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POVZETEK 

V diplomskem delu sta podrobneje predstavljeni transakcijska teorija stilov vodenja in 

motivacijska teorija, teorija samodoločenosti. V teoretičnem delu je poudarek na predstavitvi 

komponent kontinuuma samodoločenosti, delovne notranje in zunanje motivacije, komponent 

transakcijskega in transformacijskega vodenja ter raziskav, ki preučujejo omenjene 

komponente.  

V empiričnem delu so predstavljene povezave med različnimi stili vodenja in indeksom 

samodoločenosti vedenja. Predstavljena je tudi korelacija med komponentami vodenja in 

komponentami motivacije. Raziskava se osredotoči tudi na povezanost med stopnjo delovne 

motivacije zaposlenih in različnimi stili vodeno-motiviranih zaposlenih, ki sem jih oblikoval z 

združitvijo obeh teorij. Z oblikovanjem stilov vodeno-motiviranih zaposlenih je nastal 

koncept, ki združuje transformacijski, transakcijski ali mešani stil vodenja s samodloločenim 

ali nesamodoločenim vedenjem. Ugotovljene so razlike med stili vodeno-motiviranih 

zaposlenih glede na stopnjo delovne motivacije. Ugotovljen je tudi vodeno-motivirani stil z 

najmočnejšo pozitivno povezanostjo s stopnjo delovne motivacije. 

Ključne besede: zaposleni, delovna motivacija, teorija samodoločenosti, transformacijsko 

vodenje, transakcijsko vodenje, stili vodeno-motiviranih zaposlenih.  

 

ABSTRACT 

The thesis presents transactional theory in leadership and motivational theory, self-

determination theory. Theoretical part presents components of self-determination continuum, 

work extrinsic and intrinsic motivation, components of transformational and transactional 

leadership and researches which are exploring this components.  

The empirical part of the thesis includes research, which presents the correlation between 

leadership styles and work self-determination index. Moreover, it presents the correlation 

between components of leadership and motivational components. The research focuses on 

correlation between level of work motivation and styles of leadership-motivational workers, 

which I formulated by combining both theories.. Newly formulated styles of leadership-

motivational workers represents a concept, which combine transactional, transformational or 

mixed leadership style with work extrinsic or intrinsic motivation. Some differences between 

ledership-motivational styles and level of work motivation have been established. The 



strongest positive correlation between leadership-motivational style and level of work 

motivation has been found.  

Key words: workers, work motivation, self-determination theory, transactional leadership, 

transformational leadership, styles of leadership-motivational workers. 
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UVOD 

Motivacijske teorije so raziskovalci do leta 2011 preučevali predvsem na področju 

izobraževanja, zdravja in športa, medtem pa se le-te na področju psihologije dela niso pogosto 

uporabljale (Hewett, 2013). Po izdaji knjige »Drive: the surprising truth about what motivates 

us« Daniela Pinka leta 2011, ki temelji na osnovah teorije samodoločenosti, to je motivacijske 

teorije, ki motivacijo deli na notranjo in zunanjo in loči njeno kvaliteto in kvantiteto, se je 

zanimanje managerjev in raziskovalcev za raziskovanje delovne motivacije povečalo. Pink 

(2011) namreč obravnava kontroverzno tezo, da nagrajevanje aktivnosti, ki jo zaposleni z 

zanimanjem in veseljem izvaja, zniža notranjo motivacijo. Znižana notranja motivacija ima 

posledice v znižanju delovne uspešnosti, prizadevanja k delu in dobrega počutja. 

Poleg sprememb na raziskovalnem področju delovne motivacije zaposlenih se pojavlja vse 

več sprememb pri ozaveščanju vodij o njim lastnem stilu vodenja. Managerji se danes 

ukvarjajo s svojim stilom vodenja, saj si želijo ubrati takšnega, ki bo povezan s 

produktivnostjo in uspešnostjo zaposlenih ter posledično celotne organizacije. Transakcijska 

teorija vodenja se ukvarja z vprašanjem različnih komponent vodenja, ki vodijo do pozitivnih 

ali negativnih učinkov na delovnem mestu (Bass in Riggio, 2005).  

Namen diplomskega dela je razširiti in sistematično povezati pridobljena znanja s področja 

teorije samodoločenosti in transakcijske teorije vodenja. Glavni namen je ugotoviti, katerega 

stila vodenja in tipa samodoločenosti vedenja se morajo managerji in zaposleni posluževati, 

da bodo imeli najvišjo stopnjo motiviranosti na delovnem mestu ter na drugih življenjskih 

področjih.  

Osnovni cilj diplomskega dela je na podlagi proučevane domače in tuje strokovne in 

znanstvene literature ter zbranih primarnih podatkov ugotoviti, ali obