(Senica, 2009).  
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Rezultati vodenja – kriteriji 

Tako transakcijsko kot transformacijsko vodenje sta povezana z uspehom skupine. Z MLQ-5x 

se uspeh meri glede na to, kako pogosto ocenjevalci zaznavajo svojega vodjo, da jih pri delu 

motivira, da je učinkovita v interakcijah na različnih nivojih organizacije in kako so 

ocenjevalci zadovoljni z metodami dela vodje. Tako se merijo trije rezultati vpliva vodstvenih 

stilov na sodelavce, delovno enoto in organizacijo: 

1. Dodaten napor sodelavcev 

2. Učinkovitost posameznika, delovne enote in organizacije 

3. Zadovoljstvo sodelavcev z vodjo. 

Izraţanje vodstvenih vedenj v originalnem vprašalniku ocenjevalci ocenjujejo s pomočjo pet-

stopenjske lestvice (0 - sploh ne drţi; 4 – drţi zelo pogostokrat, če ne celo vedno).  

Izpolnjevanje vprašalnika traja 15 minut, napisana navodila pa so zelo jasna, tako da ni 

potrebe po ustnem navajanju navodil. Za ustrezno razumevanje in izpolnjevanje vprašalnika 

je dovolj, da dosegajo kandidati nivo pismenosti devetega razreda osnovne šole. 

V slovensko obliko je vprašalnik za potrebe svoje magistrske naloge prevedla Katja Senica 

(2010), ga testirala s prevodom nazaj v originalni angleški jezik in postavke na podlagi 

povratnih informacij izboljšala. Sledila je preliminarna študija na 20 udeleţencih, s katero je 

preverila ustreznost postavk in jih dokončno oblikovala. 

Merske karakteristike vprašalnika 

Podatki iz leta 2004 kaţejo visoke zanesljivosti lestvic. Cronbach alpha koeficienti 

zanesljivosti lestvic so naslednji: 

idealizirano vplivanje (pripisane lastnosti) – 0,75; idealizirano vplivanje (vedenje) – 0,70;  

motiviranje s pomočjo navduševanja – 0,83; intelektualna spodbuda – 0,75; upoštevanje 

posameznika – 0,77; pogojno nagrajevanje – 0,69; vodenje z izjemami (aktivno) – 0,75; 

vodenje z izjemami (pasivno) – 0,70; vodenje brez vajeti (laissez-faire) – 0,71; dodaten napor 

– 0,83; učinkovitost – 0,82; zadovoljstvo – 0,79. 

Zadnje raziskave so potrdile, da je konstruktna in diskriminantna veljavnost devetfaktorskega 

modela pred modelom šestih faktorjev. Testiranje devetfaktorskega modela preko regij in 

nivojev ocenjevalcev je trdno in konsistentno potrdilo obstoj devetfaktorskega modela, ki 
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predstavlja avtonomen konstrukt devetih stilov vodenja na popolnem razponu vodenja 

(Avolio in Bass, 2004; v Senica, 2009). 

2.2.2 Vprašalnik načinov spoprijemanja s stresom (Ways of coping Questionnaire 

–WCQII) 

Predhodnik WCQ, Ways of Coping Checklist (WCC), in Ways of Coping Questionnaire sta 

bila razvita, da pokrijeta dve osnovni dimenziji spoprijemanja s stresom. WCC (Folkman in 

Lazarus, 1980) je bil sestavljen iz 68 postavk, med katerimi jih je 24 tvorilo lestvico na 

problem usmerjenega spoprijemanja, 40 pa jih je sestavljalo lestvico, pri kateri je 

spoprijemanje usmerjeno na čustva. Štiri postavke se niso vključile v nobeno od obeh lestvic. 

Kasneje sta avtorja vprašalnik WCC modificirala, ko sta odvrgla nekaj postavk, ter dodala 

nekatere druge, pri čemer je nastal vprašalnik WCQ s 66 postavkami. Faktorska analiza je 

pokazala šestfaktorsko rešitev, ki jih je polnilo 42 postavk. 9 postavk znotraj enega faktorja se 

je razdelilo na 3 ločene lestvice. Ta rešitev je ustvarila osemfaktorski model, ki ga sestavljajo 

naslednje dimenzije (Parker, Endler in Bagby, 1993): 

konfrontacija – 6 postavk; distanciranje – 6 postavk; samokontrola – 7 postavk; iskanje 

socialne pomoči – 6 postavk; sprejemanje odgovornosti – 4 postavke; beg – izogibanje – 8 

postavk; načrtno reševanje problema – 6 postavk; pozitivna ponovna ocena – 7 postavk. 

Vsaka postavka se ocenjuje na štiristopenjski lestvici (0 – sploh ne; 3 – preteţno). Vrednost 

na lestvici se pridobi le s seštevkom postavk, ki spadajo pod dotično lestvico. Visoko število 

točk pomeni izrazito uporabo določenega načina. Pri seštevanju na lestvicah so uporabljene 

vrednosti na 50 postavkah, 16 postavk pa ne spada v okvir nobene od lestvic. 

Merske karakteristike vprašalnika 

Zanesljivost vprašalnika je bila precej nizka (0,17–0,47), vendar avtorja menita, da je 

nepomembna, saj so se situacije pri prvem in pri drugem merjenju razlikovale. Predmet 

merjenja torej v obeh primerih ni bil isti (Lamovec, 1994). 

Tem osmim lestvicam so ugotovili srednje do visoke koeficiente notranje konsistentnosti, z 

vrednostmi 0,61–0,79. Preverjen in testiran vprašalnik je bil objavljen leta 1988.  
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2.3 Postopek 

Vzorec redno zaposlenih smo pridobili s prošnjo, poslano v slovensko podjetje, ki se ukvarja 

z informacijsko tehnologijo. Dogovorili smo se za sodelovanje, način izvedbe raziskave in za 

časovne roke. Vprašalnike smo posredovali odgovorni osebi v podjetju, ki je bila zadolţena za 

izvedbo raziskave. Dogovorili smo se za rok, do kdaj pričakujemo, da bodo vprašalniki 

izpolnjeni in vrnjeni nazaj odgovorni osebi. Vprašalniki so bili pravočasno izpolnjeni in 

posredovani nazaj k nam.  

Za vzorec slovenskih študentov sem se odločil, da pridobim čim več udeleţencev iz smeri 

informatike, elektroinţeniringa in računalništva, da bi bile primerjave med redno zaposlenimi 

s področja informacijske tehnologije in študenti čim bolj veljavne. Pri študentih z omenjenih 

področij sem namreč postavil pogoj, da morajo imeti pridobljene delovne izkušnje s smeri 

svojega študija, torej elektroinţeniringa, informatike in računalništva. Tako lahko sklepam, da 

so opravljali študentsko delo, ki je čim bolj podobno delu, ki ga opravljajo redno zaposleni v 

IT-podjetju, in da so pridobili čim bolj podobne delovne izkušnje z nadrejenimi in s 

spoprijemanjem s stresom, kot so jih pridobili redno zaposleni. Tako sem zmanjšal neţelene 

faktorje (raznolikost delovnih okolij, dela, vodstva), ki bi vplivali na rezultate primerjav. Ker 

tudi IT-podjetje z redno zaposlenimi poleg strokovnega kadra vključuje tudi reţijski kader 

(marketing, prodaja, računovodstvo, administracija ipd), sem v vzorec slovenskih študentov 

vzel nekoliko več kot polovico študentov fakultet FE in FRI ter nekoliko manj kot polovico 

študentov drugih študijskih smeri z delovnimi izkušnjami. 

Da mi je bila omogočena Erasmusova študijska izmenjava v tujini v času absolventskega 

staţa, sem moral izpolniti pogoj, ki narekuje, da je treba v diplomsko nalogo vključiti vzorec 

tujih udeleţencev. Sprva sem nameraval vključiti vzorec francoskih študentov smeri 

informacijske tehnologije, vendar sem bil v tujini ravno v času, ko so bili študenti teh smeri z 

delovnimi izkušnjami na praktičnih usposabljanjih, predavanj na fakultetah niso imeli, zato jih 

nisem mogel doseči. Tako sem vzel v vzorec študente, ki so stanovali v študentskem domu, 

kjer sem bil nastanjen. Tako bo na rezultate medkulturne primerjave vplival tudi neţelen 

faktor prevelike raznolikosti dela, še vedno pa menim, da bodo rezultati v veliki meri odraţali 

tudi medkulturne razlike. 
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3.0  REZULTATI 

Najprej bomo predstavili deskriptivne statistike lestvic obeh uporabljenih vprašalnikov, nato 

pa bomo prikazali rezultate po vrstnem redu postavljenih hipotez. 

3.1 Deskriptivne statistike 

Kot prvo smo s Kolmogorov-Smirnovim testom ugotavljali normalnost porazdelitve celotnega 

vzorca udeleţencev. Z izjemo lestvice pozitivna ponovna ocena v vprašalniku WCQ-II se 

rezultati nobene druge lestvice niso porazdeljevali normalno (glej prilogo). Predvidevali smo, 

da je vzrok temu stanju lahko prevelika raznolikost med vsemi tremi skupinami udeleţencev 

(slovenski študenti, francoski študenti in redno zaposleni) ter v tem, da se lahko na posamezni 

lestvici tako moški udeleţenci kot ţenske udeleţenke sami zase porazdeljujejo normalno, če 

pa zdruţimo vzorec moških in ţenskih udeleţencev v enoten vzorec, se pojavi nenormalnost 

porazdelitve. Če so se pri vsakem od obeh vzorcev (moškem in ţenskem) rezultati na lestvici 

porazdeljevali normalno, smo lestvico potem obravnavali kot normalno porazdeljujočo in na 

njej uporabljal parametrične teste. Če pa je bil le eden (ali celo oba) vzorec (moških ali 

ţenskih) udeleţencev na lestvici porazdeljen nenormalno, pa smo na tej lestvici uporabili 

neparametrične statistične teste. 

Pri delitvi celotnega vzorca na slovenske, francoske študente in redno zaposlene ter na moške 

in ţenske, je nastalo šest dokaj obseţnih tabel deskriptivnih statistik, ki pa jih zaradi 

preglednosti raje objavljamo v prilogi, tu pa bomo na kratko povzeli njihove pomembnejše 

značilnosti. 

V tabeli 17 (glej prilogo), ki predstavlja moške udeleţence iz vrst slovenskih študentov, lahko 

vidimo, da se nenormalno porazdeljujejo rezultati na lestvici zadovoljstvo vprašalnika MLQ, 

zato pri statističnih izračunih, pri katerih je vključena ta lestvica, uporabljamo neparametrične 

statistične teste. Z najniţjo povprečno oceno so slovenski študenti pri vprašalniku MLQ-5x 

ocenili vodje na lestvici vodenje brez vajeti, z najvišjo pa lestvico pogojno nagrajevanje. V 

vprašalniku WCQ je najniţjo povprečno oceno prejela lestvica beg – izogibanje, najvišjo pa 

lestvica načrtno reševanje problemov. 

Iz tabele 18 (glej prilogo) je razvidno, da se pri slovenskih študentkah rezultati na vseh 

lestvicah porazdeljujejo normalno. Najniţjo povprečno oceno so slovenske študentke 

namenile vodjem na lestvici vodenje brez vajeti, najvišje ocenjena pa je lestvica pogojno 
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nagrajevanje. Pri spoprijemanju s stresom je najniţje ocenjena lestvica distanciranje, najvišje 

pa iskanje socialne pomoči.  

Ocene moških udeleţencev iz vzorca francoskih študentov (glej prilogo) se na vseh lestvicah 

porazdeljujejo normalno. V vprašalniku MLQ so udeleţenci najniţje ocenili lestvico vodenje 

brez vajeti, najvišje pa lestvico vodenje z izjemami – aktivno. V vprašalniku WCQ pa so 

udeleţenci najniţje ocenili lestvico sprejemanje odgovornosti, najvišje pa lestvico pozitivno 

ponovno oceno. 

Ocene ţenskih udeleţenk iz vzorca francoskih študentov se nenormalno porazdeljujejo na 

naslednjih lestvicah MLQ-5x (glej prilogo): idealizirano vplivanje (vedenje), učinkovitost in 

zadovoljstvo. V vprašalniku WCQ pa najdemo nenormalnost porazdelitve na lestvici načrtno 

reševanje problemov. Najniţje ocenjena lestvica v vprašalniku MLQ-5x je vodenje brez 

vajeti, najvišje pa lestvica motiviranje s pomočjo navduševanja. Francoske študentke 

najredkeje uporabljajo strategijo spoprijemanja s stresom sprejemanje odgovornosti, 

najpogosteje pa strategijo pozitivna ponovna ocena. 

Pri moških udeleţencih redno zaposlenih (glej prilogo) se nenormalno porazdeljujejo ocene 

na naslednjih lestvicah vprašalnika MLQ-5x: vodenje z izjemami – aktivno, vodenje brez 

vajeti in zadovoljstvo. V vprašalniku WCQ se ocene na vseh lestvicah porazdeljujejo 

normalno. Najniţjo povprečno oceno so udeleţenci v vprašalniku MLQ-5x namenili lestvici 

vodenje brez vajeti, najvišjo pa kriterijski lestvici zadovoljstvo. Udeleţenci so kot najmanj 

uporabljano strategijo spoprijemanja s stresom označili beg – izogibanje, kot najbolj 

uporabljano pa strategijo načrtno reševanje problemov. 

Rezultati ţenskih udeleţenk iz vzorca redno zaposlenih (glej prilogo) se na obeh vprašalnikih 

MLQ-5x in WCQ porazdeljujejo normalno. Najniţje ocenjena lestvica v vprašalniku MLQ-5x 

je vodenje brez vajeti, najvišje pa pogojno nagrajevanje. Pri spoprijemanju s stresom najmanj 

pogosto uporabljajo strategijo beg – izogibanje, najbolj pa strategijo načrtno reševanje 

problemov. 

Ugotovili smo, da se nenormalno porazdeljujejo naslednje lestvice vprašalnika MLQ-5x: 

idealizirano vplivanje – vedenje, vodenje z izjemami – aktivno, vodenje brez vajeti (laissez-

faire) ter kriterijski lestvici učinkovitost ter zadovoljstvo. V vprašalniku WCQ pa se rezultati 

nenormalno porazdeljujejo na lestvici načrtno reševanje problemov. Pri ugotavljanju, ali vsi 
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trije vzorci udeleţencev izhajajo iz iste populacije, smo na omenjenih lestvicah zato uporabili 

neparametrično alternativo analizi variance, Kruskal-Wallisov test. 

Tabela 2: Kruskall-Wallisov test izvora vzorcev udeleţencev iz iste populacije na nenormalno 

porazdeljenih lestvicah vprašalnikov MLQ-5x in WCQII 

 

 

Idealizirano 

vplivanje –

vedenje 

Vodenje z 

izjemami –

aktivno 

Vodenje brez 

vajeti 

(laissez-

faire) 

Učinkovitost Zadovoljstvo 

Načrtno 

reševanje 

problemov 

Hi kvadrat      44,42      20,98 189,46      193,45 187,85      25,17 

p 0,00** 0,00** 0,00** 0,00** 0,00** 0,00** 

Opomba: * - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ** - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne 

na nivoju p < 0,01 

Iz rezultatov, ki so predstavljeni v tabeli 2, lahko vidimo, da se vsi trije vzorci udeleţencev na 

lestvicah, na katerih se rezultati ne porazdeljujejo normalno, med seboj razlikujejo tako 

močno, da pri nobeni lestvici ne moremo trditi, da vzorci udeleţencev izhajajo iz iste 

populacije. 

Na ostalih lestvicah obeh vprašalnikov, pri katerih pa so se rezultati udeleţencev 

porazdeljevali normalno, smo bili v namen ugotavljanja izvora vzorcev iz iste populacije 

upravičeni uporabiti analizo variance. 

Tabela 3: Analiza variance vzorcev slovenskih, francoskih študentov in redno zaposlenih   

udeleţencev na lestvicah vprašalnikov MLQ-5x in WCQII 

Vprašalnik Lestvice F p 

MLQ-5x Idealizirano vplivanje – atribucija 1,35    0,26 

 Motiviranje s pomočjo navduševanja 65,41  0,00** 

 Intelektualna stimulacija 79,65  0,00** 

 Upoštevanje posameznika 2,85    0,06 

 Pogojno nagrajevanje 7,70  0,00** 

 Vodenje z izjemami-pasivno 357,07  0,00** 

 Dodatni napor 874,78 0,00** 

WCQII Konfrontacija 8,40 0,00** 

 Distanciranje 130,31 0,00** 

 Samokontrola 2,39   0,09 

 Iskanje socialne pomoči 7,13 0,00** 

 Sprejemanje odgovornosti 4,59   0,01* 
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 Beg – izogibanje 4,96 0,01** 

 Pozitivna ponovna ocena 1,45    0,23 

Opomba: * - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ** - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne 

na nivoju p < 0,01 

Iz tabele 3 je razvidno, da pri vprašalniku MLQ-5x vzorci udeleţencev izhajajo iz iste 

populacije na lestvicah idealizirano vplivanje – atribucija in upoštevanje posameznika, pri 

vprašalniku WCQII pa na lestvicah samokontrola in pozitivna ponovna ocena. Pri testiranju 

hipotez smo lahko na lestvicah, pri katerih vzorci udeleţencev izhajajo iz iste populacije, 

udeleţence   obravnavali skupaj,  na lestvicah, pri katerih pa vzorci udeleţencev izhajajo iz 

različnih populacij, smo morali hipoteze testirati na vsakem vzorcu posebej. 

V korelacijskih izračunih smo pri normalno porazdeljenih lestvicah uporabljali Pearsonov 

koeficient korelacije, pri nenormalno porazdeljenih lestvicah pa smo se posluţili 

Spearmanovega rho-koeficienta korelacije.  

Pri izračunih primerjav aritmetičnih sredin sem pri normalno porazdeljenih lestvicah uporabil 

T-test, pri nenormalno porazdeljenih lestvicah pa neparametrični Mann-Whitneyev test 

primerjave aritmetičnih sredin.  
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3.2 Testiranje hipotez 

Hipoteza 1 

Tabela 4: Tabela Pearsonovih r- in Spearmanovih rho-korelacij med lestvicama 

transakcijskih stilov vodenja in kriterijskimi lestvicami vprašalnika MLQ-5x 

Udeleţenci Lestvice MLQ-5x Dodatni napor Učinkovitost Zadovoljstvo 

Slovenski študenti Pogojno nagrajevanje (0,58**) 0,68** 0,62** 

 Vodenje z izjemami-aktivno           -0,34        -0,10      -0,05 

Francoski študenti Pogojno nagrajevanje (0,48**) 0,44** 0,49** 

 Vodenje z izjemami – aktivno           0,10         0,25*       0,07 

Redno zaposleni Pogojno nagrajevanje (0,79**) 0,80** 0,82** 

 Vodenje z izjemami – aktivno           0,17         0,12       0,14 

Opomba: * - korelacije so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ** - korelacije so statistično pomembne na nivoju p < 0,01; ( ) - 

Pearsonov koeficient korelacije 

Lestvica pogojno nagrajevanje se z vsemi kriterijskimi lestvicami dodatni napor, učinkovitost 

in zadovoljstvo pri vseh skupinah udeleţencev pomembno povezuje po stroţjem kriteriju p < 

0,001. Lestvica pogojno nagrajevanje se pomembno povezuje le pri skupini francoskih 

študentov s kriterijsko lestvico učinkovitost, in sicer po blaţjem kriteriju p < 0,05. Najvišjo 

korelacijo smo zasledili pri vzorcu redno zaposlenih udeleţencev pri lestvicah pogojno 

nagrajevanje in zadovoljstvo. Najvišje korelacije pogojnega nagrajevanja s kriterijskimi 

lestvicami lahko opazimo pri vzorcu redno zaposlenih, sledijo slovenski študenti, najniţje 

statistično pomembne korelacije pa smo ugotovili pri francoskih študentih.  

Rezultati kaţejo, da so se naša pričakovanja, ko smo predvidevali pomembno povezavo 

transakcijskega stila vodenja pogojno nagrajevanje z učinki vodenja in nepovezanost stila 

vodenja vodenje z izjemami – aktivno, povsem potrdila. 

Hipoteza 2 

Tabela 5: Korelacije med lestvicami transformacijskega vodenja in stili spoprijemanja s 

stresom 

Udeleţenci Lestvice MLQ-5x Samokontrola 

Iskanje 

socialne 

pomoči 

Sprejemanje 

odgovornosti 

Načrtno 

reševanje 

problemov 

Pozitivna 

ponovna 

ocena 

Slovenski 

študenti 

Idealizirano vplivanje-atribucija 0,12 0,11 0,01 (0,26*) 0,09 

Idealizirano vplivanje-vedenje (0,20) (0,21*) (0,00) (0,24*) (0,09) 
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 Motiviranje s pomočjo navduševanja 0,16   0,22* 0,18 (0,23*) 0,13 

 Intelektualna stimulacija 0,19 0,10 0,15 (0,37*) 0,16 

 Upoštevanje posameznika 0,24* 0,18 0,05 (0,27*) 0,18 

Francoski 

študenti 

Idealizirano vplivanje-atribucija -0,68 0,07 0,06 (-0,08) -0,13 

Idealizirano vplivanje-vedenje (0,10) (0,17) (-0,03) (0,05)   (0,25*) 

 Motiviranje s pomočjo navduševanja 0,10   0,21* -0,21 (0,03) 0,13 

 Intelektualna stimulacija 0,13   0,20* 0,10 (0,19) 0,12 

 Upoštevanje posameznika 0,01 0,13 0,10 (-0,00) 0,02 

Redno 

zaposleni 

Idealizirano vplivanje-atribucija 0,10 0,13         0,18 (0,02) 0,25* 

Idealizirano vplivanje-vedenje (0,01) (0,26**) (0,28**) (0,03) (0,28**) 

 Motiviranje s pomočjo navduševanja -0,08 0,12 0,26** (0,01)  0,29** 

 Intelektualna stimulacija 0,06   0,22*        0,21* (-0,04)     0,21* 

 Upoštevanje posameznika 0,18 0,01        0,16 (-0,05)     0,16 

Opomba: * - korelacije so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ** - korelacije so statistično pomembne na nivoju p < 0,01; ( ) - 

Spearmanov rho-koeficient korelacije 

Tabela 5 nam prikazuje korelacije, ki smo jih izračunali med lestvicami transformacijskega 

vodenja v vprašalniku MLQ-5x in nekaterimi lestvicami vprašalnika WCQII. Najvišje 

korelacije dobimo na vzorcu redno zaposlenih, in sicer se na stroţjem kriteriju pomembnosti p 

< 0,01 MLQ-5x lestvici idealizirano vplivanje – vedenje in motiviranje s pomočjo 

navduševanja povezujejo z WCQII lestvicami, sprejemanje odgovornosti in pozitivna 

ponovna ocena. Idealizirano vplivanje – vedenje se pri istem kriteriju pomembno povezuje še 

z iskanjem socialne pomoči. Pomembne korelacije se pri istem vzorcu po blaţjem kriteriju p < 

0,05 nahajajo tudi med lestvico transformacijskega vodenja intelektualna stimulacija ter 

strategijami spoprijemanja s stresom iskanje socialne pomoči, sprejemanje odgovornosti in 

pozitivna ponovna ocena. 

Po blaţjem kriteriju p < 0,05 se pri vzorcu slovenskih študentov vse lestvice 

transformacijskega vodenja pomembno povezujejo s strategijo spoprijemanja s stresom 

načrtno reševanje problemov. Idealizirano vplivanje – vedenje in motiviranje s pomočjo 

navduševanja se pomembno povezujeta s strategijo spoprijemanja iskanje socialne pomoči, 

pri istem vzorcu pa pomembno povezanost najdemo še med lestvico transformacijskega 

vodenja upoštevanje posameznika in strategijo spoprijemanja s stresom samokontrola. 

Pri vzorcu francoskih študentov po blaţjem kriteriju p < 0,05 najdemo pomembne korelacije 

med lestvico transformacijskega vodenja idealizirano vplivanje – vedenje in strategijo 

spoprijemanja pozitivna ponovna ocena ter med lestvicama transformacijskega vodenja 

motiviranje s pomočjo navduševanja, intelektualna stimulacija in strategijo spoprijemanja 

iskanje socialne pomoči.  
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Iz rezultatov je razvidno, da lahko to hipotezo, v kateri smo predvidevali, da udeleţenci, ki pri 

svojem vodju prepoznajo več vedenj transformacijskega vodje, pogosteje uporabljajo 

strategije spoprijemanja s stresom, potrdimo le deloma. 

Hipoteza 3 

Tabela 6: Korelacije med lestvicami transformacijskega vodenja in stili spoprijemanja s 

stresom 

Udeleţenci Lestvice MLQ-5x Konfrontacija Distanciranje Beg/izogibanje 

Slovenski 

študenti 

Idealizirano vplivanje – atribucija -0,06 -0,03 -0,09 

Idealizirano vplivanje – vedenje (0,00) (0,10) (0,03) 

 
Motiviranje s pomočjo 

navduševanja 
0,00 0,11 0,13 

 Intelektualna stimulacija -0,12 -0,02 -0,14 

 Upoštevanje posameznika -0,10 0,01 -0,12 

Francoski 

študenti 

Idealizirano vplivanje – atribucija -0,12 -0,19 -0,07 

Idealizirano vplivanje – vedenje (0,04) (0,02) (-0,12) 

 
Motiviranje s pomočjo 

navduševanja 
-0,12 -0,17 -0,15 

 Intelektualna stimulacija 0,06 -0,05 -0,03 

 Upoštevanje posameznika -0,04 -0,04 -0,13 

Redno 

zaposleni 

Idealizirano vplivanje – atribucija -0,03 0,02 -0,17 

Idealizirano vplivanje – vedenje (0,00) (0,10) (0,03) 

 
Motiviranje s pomočjo 

navduševanja 
-0,08 0,04   -0,26* 

 Intelektualna stimulacija -0,03 0,09 -0,16 

 Upoštevanje posameznika -0,02 0,03 -0,10 

Opomba: * - korelacije so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ( ) - Spearmanov rho-koeficient korelacije 

V tabeli 6 smo prikazali izračun korelacij med vedenji transformacijskega vodenja in 

nekaterimi lestvicami stilov spoprijemanja s stresom. Opazili smo le eno statistično 

pomembno negativno korelacijo na ravni pomembnosti p < 0,05, in sicer pri vzorcu redno 

zaposlenih med lestvico vprašalnika MLQ-5x motiviranje s pomočjo navduševanja in stilom 

spoprijemanja s stresom v vprašalniku WCQII beg – izogibanje.  

Tu nam, razen z omenjeno pomembno negativno korelacijo, ni uspelo potrditi naše hipoteze, s 

katero smo pričakovali uporabo manj učinkovitih strategij spoprijemanja s stresom pri 

udeleţencih, ki pri svojem vodju prepoznavajo manj vedenj transformacijskega vodenja. 
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Hipoteza 4 

Tabela 7: Primerjava aritmetičnih sredin med moškimi in ţenskimi udeleţenci na lestvicah 

transformacijskega vedenja vprašalnika MLQ-5x – vzorca slovenskih študentov in redno 

zaposlenih 

Udeleţenci Lestvice MLQ-5x Spol N M SD T (Z) p 

Slovenski študenti 

in redno zaposleni 

Idealizirano vplivanje – 

atribucija 

Moški 124 2,47 0,80 
0,80 0,42 

Ţenske 63 2,36 0,98 

 Upoštevanje 

posameznika 

Moški 124 2,29 0,86 
0,42 0,68 

 Ţenske 64 2,23 1,10 

Slovenski študenti Motiviranje s pomočjo 

navduševanja 

Moški 55 2,61 0,68 
-0,58 0,56 

 Ţenske 36 2,69 0,63 

 Intelektualna 

stimulacija 

Moški 55 2,45 0,67 
2,14 0,04* 

 Ţenske 36 2,08 0,87 

 Idealizirano vplivanje – 

vedenje 

Moški 55 2,42 0,62 
(-1,37) (0,17) 

 Ţenske 36 2,26 0,74 

Redno zaposleni Motiviranje s pomočjo 

navduševanja 

Moški 69 2,30 0,65 
-0,77 0,45 

 Ţenske 27 2,45 0,98 

 Intelektualna 

stimulacija 

Moški 69 2,30 0,82 
-0,23 0,82 

 Ţenske 27 2,35 0,93 

 Idealizirano vplivanje-

vedenje 

Moški 69 2,06 0,62 
(-0,81) (0,42) 

 Ţenske 27 2,18 0,69 

Opomba: * - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ( ) - Mann-Whitneyjev test primerjave aritmetičnih 

sredin 

V tabeli 7 smo primerjali aritmetične sredine na lestvicah transformacijskega vodenja 

vprašalnika MLQ-5x med moškimi in ţenskimi udeleţenci na vzorcih slovenskih študentov in 

redno zaposlenih. 

Statistično pomembno razliko med moškimi in ţenskimi udeleţenci sem dobil le pri vzorcu 

slovenskih študentov, pri katerem so na lestvici intelektualna stimulacija moški udeleţenci 

svoje vodje statistično pomembno višje ocenili kot ţenske udeleţenke.  

Izračuni kaţejo, da hipoteze, pri katerih smo pri moških udeleţencih pričakovali manj pogosto 

zaznavo vedenj transformacijskega vodenja kot pri ţenskih udeleţenkah, ne moremo potrditi. 
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Hipoteza 5 

Tabela 8: Primerjava aritmetičnih sredin med slovenskimi in francoskimi udeleţenci v 

percepciji stilov vodenja nadrejenih 

Udeleţenci Lestvica MLQ-5x Narodnost N M SD T (Z) p 

Študenti 

slovenski in francoski 

Idealizirano vplivanje – 

atribucija 

Slovenski 92 2,50 0,81 
1,00 0,32 

Francoski 101 2,38 0,84 

Idealizirano vplivanje –¸vedenje 
Slovenski 92 2,36 0,67 

(-0,36) (0,72) 
Francoski 100 2,35 0,70 

Motiviranje s pomočjo 

navduševanja 

Slovenski 92 2,65 0,65 
0,23 0,82 

Francoski 101 2,63 0,76 

Intelektualna stimulacija 
Slovenski 92 2,31 0,77 

0,34 0,73 
Francoski 101 2,28 0,66 

Upoštevanje posameznika 
Slovenski 92 2,40 0,87 

1,49 0,14 
Francoski 101 2,22 0,76 

Pogojno nagrajevanje 
Slovenski 92 2,74 0,82 

4,42 0,00** 
Francoski 101 2,31 0,65 

Vodenje z izjemami-aktivno 
Slovenski 92 2,17 0,57 

(-0,41) (0,00**) 
Francoski 101 2,50 0,60 

Vodenje z izjemami – pasivno 
Slovenski 92 1,79 0,88 

2,54 0,01* 
Francoski 101 1,47 0,86 

Vodenje brez vajeti (laissez-

faire) 

Slovenski 92 1,09 0,79 
(-0,84) (0,40) 

Francoski 101 1,18 0,80 

Francoski študenti –

redno zaposleni 

Idealizirano vplivanje – 

atribucija 

Slovenski 96 2,38 0,91 
0,03 0,97 

Francoski 101 2,38 0,84 

Idealizirano vplivanje – vedenje 
Slovenski 96 2,09 0,69 

(-2,94) (0,00**) 
Francoski 101 2,35 0,70 

Motiviranje s pomočjo 

navduševanja 

Slovenski 96 2,34 0,75 
-2,67 0,01** 

Francoski 101 2,63 0,76 

Intelektualna stimulacija 
     Slovenski 96 2,32 0,85 

0,37 0,71 
Francoski 101 2,28 0,66 

Upoštevanje posameznika 
Slovenski 96 2,15 0,99 

-0,63 0,53 
Francoski 101 2,22 0,76 

Pogojno nagrajevanje 
Slovenski 96 2,30 0,87 

-0,09 0,93 
Francoski 101 2,31 0,65 

Vodenje z izjemami-aktivno 
Slovenski 96 1,81 0,57 

(-7,31) (0,00**) 
Francoski 101 2,50 0,60 

Vodenje z izjemami-pasivno 
Slovenski 96 1,64 0,67 

1,55 0,12 
Francoski 101 1,47 0,86 

Vodenje brez vajeti (laissez-

faire) 

Slovenski 96 1,05 0,92 
(-1,61) (0,11) 

Francoski 101 1,18 0,80 

Opomba: * - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ** - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne 

na nivoju p < 0,01; ( ) - Mann-Whitneyjev test primerjave aritmetičnih sredin 
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V tabeli 8 smo prikazali primerjavo percepcij stilov vodenja nadrejenih, kakor jih zaznavajo 

francoski udeleţenci (francoski študenti) in slovenski udeleţenci (francoski študenti in redno 

zaposleni).  

Pri stroţjem kriteriju (p < 0,01) smo pri primerjavi ocen vodij slovenskih študentov in 

francoskih študentov dobili pomembne razlike na lestvicah pogojno nagrajevanje in vodenje z 

izjemami –aktivno, pri primerjavi ocen vodij francoskih študentov in redno zaposlenih pa so 

pomembne razlike nastopile na lestvicah idealizirano vplivanje – vedenje, motiviranje s 

pomočjo navduševanja in vodenje z izjemami – aktivno. Pri blaţjem kriteriju (p < 0,05) pa 

smo zaznali pomembno razlikovanje ocen vodenja nadrejenih med slovenskimi in 

francoskimi študenti na lestvici vodenje z izjemami – pasivno. 

Hipotezo o neobstoju razlik v vodenju med slovensko in francosko kulturo lahko le deloma 

potrdimo. 

Hipoteza 6 

Tabela 9: Spearmanove rho-korelacije kriterijske lestvice vprašalnika MLQ-5x Učinkovitost z 

nekaterimi načini spoprijemanja s stresom vprašalnika WCQII 

Lestvica 
Nacionalnost 

študentov 

Načrtno reševanje 

problemov 

Pozitivna 

ponovna ocena 
Distanciranje Beg/izogibanje 

Učinkovitost 
Slovenski    0,26* 0,14 0,08 0,02 

Francoski -0,02 0,01 -0,20* -0,18 

Opomba: * - korelacije so statistično pomembne na nivjou p < 0,05 

Tabela 9 nam prikazuje korelacije med kriterijsko lestvico učinkovitost v vprašalniku MLQ-

5x in štirimi načini spoprijemanja, ki jih vsebuje vprašalnik WCQII.  

Pri izračunih smo ugotovili statistično pomembno korelacijo pri vzorcu slovenskih študentov, 

in sicer se je učinkovitost pomembno pozitivno povezovala s stilom spoprijemanja načrtno 

reševanje problemov na nivoju pomembnosti p < 0,05. Pomembno korelacijo smo zaznali tudi 

na vzorcu francoskih študentov, in sicer se je učinkovitost pomembno negativno povezovala s 

stilom spoprijemanja distanciranje, prav tako na nivoju pomembnosti  p < 0,05.  

Hipotezo o povezavi kriterijske lestvice učinkovitost z nekaterimi lestvicami spoprijemanja s 

stresom lahko potrdimo le delno. 
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Hipoteza 7 

Tabela 10: Primerjava aritmetičnih sredin med moškimi in ţenskimi udeleţenci v načinih 

spoprijemanja s stresom 

Udeleţenci Lestvica WCQII Spol N M SD T (Z) p 

Vsi 

udeleţenci 
Samokontrola 

Moški 167 10,84 2,96 
-0,16 0,87 

Ţenski 121 10,90 2,43 

Pozitivna ponovna 

ocena 

Moški 166 11,59 3,32 
0,66 0,51 

Ţenski 121 11,34 3,19 

Slovenski 

študenti 
Konfrontacija 

Moški 55 7,93 2,75 
0,36 0,72 

Ţenski 36 7,72 2,64 

Distanciranje 
Moški 55 6,82 2,68 

0,11 0,91 
Ţenski 36 6,75 3,08 

Iskanje socialne 

pomoči 

Moški 55 10,64 2,78 
-3,05 0,00** 

Ţenski 36 12,42 2,69 

Sprejemanje 

odgovornosti 

Moški 55 6,77 1,98 
-1,73 0,09 

Ţenski 36 7,44 1,70 

Beg/izogibanje 
Moški 55 6,26 3,82 

-3,00 0,00** 
Ţenski 36 8,93 4,35 

Načrtno reševanje 

problemov 

Moški 55 12,40 2,55 
(-1,78) (0,07) 

Ţenski 36 11,35 3,03 

Francoski 

študenti 
Konfrontacija 

Moški 43 7,44 2,49 
-1,29 0,20 

Ţenski 58 8,13 2,83 

Distanciranje 
Moški 43 8,13 3,29 

0,96 0,34 
Ţenski 58 7,53 2,73 

Iskanje socialne 

pomoči 

Moški 43 9,78 3,01 
-0,42 0,68 

Ţenski 58 10,02 2,59 

Sprejemanje 

odgovornosti 

Moški 43 6,86 1,86 
0,84 0,40 

Ţenski 58 6,53 2,00 

Beg – izogibanje 
Moški 43 7,51 3,77 

-1,16 0,25 
Ţenski 58 8,44 4,25 

Načrtno reševanje 

problemov 

Moški 43 10,53 2,74 
(-1,11) (0,27) 

Ţenski 58 11,00 2,87 

Redno 

zaposleni 
Konfrontacija 

Moški 69 6,93 2,60 
-1,85 0,07 

Ţenski 27 8,04 2,67 

Distanciranje 
Moški 69 6,84 2,47 

-0,29 0,77 
Ţenski 27 7,00 2,43 

Iskanje socialne 

pomoči 

Moški 69 10,87 3,29 
-2,28 0,03* 

Ţenski 27 12,41 2,83 
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Sprejemanje 

odgovornosti 

Moški 69 7,36 2,01 
-1,22 0,23 

Ţenski 27 7,85 1,66 

Beg – izogibanje 
Moški 69 6,22 3,57 

-0,30 0,77 
Ţenski 27 6,44 3,25 

Načrtno reševanje 

problemov 

Moški 69 12,91 2,51 
(-0,27) (0,79) 

Ţenski 27 12,89 2,93 

Opomba: * - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ** - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne 

na nivoju p < 0,01; ( ) - Mann-Whitneyjev test primerjave aritmetičnih sredin 

V tabeli 10 imamo prikazane primerjave aritmetičnih sredin med moškimi in ţenskimi 

udeleţenci v načinih spoprijemanja s stresom.  

Pri stroţjem kriteriju p < 0,01 smo pri vzorcu slovenskih študentov dobili pomembne razlike 

na lestvicah iskanje socialne pomoči in beg – izogibanje. Pri vzorcu francoskih študentov 

nismo našli statistično pomembnih razlik med moškimi in ţenskami na nobeni lestvici, pri 

vzorcu redno zaposlenih pa smo opazili statistično pomembno razliko na lestvici iskanje 

socialne pomoči, in sicer na nivoju pomembnosti p < 0,05.  

Tako nam rezultati kaţejo, da lahko hipotezo o neobstoju razlik med spoloma v načinih 

spoprijemanja s stresom skoraj v celoti potrdimo. 

Hipoteza 8 

Tabela 11: Primerjava aritmetičnih sredin v nekaterih načinih spoprijemanja s stresom med 

študenti in redno zaposlenimi 

Udeleţenci  Lestvica WCQII Status N M SD T P 

Skupni vzorec 
Pozitivna ponovna 

ocena 

Študent 192 11,41 3,30 
-0,56 0,57 

Zaposlen 96 11,64 3,20 

Slovenski študenti-

redno zaposleni 
Konfrontacija 

Študent 92 7,78 2,74 
1,38 0,17 

Zaposlen 96 7,24 2,65 

Francoski študenti - 

redno zaposleni 
Konfrontacija 

Študent 101 7,84 0,27 
1,57 0,12 

Zaposlen 96 7,24 0,27 

 

V tabeli 11 imamo prikazano primerjavo razlik aritmetičnih sredin med študenti in redno 

zaposlenimi v dveh načinih spoprijemanja s stresom.  

Rezultati kaţejo, da pri ocenah študentov in zaposlenih nismo zaznali pomembnih razlik v 

aritmetičnih sredinah pri nobeni izmed obravnavanih lestvic spoprijemanja s stresom, zato 
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naše hipoteze, da redno zaposleni pogosteje uporabljajo strategijo spoprijemanja pozitivna 

ponovna ocena in redkeje strategijo konfrontacija, ne moremo potrditi. 

Hipoteza 9 

Tabela 12: Primerjava aritmetičnih sredin med študenti in redno zaposlenimi v na problem 

usmerjenih strategijah spoprijemanja s stresom – ţenske 

Udeleţenci Lestvica WCQII Status N M SD T (Z) P 

Slovenski 

študenti – 

redno 

zaposleni 

Konfrontacija 
Študent 36 7,72 2,64 

-0,47 0,64 
Zaposlen 27 8,04 2,67 

Iskanje socialne pomoči 
Študent 36 12,42 2,69 

0,01 0,99 
Zaposlen 27 12,41 2,83 

Načrtno reševanje 

problemov 

Študent 36 11,35 3,03 
(-1,92) (0,05) 

Zaposlen 27 12,89 2,93 

Francoski 

študenti – 

redno 

zaposleni 

konfrontacija 
Študent 58 8,13 2,83 

0,15 0,88 
Zaposlen 27 8,04 2,67 

Iskanje socialne pomoči 
Študent 58 10,02 2,59 

-3,72 0,00** 
Zaposlen 27 12,41 2,83 

Načrtno reševanje 

problemov 

Študent 58 11,00 2,87 
(-2,28) (0,02*) 

Zaposlen 27 12,89 2,93 

Opomba: * - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ** - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne 

na nivoju p < 0,01; ( ) - Mann-Whitneyjev test primerjave aritmetičnih sredin 

V tabeli 12 smo primerjali aritmetične sredine ocen med študentkami in redno zaposlenimi 

ţenskega spola v strategijah spoprijemanja s stresom, ki so usmerjene na problem.  

Glede na stroţji kriterij pomembnosti razlik med aritmetičnimi sredinami (p < 0,01) smo 

dobili pomembno razliko med ocenami francoskih študentk in redno zaposlenih udeleţenk na 

lestvici spoprijemanja s stresom iskanje socialne pomoči. Po blaţjem kriteriju pomembnosti 

razlik, pri katerem je p < 0,05, pa smo prav tako s primerjavo francoskih študentk in redno 

zaposlenih udeleţenk dobili pomembno razliko med aritmetičnimi sredinami ocen na lestvici 

spoprijemanja s stresom načrtno reševanje problemov. 

Glede na rezultate lahko rečemo, da smo hipotezo o starostno pogojenih spremembah uporabe 

strategij spoprijemanja s stresom pri ţenskem spolu deloma potrdili. 

Tabela 13: Primerjava aritmetičnih sredin med študenti in redno zaposlenimi v na emocije 

usmerjenih strategijah spoprijemanja s stresom – moški 
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Udeleţenci Lestvica WCQII Status N M SD T (Z) P 

Skupni 

vzorec 
Samokontrola 

Študent 98 10,88 3,20 
0,18 0,86 

Zaposlen 69 10,80 2,62 

Pozitivna ponovna ocena 
Študent 97 11,65 3,41 

0,27 0,78 
Zaposlen 69 11,51 3,22 

Slovenski 

študenti – 

redno 

zaposleni 

Distanciranje 
Študent 55 6,82 2,68 

-0,05 0,96 
Zaposlen 69 6,84 2,47 

Sprejemanje odgovornosti 
Študent 55 6,77 1,98 

-1,64 0,10 
Zaposlen 69 7,36 2,01 

Beg – izogibanje 
Študent 55 6,26 3,82 

0,07 0,94 
Zaposlen 69 6,22 3,57 

Francoski 

študenti – 

redno 

zaposleni 

Distanciranje 
Študent 43 8,13 3,29 

2,21 0,03* 
Zaposlen 69 6,84 2,47 

Sprejemanje odgovornosti 
Študent 43 6,86 1,86 

-1,35 0,19 
Zaposlen 69 7,36 2,01 

Beg – izogibanje 
Študent 43 7,51 3,77 

1,80 0,07 
Zaposlen 69 6,22 3,57 

Opomba: * - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne na nivoju p < 0,05 

V tabeli 13 imamo primerjavo aritmetičnih sredin med študenti in redno zaposlenimi 

udeleţenci v načinih spoprijemanja s stresom, ki so usmerjeni na emocije.  

Statistično pomembno razliko med aritmetičnimi sredinami smo dobili le pri primerjavi ocen 

francoskih študentov z redno zaposlenimi, in sicer pri strategiji spoprijemanja s stresom 

distanciranje, ki je statistično pomembna na nivoju p < 0,05.  

Hipoteze o starostno pogojenih spremembah načinov spoprijemanja s stresom pri moških 

nismo potrdili. 

Hipoteza 10 

Tabela 14: Primerjava aritmetičnih sredin med ocenami študentov in redno zaposlenih na 

nekaterih lestvicah stilov vodenja vprašalnika MLQ-5x 

Udeleţenci Lestvica MLQ-5x Status N M SD T (Z) p 

Slovenski 

študenti – redno 

zaposleni 

Vodenje z izjemami – 

pasivno 

Študent 92 1,79 0,88 
1,29 0,20 

Zaposlen 96 1,64 0,67 

Vodenje brez vajeti  

(laissez-faire) 

Študent 92 1,09 0,79 
(-0,77) (0,44) 

Zaposlen 96 1,05 0,92 

Francoski 

študenti – redno 

Vodenje z izjemami – 

pasivno 

Študent 101 1,47 0,86 
-1,55 0,12 

Zaposlen 96 1,64 0,67 
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zaposleni Vodenje brez vajeti 

(laissez-faire) 

Študent 101 1,18 0,80 
(-1,61) (0,11) 

Zaposlen 96 1,05 0,92 

Opomba: ( ) - Mann-Whitneyjev test primerjave aritmetičnih sredin 

Tabela 14 nam prikazuje primerjavo aritmetičnih sredin ocen dveh stilov vodenja med 

študenti in redno zaposlenimi, s katero smo ugotavljali razliko v povprečni oceni študentov in 

redno zaposlenih v stilih vodenja vodenje z izjemami – pasivno in vodenje brez vajeti (laissez-

faire).  

V izračunih primerjav aritmetičnih sredin nismo ugotovili nobenih statistično pomembnih 

razlik med ocenami študentov in redno zaposlenih na nobeni od obeh lestvic stilov vodenja 

vprašalnika MLQ-5x, tako da hipoteze o obstoju razlik pri nadrejenih v uporabi stilov vodenja 

vodenje z izjemami – pasivno in vodenje brez vajeti med redno zaposlenimi in študenti ne 

moremo potrditi. 

Hipoteza 11 

Tabela 15: Primerjava aritmetičnih sredin ocen na kriterijskih lestvicah vprašalnika MLQ-5x 

med študenti in redno zaposlenimi 

Udeleţenci Lestvica MLQ-5x Status N M SD T (Z) p 

Slovenski 

študenti- 

redno 

zaposleni 

Dodatni napor 
Študent 92 2,51 0,87 

3,00 0,00** 
Zaposlen 96 2,08 1,09 

Učinkovitost 
Študent 92 2,65 0,83 

(-1,32) 0,19 
Zaposlen 96 2,45 0,96 

Zadovoljstvo 
Študent 92 2,70 0,97 

(-0,62) 0,53 
Zaposlen 96 2,54 1,16 

Francoski 

študenti-

redno 

zaposleni 

Dodatni napor 
Študent 101 2,38 0,84 

2,15 0,03* 
Zaposlen 96 2,08 1,09 

Učinkovitost 
Študent 101 2,49 0,76 

(-0,02) (0,99) 
Zaposlen 96 2,45 0,96 

Zadovoljstvo 
Študent 101 2,46 0,92 

(-1,23) (0,22) 
Zaposlen 96 2,54 1,16 

Opomba: * - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ** - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne 

na nivoju p < 0,01; ( ) – Mann-Whitneyjev test primerjave aritmetičnih sredin 

V tabeli 15 imamo prikazano primerjavo aritmetičnih sredin, s katero smo med seboj 

primerjali ocene študentov in redno zaposlenih in ugotavljali statistično pomembnost razlik na 

kriterijskih lestvicah vprašalnika MLQ-5x, in sicer dodatni napor, učinkovitost in 

zadovoljstvo.  
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Statistično pomembno razliko v aritmetičnih sredinah pri kriteriju p < 0,01 smo ugotovili pri 

primerjavi ocen slovenskih študentov in redno zaposlenih na lestvici dodatni napor. Na tej 

lestvici smo glede na blaţji kriterij p < 0,05 ugotovili tudi statistično pomembno razliko pri 

primerjavi aritmetičnih sredin ocen francoskih študentov in redno zaposlenih. Drugih 

statistično pomembnih razlik v primerjavi aritmetičnih sredin nismo ugotovili. Razlike med 

študenti in redno zaposlenimi so premajhne, zato hipoteze, s katero smo predpostavljali niţje 

vrednosti na kriterijskih lestvicah učinkovitost posameznika, delovne enote in organizacije in 

dodatni napor posameznika pri študentih glede na redno zaposlene, ne moremo potrditi. 

Hipoteza 12 

Tabela 16: Primerjava aritmetičnih sredin med ocenami študentov in redno zaposlenih na 

nekaterih lestvicah načinov spoprijemanja s stresom vprašalnika WCQII 

Udeleţenci Lestvica WCQII Status N M SD T (Z) p 

Slovenski 

študenti- 

redno 

zaposleni 

Distanciranje 
Študent 92 6,78 2,82 

-0,27 0,79 
Zaposlen 96 6,89 2,44 

Beg/izogibanje 
Študent 92 7,26 4,23 

1,73 0,08 
Zaposlen 96 6,28 3,47 

Sprejemanje odgovornosti 
Študent 92 7,05 1,88 

-1,63 0,11 
Zaposlen 96 7,50 1,92 

Načrtno reševanje 

problemov 

Študent 92 11,98 2,77 
(-2,35) (0,02*) 

Zaposlen 96 12,91 2,62 

Francoski 

študenti- 

redno 

zaposleni 

Distanciranje 
Študent 101 7,79 2,98 

2,33 0,02* 
Zaposlen 96 6,89 2,44 

Beg – izogibanje 
Študent 101 8,04 4,06 

3,28 0,00** 
Zaposlen 96 6,28 3,47 

Sprejemanje odgovornosti 
Študent 101 6,67 1,94 

-3,01 0,00** 
Zaposlen 96 7,50 1,92 

Načrtno reševanje 

problemov 

Študent 101 10,80 2,81 
(-4,97) (0,00**) 

Zaposlen 96 12,91 2,62 

Vsi 

udeleţenci 
Samokontrola 

Študent 193 10,82 2,87 
-0,26 0,80 

Zaposlen 96 10,91 2,53 

Pozitivna ponovna ocena 
Študent 192 11,41 3,30 

-0,56 0,57 
Zaposlen 96 11,64 3,20 

Opomba: * - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne na nivoju p < 0,05; ** - razlike aritmetičnih sredin so statistično pomembne 

na nivoju p < 0,01; ( ) – Mann-Whitneyjev test primerjave aritmetičnih sredin 
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Tabela 16 nam prikazuje izračune primerjav aritmetičnih sredin ocen med študenti in redno 

zaposlenimi na naslednjih lestvicah WCQII: distanciranje, beg – izogibanje, samokontrola, 

sprejemanje odgovornosti, pozitivna ponovna ocena in načrtno reševanje problemov.  

Statistično pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami ocen smo pri primerjavi 

slovenskih študentov in redno zaposlenih dobili na lestvici načrtno reševanje problemov (p < 

0,05). Pri primerjavi francoskih študentov in redno zaposlenih smo statistično pomembne 

razlike dobili na lestvici distanciranje, pri stroţjem kriteriju (p < 0,01) pa smo dobili 

statistično pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami ocen na lestvicah beg – izogibanje, 

sprejemanje odgovornosti in načrtno reševanje problemov. Hipotezo o pogostejši uporabi 

manj učinkovitih strategij spoprijemanja in manj pogosti uporabi učinkovitih strategih 

spoprijemanja s stresom pri študentih glede na redno zaposlene lahko zato z ozirom na 

rezultate le deloma potrdimo. 
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4.0  INTERPRETACIJA 

4.1  Obravnava hipotez 

4.1.1  Transakcijsko vodenje in njegovi učinki 

Iz priloţenih tabel deskriptivnih statistik je mogoče razbrati glavne smernice porazdeljevanja 

povprečne ocene devetih stilov vodenja Modela polnega razpona vodenja, ki smo jih pridobili 

s pomočjo vprašalnika Multifaktorskega vodenja. Udeleţenci so pričakovano najvišje ocenili 

lestvice, ki spadajo v nadredno kategorijo transformacijskega vodenja, ki naj bi ji sledili 

lestvici transakcijskega vodenja in nazadnje še kategorija pasivnega vodenja. Iz ocen je 

mogoče razbrati, da ima transakcijski stil vodenja pogojno nagrajevanje povprečno oceno 

tako visoko, da se lahko primerja s stili transformacijskega vodenja, lestvica vodenje z 

izjemami – aktivno, ki spada v isto nadredno kategorijo transakcijskega vodenja, pa se v 

povprečni oceni od pogojnega nagrajevanja precej razlikuje. Do podobnih ugotovitev je 

prišla ţe K. Senica (2010) v svoji magistrski nalogi, v kateri je ugotovila, da se lestvica 

pogojno nagrajevanje pomembneje povezuje s petimi transformacijskimi stili vodenja kot z 

vodenjem z izjemami – aktivno, s katero se po mnenju avtorjev Avolia in Bassa (2004) 

zdruţuje v nadredno kategorijo transakcijskega vodenja. V njenem primeru so rezultati 

pokazali, da vprašalnik meri predvsem dvofaktorski konstrukt, ki so ga so predlagali in 

dokazali Bycio, Hackett in Allen (Senica, 2010), nadredna faktorja pa so poimenovali aktivno 

vs. pasivno vodenje. Prvi faktor je aktivno konstruktivno vodenje, pri katerem so vodje 

aktivni, razvijajo zaposlene, oblikujejo izmenjevalne odnose, sodelavce spodbujajo k 

razmišljanju in jih navdušujejo za doseganje višje delovne uspešnosti. V ta faktor uvrščajo vse 

transformacijske stile vodenja in pogojno nagrajevanje. Drugi faktor je pasivno korektivno 

vodenje, vodje se vedno odzivajo samo na probleme, ki jih je je treba popraviti, ali pa se jih 

sploh ne dotaknejo. Vanj uvrščamo pasivno in aktivno vodenje z izjemami ter vodenje brez 

vajeti (Senica, 2010).  

Podobno smo opazili ţe pri raziskavah Malloya in Penprasea (2010), ki sta prav tako 

ugotovila, da različni stili vodenja, ki jih Avolio in Bass (2004) uvrščata med stile 

transakcijskega vodenja, prinašajo različne učinke pri pripravljenosti na dodatni napor za 

delo, na zadovoljstvo z vodjem in na učinkovitost, med katerimi sta pri stilu pogojno 

nagrajevanje ugotovila konstantno pozitivno povezanost s temi kriteriji, pri stilu vodenje z 

izjemami pa nista dobila konsistentnih rezultatov. 
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Na tej podlagi je bila postavljena tudi naša prva hipoteza, ki je predvidevala pozitivno 

povezanost transakcijskega stila vodenja pogojno nagrajevanje, ni pa predvidevala povezav z 

drugim transakcijskim stilom vodenje z izjemami – aktivno. Vsi trije kriteriji se povezujejo s 

pogojnim nagrajevanjem na stroţjem nivoju p < 0,01, in to pri vseh treh vzorcih udeleţencev, 

medtem ko pri stilu vodenja vodenje z izjemami – aktivno nismo dobili nobene pomembne 

korelacije, kar lahko razlagamo, da takšen način vodenja, ni ne spodbujevalen niti ne 

zaviralen do podrejenih in nima nobenega pomembnega vpliva niti na ţeljo po vlaganju 

dodatnega napora pri delu niti ne vpliva na večjo ali manjšo učinkovitost pri delu, zaposleni 

pa na takšen stil vodenja niti ne veţejo lastnega zadovoljstva z vodjem in delom. 

4.1.2  Transformacijsko vodenje in učinkovitost strategij spoprijemanja s stresom 

Na učinkovitost, zadovoljstvo in na ţeljo po vlaganju dodatnega napora vplivajo strategije 

spoprijemanja s stresom, ki jih zaposleni najraje uporabljajo, kadar so soočeni s teţavnimi 

situacijami, ki jih je treba razrešiti. Transformacijski vodja bo poskrbel, da se bodo njegovi 

zaposleni osebnostno in karierno razvijali tudi z učenjem učinkovitega spoprijemanja s 

stresom, ki ga predstavljajo delovne situacije. Izmed vseh učinkovitih strategij spoprijemanja 

s stresom, ki jih ponuja model, ki sta ga razvila Lazarus in Folkman (1984), smo se pri izboru 

oprli na raziskavo Brown Ceslowitzeve (1989). Pri testiranju druge hipoteze, ki preverja 

povezavo transformacijskih vedenj z učinkovitimi strategijami spoprijemanja s stresom, smo 

prišli do delne potrditve hipoteze. Brown Ceslowitzova (1989) ugotavlja, da strategija 

spoprijemanja s stresom samokontrola velja tako za učinkovito kot tudi za kontraproduktivno. 

Pri našem testiranju smo ugotovili, da se ta način spoprijemanja ne povezuje z nobenim od 

transformacijskih stilov vodenja (tabela 5). Po vsej verjetnosti je to posledica ţe 

ugotovljenega razloga, da pri nekaterih udeleţencih velja za pozitivno, pri drugih pa za 

negativno in tako ne moremo določiti tendence, kamor bi to strategijo spoprijemanja sploh 

lahko uvrstili, saj se pozitivni in negativni vidik med seboj nevtralizirata. 

Na vzorcu slovenskih študentov smo ugotovili pomembne pozitivne korelacije vseh vidikov 

transformacijskega vodenja s strategijo spoprijemanja s stresom načrtno reševanje problemov 

(tabela 5). To se sklada z ugotovitvami Folkmanove in Lazarusa (1988), ki poudarjata, da se 

načrtno reševanje problemov povezuje z izboljšanim čustvenim stanjem, rezultira v 

izboljšanem odnosu med osebo in okoljem, kar naj bi vodilo tudi v boljšo kognitivno oceno. 

Te dejavnike zlahka lahko pripišemo tudi transformacijskemu vodji, čigar naloga je 

spodbujati produktivno in pozitivno delovno okolje in tudi preokvirjanje problemov na 
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spodbudnejši način reševanja. Zanimivo pa je, da se na istem vzorcu pozitivna ponovna 

ocena, ki bi bila lahko najboljši pribliţek boljše kognitivne ocene zaposlenih, kakor omenjata 

avtorja, ne povezuje s transformacijskimi stili vodenja. Pomembno korelacijo pozitivne 

ponovne ocene s transformacijskimi stili vodenja pa smo najpogosteje zasledili na vzorcu 

redno zaposlenih, vendar tu nismo zaznali pomembne povezanosti transformacijskih stilov 

vodenja z načrtnim reševanjem problemov. Pri udeleţencih imamo očitno situacijo, ko se 

transformacijski stili vodenja ne povezujejo hkrati z načrtnim reševanjem problemov in 

pozitivno ponovno oceno, vendar pa obe strategiji med seboj pomembno korelirata (p < 0,01). 

Razlaga bi lahko bila ta, da vodje študente, ki so še mladi, brez delovnih izkušenj, a zagnani 

za delo in jim je le-to precej novo ter polno izzivov, raje usmerijo v produktivno izkoriščanje 

njihove energije, npr. v ustrezne delovne postopke. Zaradi mladostnega elana vodjem pri 

mladih zaznav delovnih postopkov ni treba preokvirjati iz »nemogoče opraviti« v »je mogoče 

opraviti«. Nasprotno situacijo pa je mogoče obrazloţiti pri dlje časa zaposlenih, ki so 

popolnoma seznanjeni z delovnimi postopki, kako je treba pristopiti k problemu in ga rešiti, 

zato tu vodji ni treba zaposlenih poučevati strategije, kako se načrtno lotiti reševanja 

problemov. Gotovo pa mora transformacijski vodja večkrat prebuditi motivacijo svojih 

zaposlenih, da bi to delo opravili, in se zato zavzema, da bi zaposleni pogosteje uporabljali 

strategijo pozitivne ponovne ocene, s katero bi se zaposleni motivirali za reševanje nastale 

situacije. 

Pri redno zaposlenih se večina transformacijskih vedenj povezuje tudi s sprejemanjem 

odgovornosti (tabela 5), medtem ko pri udeleţencih študentih te povezanosti ni opaziti. To je 

mogoče razloţiti s študentskim delom, ki pogosteje zajema manj zahtevne in odgovorne 

naloge, pri katerih pa imajo študenti ponavadi nadzor, ki nosi odgovornost za opravljeno delo 

študentov. Študentsko delo je v večini primerov tudi bolj kratkotrajne narave, ko študent niti 

nima priloţnosti, da pri delodajalcih vzbudi toliko zaupanja, da bi mu bili pripravljeni zaupati 

odgovornejše naloge. Delo redno zaposleni pa je seveda dolgotrajnejše, ti opravljajo 

specifična strokovna dela in za opravljeno delo nosijo odgovornost. Tako je naloga njihovih 

nadrejenih, da jih pripravijo na prevzemanje odgovornosti za vsako situacijo, ki se lahko 

zgodi med njihovim delom, in da ukrepajo situaciji primerno in učinkovito. 

Iskanje socialne pomoči se pri nekaterih vzorcih udeleţencev pozitivno povezuje (tabela 5), in 

sicer z aspekti transformacijskega vodenja idealizirano vplivanje – vedenje, intelektualna 

stimulacija in motiviranje s pomočjo navduševanja, z ostalimi aspekti pa povezave s tem 

načinom spoprijemanja nismo opazili. Transformacijski vodje ţelijo biti vzor in zato 
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podrejenim s svojim zgledom kaţejo, kako je treba oblikovati socialno mreţo, da bo nudila 

čim več opore pri opravljanju svojega dela. Svoje podrejene poleg tega poskušajo tudi 

navdušiti za širjenje socialne mreţe, v kateri bodo sposobni pridobiti pomoč, in jim koristnost 

široke mreţe socialne pomoči poskušajo razloţiti tudi na racionalnem in intelektualnem 

nivoju ter jih naučiti, kako jo učinkovito zgraditi. Nenavadno se nam pa zdi, da ni bilo 

pomembne korelacije med transformacijskim stilom vodenja upoštevanje posameznika in 

stilom spoprijemanja iskanje socialne pomoči (tabela 5). Tu se rezultati ne skladajo z 

ugotovitvami Yukla (1994; v Schaubroeck in Fink, 1998), ki pravi, da podpora vključuje 

različna vedenja, s katerimi nadrejeni izkazuje upoštevanje, sprejemanje in skrb za potrebe in 

čustva drugih ljudi. Tudi Kessler, Price in Wortman (1985) menijo, da se je podpora 

nadrejenega pogosto izkazala kot olajšanje psihičnih naporov zaradi stresnih sluţbenih zahtev. 

Odsotnost pomembne povezave bi razumeli pri študentih, ki jim njihovo študentsko delo 

ponavadi ne predstavlja tolikšnega napora in izziva, da bi jim moral biti nadrejeni vedno pri 

roki in jih voditi pri delu. Pri vzorcu redno zaposlenih pa bi opozorili na specifičnost vzorca, v 

katerem je večina udeleţencev strokovnjakov na področju IT-tehnologije. Predvidevamo, da 

imajo večinoma opravka predvsem s tehnološkim delom, pri katerem so medosebni stiki 

redkejši kot pri poklicih dela z ljudmi in da komunikacija poteka predvsem v povezavi s 

poklicnim delom, tako da jih tovrstno delo verjetno s čustvene plati ne obremenjuje tako 

močno, da bi potrebovali čustveno podporo pri nadrejenih.    

Podobno bi lahko pri našem vzorcu udeleţencev trdili za uporabo neučinkovitih strategij 

spoprijemanja, kot so konfrontacija, distanciranje in beg – izogibanje, pri katerih nismo pri 

nobenem izračunu, razen pri eni izjemi, uspeli potrditi naše tretje hipoteze (tabela 6). 

Predvidevali smo, da bodo udeleţenci, ki pri svojem vodji opaţajo manj vedenj 

transformacijskega vodenja, pogosteje uporabljali strategije spoprijemanja konfrontacija, 

distanciranje in beg – izogibanje, ki po prepričanju prejšnjih raziskav veljajo za neučinkovite. 

Večina udeleţencev je študentov, ki so se šele dobro seznanili s področjem dela, ki ga 

študirajo. Dela, ki so jih opravljali med študijem, so bila večinoma laţja, pomoţna in manj 

zahtevna dela, niso zahtevala dolgoletnih delovnih izkušenj in spoprijemanja s tolikšno 

količino stresa, da bi mu podlegli z naštetimi oblikami neučinkovitega spoprijemanja s 

stresom. Torej niso potrebovali smernic vodje, kako se soočati s stresom in se ogniti 

neučinkovitim načinom spoprijemanja z njim. To bi lahko bili razlogi, da pri obeh vzorcih 

udeleţencev študentov pri ugotavljanju povezanosti med vedenji transformacijskega vodje in 

neučinkovitimi strategijami spoprijemanja s stresom nismo dobili nobenih pomembno 
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negativnih statističnih korelacij. Edina negativno pomembna korelacija se je izkazala pri 

vzorcu redno zaposlenih, in sicer med transformacijskim stilom vodenja motiviranje s 

pomočjo navduševanja in stilom spoprijemanja beg – izogibanje. To korelacijo bi lahko 

povezali tudi s pomembno pozitivno korelacijo na vzorcu redno zaposlenih, pri kateri vodje z 

uporabo motiviranja s pomočjo navduševanja preokvirjajo prepričanje podrejenih o problemu 

in problem preovrednotijo s pozitivno ponovno oceno. Na tak način se pri podrejenih tudi 

zmanjša strah pred neobvladljivostjo problema in zmanjša ţeljo po uporabi strategije bega – 

izogibanja. Izhodišče za razloge, da pri vzorcu redno zaposlenih ni prišlo do drugih 

pomembnih negativnih korelacij med transformacijskimi stili vodenja in neučinkovitimi 

načini spoprijemanja pa lahko najdemo tudi pri Vaillantu (1977; v Folkman idr.,1987), ki 

pravi, da ljudje pri svojem spoprijemanju s stresom s staranjem postajajo vse bolj zreli, da 

pogosteje kaţejo alocentrično razmišljanje, pametneje se odločajo, pogosteje se zatekajo k 

humorju itd. Ker so nekoliko starejši, bolj zreli, z več delovnimi izkušnjami in dolgoletno 

prakso, so bolj verjetno prišli do spoznanja, da jim strategije spoprijemanja, kot so 

konfrontacija, distanciranje in beg –  izogibanje ne bodo pomagale pri reševanju teţav na 

delovnem mestu in da nimajo druge izbire kot uporabo konstruktivne strategije, ne glede na 

to, ali imajo v takšnih situacijah podporo transformacijskega vodje ali pa se odločajo in 

ukrepajo samostojno. 

4.1.3  Vodstvene sposobnosti tehničnih strokovnjakov 

Omenili smo ţe, da se večji del vzorca udeleţencev ukvarja z IT-področjem, pri katerem je 

deleţ opravka z ljudmi majhen, in da so redkejši medosebni odnosi in velika osredotočenost 

predvsem na strokovne probleme in izzive lahko nekakšna varovalka pred pojavom takšnih 

stresnih situacij, da bi udeleţenci za soočenje z njimi izbirali neučinkovite strategije 

spoprijemanja. Prav tako večinoma velja, da se v IT-področje podajajo predvsem moški 

udeleţenci in da med kariero napredujejo na vodstvene poloţaje predvsem po zaslugi svojih 

tehničnih sposobnosti in ekspertiznih znanj, ne pa zaradi vodstvenih sposobnosti. Zato smo 

predvidevali, da bodo moški udeleţenci, ki se večinoma nahajajo v IT-področju, bolj 

prepoznali svoje nadrejene kot strokovne eksperte z ne tako razvitimi lastnostmi 

transformacijskega vodje kot ţenske udeleţenke, ki naj bi v podpornih sluţbah bile podrejene 

šefom z večjim poudarkom na vodenju kot na tehnični ekspertizi. Vendar tudi te hipoteze 

nismo uspeli potrditi. Prišlo je celo do pomembne razlike v nasprotni smeri od pričakovane, 

pri vzorcu študentov, ki se je izkazala na lestvici intelektualna stimulacija (tabela 7). To bi 
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lahko obrazloţili s tem, da se na tehnično tako zahtevnem področju pričakuje, da bodo vodje 

tehničnih oddelkov poskušali svoje nove kadre kar najbolje pripraviti in stimulirati za 

pridobivanje novega znanja in novih izkušenj, ki so na IT-področju verjetno bolj specifične in 

kompleksne kot v podpornih sluţbah, in zato novo zaposleni (v obliki študenske zaposlitve) 

potrebujejo precej več mentorske pozornosti na strokovnem področju kot študentke v 

različnih podpornih sluţbah. 

Da bi ugotovili, zakaj nismo našli pomembnih razlik pri testiranju te hipoteze, bi morali 

pridobiti tudi več informacij o nadrejenih našega vzorca udeleţencev. Zanimale nas bi 

predvsem informacije, ki bi lahko potrdile ali ovrgle naše predpostavke, na katerih smo 

postavili hipoteze, da so vodje udeleţencev moškega spola resnično tehnični eksperti in zato 

postavljeni na mesto vodje, ker lahko strokovno nadzirajo delo svojih podrejenih, in tudi 

predpostavke, da so ţenske udeleţenke predvsem na delovnih mestih podpornih sluţb in da so 

njihovi nadrejeni na vodstvenem poloţaju bolj zaradi vodstvenih sposobnosti kot zaradi 

tehničnih ekspertiz svojega dela. Sklepamo, da se pomemben del variance, ki je vplivala na 

rezultate, ki niso v prid naši hipotezi, skriva v odgovorih na ta vprašanja. Moţno je, da vodje 

udeleţencev, ki delujejo v podpornih sluţbah, ne izraţajo vedenj transformacijskega vodenja 

nič bolj od tehničnih vodij, mogoče zaradi pomanjkljivega znanja o teh vedenjih ali pa, 

predvsem z ozirom na vzorec udeleţencev študentov, zaradi pomanjkanja interesa vlagati 

energijo, ki jo zahteva transformacijsko vodenje, v vodenje tako kratkotrajno zaposlene in 

neizkušene delovne sile, kot so študenti. 

Po drugi strani pa obstaja tudi moţnost, da so tehnični eksperti, ki so vodje moškim 

udeleţencem na svojem tehničnem področju, na vodstvenem poloţaju ţe toliko časa, da so se 

do neke mere naučili vodenja svojih podrejenih tudi s pomočjo transformacijskih vedenj 

vodenja in da se v načinih vodenja ne ločijo več tako pomembno od vodij ţenskih udeleţenk 

v podpornih sektorjih (redno zaposleni udeleţenci) oziroma v katerihkoli delovnih mestih, ki 

niso vezana na IT-področje (udeleţenci – študentke). Moţnih razlag je mnogo, predvsem pa je 

veliko število neznank, ki smo jih poskušali pokriti s smiselnimi predpostavkami, na katerih 

smo osnovali to hipotezo. 

4.1.4  Medkulturna primerjava vodenja 

V naši naslednji hipotezi smo se lotili preverjanja razlik v vodstvenih stilih med dvema 

različnima kulturama. S slovenskimi udeleţenci smo primerjali francoske udeleţence in 
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ugotavljali medkulturne razlike. Francija velja za tradicionalno trţno usmerjeno gospodarstvo, 

kjer so dobre vodstvene prakse ţe dlje časa pomembno področje delovanja kot v Sloveniji, ki 

svoje tranzicijske poti prehoda iz plansko usmerjenega gospodarstva v trţno gospodarstvo še 

ni dokončno opravila. Kljub temu smo predvidevali, da bo doba dvajsetih let samostojnosti 

drţave in liberalizacija trga na modelu ponudbe in povpraševanja okrepila skrb za 

konkurenčnost in učinkovitost podjetij, česar brez dobrega vodenja ni mogoče doseči. Zato 

smo predvidevali, da se bo zaostanek na področju vodstvenih praks za drţavami, ţe 

tradicionalno usmerjenimi v trţno gospodarstvo, zmanjšal toliko, da statistično pomembnih 

razlik med obravnavanima kulturama ne bomo našli. To hipotezo smo lahko potrdili le 

deloma. Pri primerjavi tako slovenskih študentov kot redno zaposlenih s francoskimi študenti 

smo pomembno razliko opazili pri transakcijskem stilu vodenja vodenje z izjemami – aktivno 

(tabela 8). Francoski udeleţenci pri svojih nadrejenih opaţajo pomembno pogostejšo uporabo 

tovrstnega stila vodenja kot slovenski udeleţenci. Francoski vodje so bolj nagnjeni k 

aktivnemu spremljanju dogajanja, pri katerem poiščejo napake ali odmike standardov in jih 

poskušajo popraviti. Vodje slovenskih udeleţencev študentov pa so pomembno izrazitejši v 

pasivnem slogu vodenja z izjemami, pri katerem vodje posegajo v dogajanje le, če standardi 

niso doseţeni. V primerjavi teh dveh stilov vodenja so slovenski vodje še vedno bolj pasivni 

pri nadzorovanju svojih podrejenih od francoskih. Vodje slovenskih udeleţencev – študentov 

pa so izrazitejši v vodstvenem stilu pogojnega nagrajevanja. Ta stil vodenja smo ţe 

obravnavali ob prvi hipotezi, ko smo ga po karakteristikah, ki jih je ugotovila K. Senica 

(2010) raje umestili med transformacijske stile vodenja kot ob bok vodenju z izjemami – 

aktivno v klastru transakcijskih stilov vodenja. Če ţe, smo pričakovali obraten trend, saj tudi 

primerjave K. Senice (2010) ocen tega stila vodenja med slovenskimi, nemškimi, evropskimi 

in ZDA kaţejo na to, da so slovenske ocene najniţje. Razlog za takšen rezultat bi lahko iskal 

ravno v izboru udeleţencev, ki so bili študenti in v aspektih, v katerih se študentsko delo med 

Francijo in Slovenijo razlikuje. V Sloveniji je specifika študentskega dela, da je 

administrativno zelo preprosto in se delovno razmerje lahko kadarkoli začne ali prekine, 

pogoji izmenjave pa so ravnotako preprosti in jasni: podjetje študentu plača urno postavko za 

delo, ki ga od študenta pričakuje. Takšna vrsta vodenja v smislu: »kolikor boš delal, toliko 

boš plačan«, med študenti prevladujoča in v tem lahko vidim razlago, zakaj slovenski študenti 

ta stil vodenja prepoznavajo pogosteje kot njihovi francoski študenti. V Franciji študentskega 

dela v takšni obliki ne poznajo, študenti v veliki večini lahko opravljajo le dalj trajajočo 

študijsko prakso, med katero pod strokovnim vodstvom nadrejenih pridobivajo delovne 

izkušnje. Ţe zaradi dalj časa trajajočega delovnega razmerja in namenom študijske prakse – 
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pridobivanje konkretnih delovnih izkušenj s področja izobraţevanja, so verjetno transakcijski 

stili vodenja manj izraziti kot recimo transformacijski stili vodenja (čeprav na teh področjih 

nismo odkrili pomembnih razlik med skupinama udeleţencev). 

Pri primerjavi slovenskih redno zaposlenih udeleţencev s francoskimi študenti pa smo 

ugotovili, da vodje francoskih udeleţencev pomembno pogosteje uporabljajo transformacijska 

stila idealizirano vplivanje – vedenje in motiviranje s pomočjo navduševanja ter transakcijski 

stil vodenje z izjemami – aktivno (tabela 8). Pogostejše opaţanje idealiziranega vplivanja – 

vedenja pri francoskih študentih bi lahko razloţili z dejstvom, da so francoski študenti na 

delovno mesto prišli šele pred kratkim in da so si svojega vodjo vzeli kot zgled, ki jih bo 

naučil, kako se je treba na dotičnem delovnem mestu vesti in kako delati. Slovenskim redno 

zaposlenim udeleţencem takšen zgled po nekajletnih delovnih izkušnjah verjetno ni več 

potreben, zato ga svojim vodjem ne pripisujejo več tako pogosto kot francoski študenti. 

Francoskim študentom je delo na praktičnem področju tudi precej novo, zato jim je vsaka 

delovna operacija lahko izziv, ki se ga lotijo z navdušenjem, še posebej, če jih v to operacijo z 

entuziazmom vpelje njihov vodja. Pri slovenskih redno zaposlenih udeleţencih, ki imajo ţe 

nekaj delovne dobe za seboj, nove vrste izzivi in izkušnje, ki bi se jih lotili z navdušenjem, 

prihajajo naproti mnogo bolj poredko kot pri francoskih študentih, ki so na svojem delovnem 

mestu povsem sveţi. Delo redno zaposlenih sestavlja mnogo več rutinskih operacij, ki se jih 

opravlja ţe skoraj mehanično kot pri francoskih študentih in je zato uporaba načinov vodenja, 

kot je motiviranje s pomočjo navduševanja precej redkejša kot pri sveţe zaposlenih študentih 

ali novih rednih delavcih. 

Pri ostalih dimenzijah vodenja med nadrejenimi slovenskim in francoskim udeleţencem 

nismo opazili statistično pomembnih razlik, kar potrjuje naše domneve, da se razlike med 

tradicionalno trţno usmerjenimi drţavami in drţavami v tranziciji manjšajo in da tudi v 

slovenskih organizacijah vedno bolj poudarjajo pomembnost učinkovitega vodenja 

zaposlenih. 

4.1.5 Učinkovitost v povezavi s strategijami spoprijemanja s stresom 

Eden od kriterijev učinkovitega vodenja je tudi učinkovitost podrejenih pri delu. Na podlagi 

raziskav Akguna (2004) smo ugotovili, da je učinkovitost odvisna tudi od uporabljenih 

strategij spoprijemanja s stresom. Strategiji načrtno reševanje problemov in pozitivna 

ponovna ocena sta se v teh raziskavah izkazali kot načina, ki ju pogosteje uporabljajo visoko 



107 

 

iznajdljivi in bolj učinkoviti študenti, manj učinkoviti pa so pogosteje uporabljali strategiji 

distanciranje in beg – izogibanje.  Na našem vzorcu slovenskih in francoskih študentov lahko 

izsledke predhodnikov le delno potrdimo. Pomembno povezavo smo našli med učinkovitostjo 

in načrtnim reševanjem problemov le pri slovenskem vzorcu, na francoskem vzorcu smo pa 

našli pomembno negativno korelacijo med učinkovitostjo in distanciranjem (tabela 9). Drugih 

pomembnih korelacij nismo našli. Razlog, da ni prišlo do pomembne pozitivne korelacije med 

učinkovitostjo in pozitivno ponovno oceno lahko iščemo v ţe obravnavanem dejstvu, da se 

pozitivna ponovna ocena pri vzorcu študentov ne povezuje s transformacijskimi stili vodenja. 

Menimo, da so študenti bolj zagnani za delo, za nabiranje novih izkušenj in da s svojim 

mladostnim elanom ne dajejo priloţnosti, da bi se jim sploh razvili načini mišljenja, ki bi 

potrebovali preokvirjanje s strategijo pozitivne ponovne ocene. Tako niti ne pomislijo, da bi 

pred teţavami in izzivi beţali in se jim izogibali, tako, da  ta strategija niti nima prostora v 

njihovem naboru strategij spoprijemanja s stresom. Tako bi lahko pojasnili tudi odsotnost 

pomembne negativne korelacije med učinkovitostjo in strategijo beg – izogibanje (tabela 9). 

Za mlade na prehodu v odraslost je namreč značilno občutje omnipotentnosti, idealističnega 

prepričanja, da so sposobni storiti karkoli in da jim nič ne more preprečiti uresničitve 

zastavljenih ciljev. Mladostniki razmeroma manj ustrezno razlikujejo med lastnimi visoko 

idealističnimi rešitvami problemov in stvarnostjo.  V večji meri kot odrasli verjamejo v 

omnipotentnost refleksije in so prepričani, da bi se moral svet podrediti idealističnim 

predstavam, ne pa sistemu resničnosti. Nekateri mladostniki začasno razvijejo nekaj 

podobnega odrešeniškemu kompleksu, sami sebe pojmujejo kot posameznike, ki lahko 

spremenijo svet v idealnega in si intenzivno prizadevajo delovati v tej smeri (Rice, 2001; v 

Zupančič, 2004). 

4.1.6  Razlike med spoloma pri uporabi strategij spoprijemanja s stresom  

V uvodu smo predstavili tudi nekaj raziskav, ki obravnavajo medspolne razlike pri uporabi 

strategij spoprijemanja s stresom. Na vzorcu slovenskih udeleţencev, tako moških in ţensk, 

smo ugotovili, da ţenske pomembno pogosteje uporabljajo strategijo iskanje socialne pomoči, 

medtem ko se v pogostosti uporabe drugih strategij ne razlikujejo (tabela 10). Izjemo smo 

dobili le na vzorcu slovenskih študentov, pri katerem ţenske udeleţenke poleg iskanja 

socialne pomoči pogosteje uporabljajo tudi strategijo beg – izogibanje (tabela 10). Mogoče 

lahko pri ţenskih udeleţenkah najdemo povezavo med uporabo strategij iskanje socialne 

pomoči in beg – izogibanje.  Day in Livingstone (2003) namreč ugotavljata, da moški raje 
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iščejo informacijsko in instrumentalno podporo kot ţenske, kar namiguje, da iščejo socialno 

pomoč v nameri, da s pridobljeno pomočjo preseţejo problem. Tako je ta aspekt strategije 

iskanje socialne pomoči dejansko konstruktiven in usmerjen na problem. Avtorja pa 

ugotavljata, da strategijo iskanje socialne pomoči ţenske raje uporabljajo za pridobivanje 

čustvene podpore, za katero pa ni nujno, da jo bodo uporabile za soočanje s problemom, 

temveč so s strategijo beg – izogibanje le prebegnile do tolaţbe s strani njihove socialne 

mreţe, ki jim nudi čustveno oporo in pomoč. Pri vzorcu francoskih študentov med moškimi in 

ţenskimi udeleţenci nismo dobili pomembnih razlik pri uporabi načinov spoprijemanja s 

stresom. 

4.1.7  Starostne razlike pri uporabi strategij spoprijemanja s stresom 

Ugotavljali smo tudi razlike pri uporabi nekaterih strategij spoprijemanja s stresom, za katere 

smo pričakovali, da bodo nastale med različno starimi skupinami udeleţencev. Pričakovali 

smo, da bodo šli mlajši udeleţenci – študenti zaradi mladostniške vihravosti in neizkušenosti 

pogosteje v direkten spopad z izvorom stresa, kot je recimo uporaba strategije konfrontacija 

ter bodo manj pogosto razmislili o primernejši strategiji, kar pomeni redkejšo uporabo 

strategije pozitivna ponovna ocena v primerjavi s starejšimi udeleţenci, ki so v našem primeru 

vzorec redno zaposlenih.  

Rezultati prikazujejo, da nismo ugotovili nobenih pomembnih razlik med starostnima 

skupinama (tabela 11). Kaţejo se sicer tendence v pričakovano smer, vendar premajhne, da bi 

lahko govorili o gotovo obstoječih razlikah in so razlike lahko povsem naključne. 

Razloge za neobstoječe razlike lahko iščemo ţe v starostnih skupinah in starostnih razlikah 

obravnavanih skupin. Pretekle raziskave, ki smo jih omenjali v poglavju starostnih razlik v 

spoprijemanju s stresom, so se nanašale predvsem na starejše populacije in na večje starostne 

razlike skupin, kot jih obravnavamo v naši raziskavi. Glede na to, da je mlajša skupina 

udeleţencev – študentov v povprečju stara nekaj manj kot 23 let in da je starejša skupina 

udeleţencev, ki so redno zaposleni, stara nekaj več kot 35 let, ne moremo govoriti o takšni 

razliki, niti o območju starostnega razpona, ki bi lahko zagotavljal obstoj statistično 

pomembnih razlik v spoprijemanju s stresom. Obe skupini sta namreč glede na udeleţence  

preteklih raziskav, zelo mladi in se razlike, kakršne so dobili raziskovalci v preteklih 

raziskavah, ko so primerjali udeleţence v srednjih letih s starostniki, niso mogoče. Poleg tega 

je po kontekstualni interpretaciji starostnih sprememb v spoprijemanju s stresom sprememba 
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uporabe strategij spoprijemanja pogojena s spremembami, ki jih čakajo v določenih obdobjih 

v ţivljenju (Folkman idr., 1987). V kasnejših ţivljenjskih obdobjih so to predvsem izgube na 

področju socialnega ţivljenja in zdravja, na katera teţko samostojno vplivajo in rešujejo 

teţave sebi v prid. Našim udeleţencem pa so tovrstne ţivljenjske izkušnje in spremembe v 

njihovem starostnem razponu v veliki večini še prihranjene, tako naši starejši kot mlajši 

skupini, zato o spremembah pogostosti uporabe omenjenih strategij spoprijemanja s stresom 

samo na podlagi starostne razlike še ne moremo govoriti. 

Prav tako moramo upoštevati, da večina udeleţencev deluje na IT-področju, kjer so teţave in 

njihovo reševanje v veliki meri tehnične narave in ne toliko medosebni odnosi. Pri 

odpravljanju tehničnih zapletov je uporaba strategije konfrontacija dokaj nesmiselna 

strategija, tako pri mlajši kot pri starejši skupini udeleţencev, zato pri njeni uporabi ne prihaja 

do pomembnih razlik, saj jo med opravljanjem sluţbe verjetno redko kdo uporablja. Tudi 

strategija pozitivna ponovna ocena ima pomembno vlogo pri spoprijemanju s teţavami, na 

katere pogosto nimamo vpliva in velikokrat ni druge rešitve, kot da spremenimo pogled na 

celotno situacijo. Na IT-področju pa se udeleţenci srečujejo s tehničnimi izzivi, ki za pravilno 

delovanje IT-procesov morajo biti rešeni ter se jih ne da odpraviti z omenjeno strategijo 

spoprijemanja s stresom, zato menimo, da te strategije tudi nobena od skupin pri svojem delu 

ne uporablja. 

Raziskavo smo nadaljevali z ugotavljanjem, ali izsledki Junga (1933, 1953; v Folkman idr., 

1987), Lowenthala (1975; v Folkman idr.,1987) ter Gutmanna (1974; v Folkman idr., 1987), 

da moški med ţivljenjem postajajo bolj pasivni in neţni v načinu spoprijemanja s stresom, 

ţenske pa bolj aktivne in agresivne, drţijo tudi za naše udeleţence. Rezultati iz tabele 12, ki 

prikazuje primerjavo v prvem delu hipoteze, torej med ţenskimi udeleţenkami, kaţejo pri 

primerjavi vzorcev francoskih študentk in redno zaposlenih udeleţenk na potrditev hipoteze 

glede uporabe strategij iskanje socialne pomoči in načrtno reševanje problemov. Redno 

zaposlene udeleţenke res uporabljajo omenjeni strategiji pomembno pogosteje od francoskih 

študentk, zelo močna tendenca, ki ţe meji na pomembno razliko, pa je prisotna tudi pri 

primerjavi slovenskih študentk z redno zaposlenimi pri strategiji načrtno reševanje 

problemov. Pomembnih razlik ne najdemo edino pri strategiji konfrontacija. To dejstvo lahko 

razlagamo s tem, da se kljub s starostjo pogostejši rabi na problem usmerjenih strategij, 

starejše udeleţenke hkrati zavedajo, da je uporaba te strategije v večini primerov neučinkovita 

ali celo kontraproduktivna, zato si prizadevajo, da te strategije ne bi uporabljale toliko 

pogosteje kot ostale strategije, ki so usmerjene na problem, a bolj produktivne in učinkovite 
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pri spoprijemanju s stresom, kot je konfrontacija. Preseneča pa občutna razlika v aritmetičnih 

sredinah iskanja socialne pomoči med slovenskimi in francoskimi študentkami. Slovenske 

študentke precej pogosteje uporabljajo to strategijo od francoskih kolegic. Zastavlja se 

vprašanje, kaj botruje temu dejstvu. Imajo slovenske študentke bolje razvito socialno mreţo 

kot francoske kolegice? Če to res drţi, zakaj je do te razlike v razvitosti socialne mreţe prišlo? 

Za tradicionalno trţno usmerjena gospodarstva je sicer znano, da so bolj individualistično 

usmerjena, v drţavah v tranziciji, ki so še nedolgo nazaj ţivele v socialističnih ureditvah, tako 

kot Slovenija, pa individualizacija mogoče še ni dosegla take stopnje, da bi izničila 

pomembnost razlik v širini socialne mreţe posameznika, v kateri lahko najde pomoč in oporo. 

Lahko da ima med slovenskimi študentkami vzajemna skrb med prijatelji in kolegi še vedno 

večjo veljavo kot pri francoskih študentkah in se nanjo zato tudi bolj zanašajo. M. Ţemva 

(2007) namreč v svoji diplomski nalogi ugotavlja, da se pri Francozih pripadniki enega 

druţbenega sloja redko mešajo z drugimi, med razredi pa je čutiti rivalstvo in tekmovalnost. 

Prav tako pa avtorica ugotavlja, da so Francozi na svojem delovnem mestu formalisti. Njihova 

govorica telesa je konzervativna in niso vajeni nekontroliranih izbruhov. Le 30 % bi jih na 

delovnem mestu pokazalo, da so zaradi nečesa čustveno vznemirjeni. Damjan (2003; v 

Ţemva, 2007) pa ugotavlja, da se pri Slovencih od osamosvojitve dalje kaţe močnejša 

usmerjenost k vrednotam, ki kaţejo na večjo stopnjo individualizma, vendar so te spremembe 

relativne in vrednote se niso radikalno spremenile. Še vedno smo druţba z majhno 

nagnjenostjo k neenakosti, za katero je značilno sodelovanje in soodločanje (Jazbec, 2005; v 

Ţemva, 2007). Ta dejstva nakazujejo večjo moţnost Slovencev, da razvijejo široko socialno 

mreţo in v njej najdejo več socialne pomoči kot Francozi. Te razlike v druţbenih vrednotah 

med obema kulturama so verjetno v precejšnji meri botrovale ugotovljenim razlikam med 

udeleţenkami v strategiji iskanje socialne pomoči. 

Na vzorcu moških smo preverjali, ali starejši udeleţenci, ki ga sestavljajo redno zaposleni res 

pogosteje uporabljajo na čustva usmerjene strategije spoprijemanja s stresom v primerjavi z 

mlajšeimi udeleţenci – študenti, kot smo predpostavljali v hipotezi. Tabela 13 nam prikazuje, 

da te hipoteze ne moremo potrditi, razen v enem primeru, in sicer v primerjavi francoskih 

študentov z redno zaposlenimi pri strategiji spoprijemanja distanciranje. Te strategije se 

zaposleni posluţujejo pogosteje od študentov. Pomembnih razlik pri drugih strategijah med 

skupinama udeleţencev nismo zasledili. Menimo, da imamo moţne razloge za takšne 

rezultate podane ţe ob ugotavljanju vzrokov za neobstoj pomembnih razlik med študenti in 

redno zaposlenimi pri uporabi strategij pozitivna ponovna ocena in konfrontacija. Navedli 
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smo majhno starostno razliko med skupinama udeleţencev, ki znaša le dobrih 12 let, pri tem 

pa je treba poudariti, da sta obe skupini relativno mladi in starejša skupina še ni doţivela tako 

pomembnih ţivljenjskih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na spremembo strategij 

spoprijemanja s stresom, kot so jih precej starejši udeleţenci preteklih raziskav in na katerih 

temelji naša hipoteza. Še enkrat pa je treba spomniti na dejstvo, da se večina udeleţencev, 

tako študentov, predvsem pa redno zaposlenih, na svojem poklicnem področju ukvarja z IT, 

pri katerem imajo več opravka s stroji in manj z ljudmi in tu pridejo do izraza predvsem na 

problem usmerjene strategije spoprijemanja, ki so namenjene reševanju predvsem tehničnih 

zapletov. V takšnih okoliščinah steţka pričakujemo razlikovanje v načinih spoprijemanja s 

stresom, ki bi bilo pogojeno s starostno razliko skupin udeleţencev. 

4.1.8  Primerjave med študenti in redno zaposlenimi 

Na spodnjem koncu modela polnega razpona vodenja se nahajata stila vodenja vodenje z 

izjemami – pasivno in vodenje brez vajeti (laissez-faire), ki od vodij zahtevata najmanj truda, 

motivacije in vloţka energije, ravno tako pa pri podrejenih prinašata niţje ocene pri kriterijih 

zadovoljstva, učinkovitosti in pripravljenosti na dodaten napor. Ugotavljali smo, ali študenti 

predstavljajo takšno vrsto podrejenih, ki zaradi kratkotrajnosti zaposlitve in večinoma 

opravljanja laţjih del v primerjavi z redno zaposlenimi vodjem ne zbujajo toliko motivacije za 

učinkovito vodenje kot pri redno zaposlenih. Če pogledamo tabelo 14, te hipoteze nikakor ne 

moremo potrditi. V primerjavi ocen študentov in redno zaposlenih nismo našli pomembnih 

razlik v omenjenih dveh stilih vodenja pri njihovih nadrejenih. Odgovornost za odsotnost 

razlik bi lahko, tako kot ţe nekajkrat doslej, prisodili sestavi našega vzorca udeleţencev, ki je 

v veliki meri sestoji iz študentov elektrotehnike, ki ţe imajo delovne izkušnje s področja, ki ga 

študirajo. Omeniti je treba, da je to delovno področje tehnično zahtevno in specifično in da je 

treba nove delavce, tudi tiste, ki delajo preko študentske zaposlitve, v primerjavi z večino 

drugih študentskih del verjetno bolj podrobno uvesti v delovne naloge. Takšno uvajanje je 

verjetno tudi za mentorja nekoliko bolj dolgotrajno in je vanj treba vlagati več energije. Za 

francoski vzorec udeleţencev pa smo ţe omenili, da njihovo študentsko delo ni podobno 

našemu. Francoski študenti opravljajo daljšo obvezno prakso s področja svojega študija in jim 

je v ta namen dodeljen mentor. Predvidevam, da je tudi ta mentor bolj zavzet za uvajanje 

študentov v delovne naloge, kot so nadrejeni pri laţjih in kratkotrajnejših študentskih 

zaposlitvah, ki jih poznamo v Sloveniji.  Seveda ne smemo pozabiti moţnosti, da vodje naše 

udeleţence, naj bodo študenti ali redno zaposleni, obravnavajo enako in pri vodenju med 
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njimi ne delajo pomembnejših razlik. Dopustiti pa je treba tudi moţnost, da je veliko 

študentskih delavcev delalo v podjetjih, ki jih odlikujejo podobne značilnosti, kot jih je našla 

P. Troha (2006). V njenem primeru so v enem podjetju delali večinoma študenti in tam so 

prevladovali boljši odnosi, boljša komunikacija, višja motivacija, po drugi strani pa tudi 

občutek večje odgovornosti in visoko postavljeni izzivi kot v drugem podjetju, ki je bilo 

sestavljeno iz večinoma redno zaposlenih. 

Iz primera študentov in redno zaposlenih, ki ga je predstavila P. Troha, lahko izluščimo 

razloge, zakaj ne moremo potrditi tudi naslednje hipoteze, ki je predpostavljala manjši vloţek 

napora, niţjo učinkovitost in zadovoljstvo študentov v primerjavi z redno zaposlenimi. Zaradi 

značilnosti študentskih zaposlitev, ki jih ţe poznamo v obliki kratkotrajnosti zaposlitve, laţjih 

del, izredne prilagodljivosti v primerjavi z redno zaposlitvijo smo pričakovali, da študenti ne 

bodo tako zavzeto in resno jemali svoje študentske zaposlitve kot redno zaposleni. Tabela 15 

nam prikazuje rezultate, ki se ne skladajo z našimi predpostavkami. Na kriterijskih lestvicah 

učinkovitost in zadovoljstvo nismo ugotovili pomembnih razlik med študenti in zaposlenimi, 

na lestvici dodatni napor pa smo tako pri vzorcu slovenskih študentov kot pri francoskih 

študentih v primerjavi z redno zaposlenimi dobili statistično pomembne razlike, a v obratno 

smer od pričakovane. Študenti so ocenili, da vlagajo več dodatnega napora v delo kot redno 

zaposleni. Pri razlagi tega bi se ponovno dotaknil specifičnosti zaposlitve in študijske smeri 

večine slovenskih študentov, in sicer zahtevnega področja informacijske tehnologije. Glede na 

to, da so udeleţenci študenti, predvidevam, da nimajo veliko delovnih izkušenj s tega 

področja, da so tudi v delovnem procesu večinoma začetniki in da morajo vlagati veliko časa 

in energije v hitro izobraţevanje na svojem področju, če ţelijo delovati kompetentno in 

učinkovito. Redno zaposlenim zaradi njihovih dolgoletnih delovnih izkušenj takšen vloţek 

energije verjetno ni več toliko potreben. Podobno velja za francoske študente, ki se prvič 

srečujejo z delovnim procesom na področju študija v okviru obvezne prakse. Da se spoznajo s 

svojim delom in vključijo v delovni proces, je pri njih potreben tudi nekoliko višji napor in 

večji vloţek energije v izobraţevanje o svojih delovnih nalogah kot pri redno zaposlenih 

delavcih. Glede učinkovitosti na ravni vodij, delovne ekipe in celotne organizacije ter glede 

zadovoljstva lahko za neobstoj razlik med študenti in zaposlenimi iščemo razlog tudi v ţe 

omenjeni moţnosti (če se spomnimo rezultatov v tabeli 8, da v večini stilov vodenja nismo 

našli razlik med (francoskimi) študenti in redno zaposlenimi), da vodje tako zaposlene kot 

študente obravnavajo brez razlik, vse enako, in da se ta enakopravna obravnava odraţa na 
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občutkih zadovoljstva in učinkovitosti zaposlenih, ne glede na to, ali so študenti ali redno 

zaposleni. 

Nazadnje smo preverjali še, kako bi se študenti razlikovali v načinih spoprijemanja s stresom 

glede na redno zaposlene z ozirom na značilnosti, ki razlikujejo študentsko delo od redne 

zaposlitve. Pričakovali smo niţjo pripadnost študentov svoji delovni organizaciji, kar bi se 

odraţalo v pogostejši uporabi strategij distanciranje in beg – izogibanje, ter redkejši uporabi 

strategij samokontrola, sprejemanje odgovornosti, načrtno reševanje problemov in pozitivna 

ponovna ocena v primerjavi z redno zaposlenimi.  

Pričakovane pomembne razlike smo dobili le v primerjavi francoskih študentov in redno 

zaposlenih (tabela 16), in sicer pri lestvicah distanciranje, beg – izogibanje, sprejemanje 

odgovornosti in načrtno reševanje problemov. Slovenski študenti se od redno zaposlenih niso 

razlikovali v nobenem stilu spoprijemanja razen pri načrtnem reševanju problemov. Ob 

pogledu na tabelo 16 je pri opazovanju povprečnih ocen mogoče opaziti, da so ocene 

slovenskih študentov v primerjavi z ocenami francoskih študentov bliţje ocenam redno 

zaposlenih.  

Moţnost razlage, zakaj francoski študenti pogosteje uporabljajo strategiji distanciranje in beg 

– izogibanje kot slovenski študenti leţi v razliki med francosko in slovensko kulturo. M. 

Ţemva (2007) je zbrala vtise francoskih direktorjev podjetij, ki sodelujejo s slovenskimi, da 

Slovenci laţje komuniciramo z direktorjem, smo bolj neposredni in jasno povemo, če je prišlo 

do kakšne teţave ali problema. Francozi naj bi bili pri tem veliko bolj oprezni in diplomatski 

oziroma vodje morajo zaposlene celo izzvati, da dejansko povejo, kaj mislijo. Izogibajo se 

konfliktom, zato so diskretni in raje zadrţijo svoje mnenje zase. Tudi pri lestvici načrtno 

reševanje problemov bi se lahko posluţili Ţemvinih (2007) ugotovitev, zakaj imajo slovenski 

študenti višje ocene od francoskih. Francozi so po mnenju njenih sogovornikov, francoskih 

podjetnikov, bolj inovativni in kreativni od Slovencev. Vedno preizkušajo nove ideje in 

uvajajo nove postopke, njihov sistem dela je nekoliko bolj kaotičen. Takšen način dela pa je v 

nasprotju s slovenskim, pri katerem se zaposleni počutijo dobro le, kadar je delo planirano in 

predvidljivo.  

Po ugotovitvah M. Ţemva (2007) pa bi od francoskih študentov pri sprejemanju odgovornosti 

pričakovali višje ocene od slovenskih študentov in bliţjo postavljenost k redno zaposlenim, 

saj so Francozi zelo nagnjeni k prevzemu nadzora. Razmer ne sprejmejo kot dane, temveč 

poskušajo na okolje vplivati v svojo korist. Slovenski zaposleni pa pričakujejo nadzor in 
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smernice od nadrejenih, čeprav ti od zaposlenih ţelijo večjo samostojnost in 

samoiniciativnost.  

Na splošno je pri slovenskih študentih opaziti trend, da se nagibajo k zrelejšim in 

učinkovitejšim strategijam spoprijemanja v primerjavi s francoskimi študenti. Mogoče k tem 

razlikam med kulturami študentov in k zrelejšemu spoprijemanju s stresom slovenskih 

študentov pripomore način razmišljanja, pri katerem se slovenski študenti zavedajo, da je 

njihova študentska sluţba res sluţba in ne obvezna študijska praksa, kot jo izvajajo francoski 

kolegi. Slovenski študenti se mogoče tudi bolj zavedajo pomena dobrih referenc in dobrega 

vtisa, ki ga ţelijo napraviti na tokratnega delodajalca v ţelji po večji moţnosti za kasnejšo 

redno zaposlitev. Francija velja za bogatejšo drţavo, v kateri je za socialno varstvo in delovna 

mesta poskrbljeno bolje kot v Sloveniji. Mogoče se francoski študenti zato ne trudijo delovati 

odgovornejše, ker se ne bojijo morebitnih posledic neučinkovitega dela za njihovo karierno 

prihodnost, kot je tega strah slovenskih študentov.   
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4.2 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI RAZISKAVE TER NADALJNJE 

SMERNICE RAZISKOVANJA 

Ta raziskava je ena redkih, ki obravnava psihološke učinke, ki jih ima študentsko delo tako na 

zaposlene študente kot delovno organizacijo, ki študente zaposluje. S to raziskavo smo 

pridobili nekaj koristnih informacij, kako se odraţa ureditev študentskega dela tudi na nivoju 

vodenja zaposlenih študentov, razlikovanja v načinu vodenja študentov in redno zaposlenih, 

kako se študenti in tudi redno zaposleni odzivajo na stresne situacije, s katerimi se na 

delovnem mestu srečujejo, in kakšen vpliv ima vodja na to, kako se bo zaposleni, naj bo 

študent ali redno zaposlen, s temi stresnimi situacijami spoprijemal. Naša raziskava je zbrala 

informacije o tem, kako delovne situacije vplivajo na študentsko delovno silo v organizacijski 

obliki študentskega dela, kot ga trenutno poznamo. Raziskavo smo zastavili še nekoliko širše 

in primerjali našo ureditev študentskega delovnega razmerja z delovnimi izkušnjami 

francoskih študentov, obravnavali pa smo tudi starostne in medspolne razlike, ali se načini 

spoprijemanja s stresom in tudi zaznavanje stilov vodenja nadrejenih razlikujejo pri 

mlajših/starejših oz. moških/ţenskah. Raziskava je tako zajela precej širok spekter interesov, 

iz katerih smo pridobili nekaj odgovorov. Veliko vprašanj, ki so se porajala med obravnavo, 

pa ostaja odprtih, prav tako so se med raziskovanjem ţe pridobljenih podatkov porodile ideje, 

kako bi bilo moţno ţe obstoječo raziskavo še izboljšati. 

Prvič, raziskava je zajela zelo široko področje raziskovanja in zato v zastavljene probleme in 

vprašanja ni posegla v globino. Za bodoče raziskovanje bi bilo koristnejše, če bi si izbrali oţje 

področje raziskovanja in le-to raziskali bolj v globino in poskušali odgovoriti na vprašanja, ki 

zahtevajo kompleksnejšo obdelavo. Lahko bi se na primer omejili le na raziskovanje odnosa 

med zaznanimi stili vodenja nadrejenih in na vpliv le-teh na načine spoprijemanja s stresom 

pri redno zaposlenih udeleţencih. Drugo področje bi lahko bilo samo raziskovanje razlik med 

zaznanimi stili vodenja med redno zaposlenimi in študentskimi delavci. Lahko bi preučevali 

le razlike v spoprijemanju s stresom med redno zaposlenimi in študenti, pri čemer bi bilo 

treba kontrolirati razliko v starosti, ki bi lahko vplivala na razlike v načinih spoprijemanja s 

stresom. Navsezadnje bi lahko preučevali le medkulturne razlike v zaznanih stilih vodenja ali 

v načinih spoprijemanja s stresom.  

Področno bolj omejene in poglobljene raziskave bi z moţnostjo izbora udeleţencev in 

ustreznih merskih orodij, s katerimi bi lahko bolje kontrolirali vpliv neţelenih faktorjev na 

rezultate raziskave, lahko prinesle več in tudi zanesljivejše odgovore . V naši široko 
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zastavljeni raziskavi, ki se je le površinsko dotaknila širokega spektra vprašanj, se je pojavilo 

nekaj faktorjev, ki bi jih oţje in globinsko zastavljene raziskave v ţelji po zanesljivih 

rezultatih morale upoštevati. 

Eden pomembnejših faktorjev bi bil nadzor starosti, preveriti bi bilo treba, ali prihaja do razlik 

v zaznavanju stilov vodenja nadrejenih med redno zaposlenimi in študenti zaradi dejanskega 

razlikovanja med študenti in redno zaposlenimi s strani vodij, ali je to le razlika v zaznavah 

zaposlenih zaradi starostnih razlik in ali na te zaznave poleg starosti vplivajo tudi razvojne 

spremembe, delovne in ţivljenjske izkušnje itd. Res pa je, da se v naši raziskavi starostne 

razlike udeleţencev v veliki večini niso pokazale kot pomemben faktor pri zaznavanju 

načinov stilov vodenja nadrejenih, tako da nadzor spremenljivke starosti vsaj v našem primeru 

ne bi prinesla bistveno drugačnih rezultatov od tokratnih.  

Ravno tako bi bilo nadzor faktorja starosti treba izvajati pri ugotavljanju načinov 

spoprijemanja s stresom, ki naj bi bili rezultat razlik zaznanih stilov vodenja med študenti in 

redno zaposlenimi in naj nanje ne bi vplivale starostne oziroma zrelostne razlike med 

udeleţenci. 

V te raziskave, ki preučujejo odnos med zaznavo vodstvenih stilov in načinov spoprijemanja s 

stresom bi bilo smiselno vključiti tudi vprašalnik osebnostnih lastnosti, saj menim, da načine 

spoprijemanja s stresom do neke mere določajo tudi osebnostne lastnosti posameznikov (če si 

prikličemo v spomin teorijo o načinih spoprijemanja kot potezi) in niso samo rezultat vpliva 

okolice na osebo, torej rezultat le zaznanih stilov vodenja nadrejenih. Z nadzorom faktorjev 

osebnosti bi lahko pridobili jasnejšo sliko, s katerimi stili spoprijemanja s stresom se 

udeleţenci odzivajo na zaznan stil vodenja nadrejenih brez »šuma«, ki ga dodajajo osebnostne 

lastnosti. 

Pri medspolnih primerjavah bi bilo smiselno vključiti tudi vprašalnik, ki bi meril količino 

doţivetega stresa na delovnem mestu. Nekatere raziskave namreč menijo, da se količina 

stresa, ki ga na delovnem mestu zaznavajo moški in ţenske razlikuje. Tako lahko količina 

doţivetega stresa vpliva na izbor načinov spoprijemanja in na učinkovitost spoprijemanja 

samega. Ob kontroli količine prejetega stresa bi lahko bolj jasno ugotavljali razlike, ki so 

rezultat izključno medspolnih razlik. 

Moţnost izboljšave vidimo tudi v izboru vzorca. Pri vzorcu redno zaposlenih smo dobili 

udeleţence le enega v informacijsko tehnologijo usmerjenega podjetja. Menim, da ima vsako 
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podjetje svojo specifično organizacijsko klimo in kulturo, ki vplivata tako na delovanje vodij 

kot udeleţencev. Tako lahko ta specifičnost vpliva na izraţanje določenih stilov vodenja in 

hkrati tudi na načine spoprijemanja s stresom. To specifičnost smo poskušali pokriti z 

izborom večine študentov, ki imajo delovne izkušnje s področja IT. Vendar bi bilo merjenje 

zanesljivejše, če bi tudi vzorec redno zaposlenih zajemal več IT-podjetij, saj bi tako pridobili 

večjo varianco ocen udeleţencev, ki bi bila bolj primerljiva z varianco študentskih 

udeleţencev, ki so svoje delovne izkušnje pridobili pri različnih podjetjih v IT-sektorju. Poleg 

tega pa rezultatov še vedno ne bi bili zmoţni posplošiti na celotno populacijo, saj so vezani 

izključno na udeleţence, ki so vključeni v procese dela znotraj IT-področja. Prihodnje 

raziskave naj bi se tako zavzele za raziskovanje oţjih področij vprašanj, vendar naj bi zajele 

raznolik vzorec udeleţencev, tako redno zaposlenih kot študentov, ki bi imeli delovne 

izkušnje z različnih delovnih področij. 

Kot omejitev raziskave bi omenili še nujnost uporabe vzorca francoskih študentov. Ta vzorec 

je ustrezen le za medkulturne primerjave, za vključitev v primerjave študentov z redno 

zaposlenimi skupaj s slovenskimi študenti, pa menim, da ni dovolj primeren. Pri vzorcu 

francoskih študentov namreč obstaja preveč neznank, od kulturnih razlik v samih procesih 

dela, od zaznave stilov vodenja nadrejenih, kulturno pogojenih načinov spoprijemanja s 

stresom, do same ureditve študentskega dela ter raznolikosti delovnih izkušenj. Tu nam kljub 

poskusom, da dobimo študente informacijske tehnologije, to ni uspelo, zato je varianca 

raznolikosti delovnih izkušenj udeleţencev tu mnogo večja kot varianca raznolikosti delovnih 

izkušenj pri slovenskih študentih, ki so večinoma izhajali z IT-področja. 

Mogoče bi za zaključek poglavja o priporočilih za bodoče raziskave omenili še povezavo z  

višjim namenom tega raziskovanja. Sprva smo v raziskavo ţeleli vključiti tudi področje 

zadovoljstva z ţivljenjem oziroma splošnim blagostanjem, na katero v precejšnji meri vpliva 

tudi zadovoljstvo pri delu, vendar bi s tem še dodatno presegel okvire ţe tako široko 

zastavljene raziskave. Bi pa ţeleli, da se ugotovi, kako zaznani voditeljski stili in posledično 

uporabljeni načini spoprijemanja s stresom vplivajo na splošno zadovoljstvo z ţivljenjem in 

subjektivno blagostanje udeleţencev, tako študentov kot redno zaposlenih. Mogoče nam bodo 

ugotovitve lahko pokazale smernice, ki jim bi morali slediti pri treningu voditeljskih veščin in 

veščin učinkovitega spoprijemanja s stresom, da bi zaposlenim lahko pomagali do večjega 

občutka zadovoljstva, blagostanja in mogoče tudi do občutka izpolnjenosti pri delu ter na 

splošno v ţivljenju. 
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4.3  SKLEP 

Z našo raziskavo smo postali pionirji raziskovanja študentskega dela tudi s psiholoških 

vidikov. Ugotavljali smo razlike v vodenju študentskih delavcev in na redno zaposlenih ter 

kakšen učinek ima to razlikovanje na delavčeve stile spoprijemanja s stresom. Izvedli smo 

tudi nekaj medstarostnih, medkulturnih in medspolnih primerjav. Izvedeli smo, da nadrejeni 

pri vodenju ne delajo razlik med redno zaposlenimi in študenti in da iz tega naslova ne 

moremo pričakovati razlik v spoprijemanju s stresom med obema skupinama zaposlenih. 

Ugotovili smo tudi, da so slovenski vodje seznanjeni z učinkovitimi stili vodenja v podobni 

meri kot razvitejše zahodne drţave (v našem primeru Francija). Naše mnenje je, da je 

enakopravna obravnava študentskih delavcev z redno zaposlenimi dobra delovna izkušnja za 

študenta in ustrezna priprava na redno zaposlitev, ki bo sledila študiju. Menimo, da bodo 

pridobljeni rezultati dobrodošli, saj doslej nismo bili deleţni raziskav in ugotovitev, ki bi 

obravnavala podobno tematiko v zvezi s  študentskim delom po trenutno še veljavnih 

zakonskih pogojih. Po spremembi načina študentskega zaposlovanja, ki naj bi se zgodila v 

kratkem, bomo ponovno lahko ocenjevali odnos nadrejenih do zaposlenih študentov pod 

novimi delovnimi pogoji študentskega dela ter njihovo spoprijemanje z zahtevami delovnega 

mesta. Na podlagi zbranih informacij bomo zmoţni izvesti primerjavo med ugotovitvami 

glede stilov vodenja nadrejenih in načinov spoprijemanja s stresom podrejenih študentskih 

delavcev glede na vsakokratno ureditev in pogoje študentskega dela. Tako bomo lahko 

presojali, kako so vplivale spremembe študentske delovne ureditve na odnos nadrejenih do 

študentov in na samo spoprijemanje s stresom, ki ga prinaša delovno mesto, ter posledično na 

njihovo delovno izkušnjo in zadovoljstvo z delom, ki ga opravljajo. Ker smo druţba, ki stremi 

k višjemu blagostanju vseh, si ţelimo, da bi lahko našli ustrezen konsenz v urejanju 

študentskega dela, v katerem bi lahko vsi vpleteni dosegli višjo stopnjo zadovoljstva in 

blagostanja, in sicer tako študenti kot delovna organizacija in ne nazadnje celotna druţba. 
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6.0 PRILOGE 

Deskriptivne statistike  

Tabela 17: Deskriptivne statistike stilov vodenja in spoprijemanja s stresom – slovenski 

študenti, moški 

Lestvice N M Sd Min Max As Spl Z p 

Idealizirano vplivanje (pripisane lastnosti) 55 2,63 0,67 0,75 3,75 -0,43 -0,22 0,99 0,28 

Idealizirano vplivanje (vedenje) 55 2,42 0,62 0,50 3,75 -0,42 0,98 0,89 0,40 

Motiviranje s pomočjo navduševanja 55 2,61 0,68 1,25 3,75 -0,29 -0,73 0,93 0,35 

Intelektualna spodbuda 55 2,45 0,67 1,00 3,75 -0,23 -0,37 0,95 0,33 

Upoštevanje posameznika 55 2,50 0,71 0,75 3,75 -0,48 -0,31 1,03 0,24 

Pogojno nagrajevanje 55 2,78 0,68 1,25 4,00 -0,47 -0,56 1,13 0,15 

Vodenje z izjemami (aktivno) 55 2,21 0,52   1,25 3,50 0,60 0,34 1,32 0,06 

Vodenje z izjemami (pasivno) 55 1,95 0,87 0,00 4,00 0,15 -0,17 0,74 0,64 

Vodenje brez vajeti (laissez-faire) 55 1,16 0,78 0,00 3,00 0,49 -,054 0,87 0,43 

Dodaten napor 55 2,65 0,86 1,00 4,00 -0,18 -0,88 0,97 0,30 

Učinkovitost 55 2,72 0,73 0,75 3,75 -0,72 -0,02 1,31 0,06 

Zadovoljstvo 55 2,74 0,89 0,50 4,00 -0,78 0,19 1,74 .00** 

          

Konfrontacija 55 7,93 2,74 3,00 15,00 0,61 0,49 0,93  0,35 

Distanciranje 55 6,82 2,68 2,00 14,00 0,62 0,05 0,99 0,28 

Samokontrola 55 10,96 3,12 3,00 17,00 -0,24 0,00 0,78 0,58 

Iskanje socialne pomoči 55 10,64 2,78 4,00 18,00 0,17 0,22 0,74 0,65 

Sprejemanje odgovornosti 55 6,77 1,98 2,00 12,00 -0,83 0,18 1,22 0,10 

Beg – izogibanje 55 6,26 3,82 0,00 14,50 0,44 -0,79 1,03 0,24 

Načrtno reševanje problemov 55 12,40 2,55 7,00 18,00 0,01 -0,22 1,07 0,20 

Pozitivna ponovna ocena 54 11,21 2,79 4,00 16,00 -0,31 -0,33 0,82 0,52 

Opomba: * - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna na nivoju p < 0,05; ** - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna 

na nivoju p < 0,01 

Tabela 18: Desktiptivne statistike stilov vodenja in spoprijemanja s stresom – slovenski 

študenti, ţenske 

Lestvice N M Sd Min Max As Spl Z P 

Idealizirano vplivanje (pripisane lastnosti) 36 2,27 0,96 0,25 4,00 -0,32 -0,49 0,78 0,57 

Idealizirano vplivanje (vedenje) 36 2,26 0,74 1,00 4,00 0,39 -0,02 0,90 0,40 

Motiviranje s pomočjo navduševanja 36 2,69 0,63 1,50 4,00 0,00 -0,64 0,71 0,70 

Intelektualna spodbuda 36 2,08 0,87 0,50 4,00 0,33 -0,51 0,56 0,91 

Upoštevanje posameznika 36 2,26 1,09 0,25 4,00 -0,09 -1,01 0,60 0,86 

Pogojno nagrajevanje 36 2,66 0,77 1,25 3,75 -0,12 -1,12 0,71 0,70 
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Vodenje z izjemami (aktivno) 36 2,13 0,63 0,50 3,50 -0,37 0,70 0,80 0,54 

Vodenje z izjemami (pasivno) 36 1,59 0,83 0,00 3,50 0,16 0,01 1,09 0,18 

Vodenje brez vajeti (laissez-faire) 36 1,01 0,79 0,00 2,50 0,58 -0,84 1,10 0,18 

Dodaten napor 36 2,26 0,82 0,67 4,00 0,16 -0,24 0,70 0,72 

Učinkovitost 36 2,49 0,96 0,75 3,75 -0,14 -1,37 0,88 0,43 

Zadovoljstvo 36 2,61 1,08 0,00 4,00 -0,63 -,037 0,26 0,26 

          

Konfrontacija 36 7,72 2,64 1,00 14,00 -0,15 0,53 0,73 0,73 

Distanciranje 36 6,75 3,08 2,00 15,00 0,84 0,32 0,07 0,07 

Samokontrola 36 10,72 2,47 4,00 16,00 0,00 0,67 0,32 0,32 

Iskanje socialne pomoči 36 12,42 2,69 5,00 16,00 -0,72 0,15 0,49 0,49 

Sprejemanje odgovornosti 36 7,44 1,70 5,00 12,00 0,66 0,11 0,14 0,14 

Beg – izogibanje 36 8,93 4,35 3,00 19,00 0,59 -0,71 0,48 0,48 

Načrtno reševanje problemov 36 11,35 3,03 2,00 17,00 -0,38 1,63 0,34 0,34 

Pozitivna ponovna ocena 36 10,69 3,36 2,50 17,00 -0,15 -,013 0,59 0,59 

Opomba: * - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna na nivoju p < 0,05; ** - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna 

na nivoju p < 0,01 

Tabela 19: Deskriptivne statistike stilov vodenja in spoprijemanja s stresom – francoski 

študenti, moški 

Lestvice N M Sd Min Max As Spl Z p 

Idealizirano vplivanje (pripisane lastnosti) 43 2,26 0,90 0,25 4,00 -0,22 -0,49 0,78 0,58 

Idealizirano vplivanje (vedenje) 43 2,20 0,65 0,25 3,50 -0,32 0,83 0,81 0,52 

Motiviranje s pomočjo navduševanja 43 2,47 0,67 1,00 3,75 -0,26 -0,64 0,99 0,28 

Intelektualna spodbuda 43 2,16 0,61 0,50 3,25 -0,42 0,15 0,91 0,38 

Upoštevanje posameznika 42 2,10 0,66 0,25 3,50 -0,51 0,97 0,88 0,43 

Pogojno nagrajevanje 43 2,16 0,62 0,75 3,25 -0,42 -0,53 1,28 0,07 

Vodenje z izjemami (aktivno) 43 2,51 0,53 1,50 4,00 0,16 0,68 1,09 0,19 

Vodenje z izjemami (pasivno) 43 1,45 0,74 0,25 3,25 0,34 -0,22 0,79 0,56 

Vodenje brez vajeti (laissez-faire) 43 1,25 0,72 0,00 3,00 0,49 -0,44 0,99 0,28 

Dodaten napor 43 2,15 0,70 0,67 3,67 0,10 -0,20 0,65 0,79 

Učinkovitost 43 2,35 0,70 1,00 4,00 0,16 -0,03 0,81 0,53 

Zadovoljstvo 43 2,24 0,88 0,50 4,00 0,17 -0,39 0,95 0,33 

          

Konfrontacija 43 7,44 2,49 3,00 13,50 0,49 -0,13 0,67 0,76 

Distanciranje 43 8,13 3,29 3,50 15,00 0,52 -0,78 0,90 0,40 

Samokontrola 43 10,77 3,33 1,00 19,00 0,02 1,26 0,72 0,68 

Iskanje socialne pomoči 43 9,78 3,01 3,00 15,00 -0,07 -0,60 0,74 0,64 

Sprejemanje odgovornosti 43 6,86 1,86 3,00 11,00 0,19 -0,14 0,95 0,33 

Beg – izogibanje 43 7,51 3,77 1,00 16,00 0,38 -0,54 0,95 0,33 
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Načrtno reševanje problemov 43 10,53 2,74 4,50 16,00 0,18 -0,22 0,85 0,46 

Pozitivna ponovna ocena 43 12,20 4,03 4,00 20,00 0,04 -0,64 0,55 0,93 

Opomba: * - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna na nivoju p < 0,05; ** - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna 

na nivoju p < 0,01 

Tabela 20: Deskriptivne statistike stilov vodenja in spoprijemanja s stresom – francoski 

študenti, ţenske 

Lestvice N M Sd Min Max As Spl Z p 

Idealizirano vplivanje (pripisane lastnosti) 58 2,47 0,78 0,00 4,00 -0,22 0,94 1,03 0,23 

Idealizirano vplivanje (vedenje) 57 2,46 0,72 0,00 3,50 -0,32 1,68 1,40 0,04* 

Motiviranje s pomočjo navduševanja 58 2,75 0,81 0,25 4,00 -0,26 1,04 1,20 0,11 

Intelektualna spodbuda 58 2,37 0,69 0,50 3,75 -0,42 0,27 0,98 0,29 

Upoštevanje posameznika 58 2,32 0,81 0,00 3,75 -0,51 0,11 0,93 0,35 

Pogojno nagrajevanje 58 2,41 0,65 0,75 3,75 -0,42 -0,23 0,93 0,35 

Vodenje z izjemami (aktivno) 58 2,50 0,65 0,75 3,75 0,16 0,06 0,95 0,33 

Vodenje z izjemami (pasivno) 58 1,49 0,95 0,00 3,50 0,34 -0,98 1,23 0,09 

Vodenje brez vajeti (laissez-faire) 58 1,13 0,86 0,00 3,00 0,49 -0,70 1,17 0,13 

Dodaten napor 58 2,55 0,90 0,00 4,00 0,10 1,05 1,17 0,13 

Učinkovitost 58 2,59 0,79 0,25 4,00 0,16 1,03 1,47 0,03* 

Zadovoljstvo 58 2,61 0,93 0,00 4,00 0,17 0,52 1,47 0,03* 

          

Konfrontacija 58 8,13 2,83 1,50 14,00 0,49 -0,18 0,75 0,62 

Distanciranje 58 7,53 2,73 3,00 14,00 0,52 -0,32 0,84 0,49 

Samokontrola 58 10,87 2,48 6,00 16,00 0,02 -0,55 0,89 0,40 

Iskanje socialne pomoči 58 10,02 2,59 4,00 15,00 -0,07 -0,58 0,90 0,39 

Sprejemanje odgovornosti 58 6,53 2,00 3,00 11,00 0,19 -0,48 0,83 0,49 

Beg – izogibanje 58 8,44 4,25 0,00 19,50 0,38 -0,16 0,73 0,65 

Načrtno reševanje problemov 58 11,00 2,87 5,50 17,00 0,18 -0,66 1,43 0,03* 

Pozitivna ponovna ocena 58 11,45 3,07 5,00 18,00 0,04 -0,69 0,99 0,28 

Opomba: * - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna na nivoju p < 0,05; ** - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna 

na nivoju p < 0,01 

Tabela 21: Deskriptivne statistike stilov vodenja in spoprijemanja s stresom – redno 

zaposleni, moški 

Lestvice N M Sd Min Max As Spl Z p 

Idealizirano vplivanje (pripisane lastnosti) 69 2,35 0,88 0,75 4,00 -0,21 -0,89 0,99 0,28 

Idealizirano vplivanje (vedenje) 69 2,06 0,62 0,50 3,50 -0,01 -0,27 0,85 0,47 

Motiviranje s pomočjo navduševanja 69 2,30 0,65 0,50 4,00 0,29 0,62 1,14 0,15 

Intelektualna spodbuda 69 2,30 0,82 0,75 4,00 -0,00 -1,05 1,18 0,12 

Upoštevanje posameznika 69 2,13 0,93 0,00 4,00 -0,18 -0,47 0,98 0,29 

Pogojno nagrajevanje 69 2,20 0,84 0,50 3,75 -0,27 -0,80 0,87 0,44 



130 

 

Vodenje z izjemami (aktivno) 69 1,79 0,60 0,75 3,25 0,69 -0,16 1,59 0,01* 

Vodenje z izjemami (pasivno) 69 1,69 0,70 0,00 3,75 0,27 0,31 1,19 0,12 

Vodenje brez vajeti (laissez-faire) 69 1,00 0,91 0,00 3,75 1,04 0,44 1,50 0,02* 

Dodaten napor 69 2,02 1,04 0,00 4,00 -0,37 -0,50 1,29 0,07 

Učinkovitost 69 2,49 0,96 0,50 4,00 -0,43 -0,65 0,94 0,34 

Zadovoljstvo 69 2,58 1,11 0,00 4,00 -0,72 -0,33 1,53 0,02* 

          

Konfrontacija 69 6,93 2,60 1,00 12,00 -0,05 -0,48 1,11 0,17 

Distanciranje 69 6,84 2,47 2,00 14,00 0,40 0,19 0,81 0,53 

Samokontrola 69 10,80 2,62 5,00 18,00 0,26 0,08 0,93 0,35 

Iskanje socialne pomoči 69 10,87 3,29 5,00 18,00 0,20 -0,68 0,81 0,53 

Sprejemanje odgovornosti 69 7,36 2,01 3,00 12,00 0,02 -0,12 0,95 0,33 

Beg/izogibanje 69 3,22 3,57 0,00 17,00 0,54 0,15 0,93 0,36 

Načrtno reševanje problemov 69 12,91 2,51 7,00 18,00 -0,32 -0,28 1,02 0,25 

Pozitivna ponovna ocena 69 11,51 3,22 5,00 19,00 0,26 0,07 0,98 0,29 

Opomba: * - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna na nivoju p < 0,05; ** - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna 

na nivoju p < 0,01 

Tabela 22: Deskriptivne statistike stilov vodenja in spoprijemanja s stresom – redno 

zaposleni, ţenske 

Lestvice N M Sd Min Max As Spl Z p 

Idealizirano vplivanje (pripisane lastnosti) 27 2,47 1,02 0,00 4,00 -0,50 -0,15 0,54 0,93 

Idealizirano vplivanje (vedenje) 27 2,18 0,85 0,00 4,00 -0,29 0,65 0,63 0,82 

Motiviranje s pomočjo navduševanja 27 2,45 0,98 0,00 4,00 -0,39 0,17 0,72 0,68 

Intelektualna spodbuda 27 2,35 0,93 0,25 3,75 -0,46 -0,39 0,62 0,84 

Upoštevanje posameznika 27 2,19 1,13 0,00 4,00 -0,35 -0,64 0,53 0,94 

Pogojno nagrajevanje 27 2,54 0,89 0,00 4,00 -0,87 1,14 0,78 0,58 

Vodenje z izjemami (aktivno) 27 1,86 0,52 0,75 2,75 -0,17 -0,65 0,67 0,76 

Vodenje z izjemami (pasivno) 27 1,53 0,60 0,25 3,25 0,66 1,77 0,69 0,73 

Vodenje brez vajeti (laissez-faire) 27 1,18 0,97 0,00 3,00 0,34 -1,14 0,86 0,45 

Dodaten napor 27 2,25 1,23 0,00 4,00 -0,32 -0,67 0,56 0,91 

Učinkovitost 27 2,35 0,97 0,50 4,00 -0,26 -0,95 0,81 0,53 

Zadovoljstvo 27 2,44 1,30 0,00 4,00 -0,64 -0,65 0,84 0,47 

          

Konfrontacija 27 8,04 2,67 3,00 16,00 0,73 2,02 0,90 0,39 

Distanciranje 27 7,00 2,43 3,00 13,00 0,22 0,13 0,87 0,44 

Samokontrola 27 11,19 2,34 7,00 16,00 0,50 -0,19 0,71 0,38 

Iskanje socialne pomoči 27 12,41 2,83 5,00 18,00 -0,36 0,68 0,45 0,99 

Sprejemanje odgovornosti 27 7,85 1,66 5,00 11,00 0,03 -0,96 0,92 0,36 

Beg – izogibanje 27 6,44 3,25 1,00 13,00 -0,07 -0,87 0,80 0,54 
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Načrtno reševanje problemov 27 12,89 2,93 7,00 18,00 0,19 -0,60 0,59 0,87 

Pozitivna ponovna ocena 27 11,96 3,17 6,00 17,00 -0,56 -0,34 0,82 0,51 

Opomba: * - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna na nivoju p < 0,05; ** - nenormalnost porazdelitve je statistično pomembna 

na nivoju p < 0,01 

 


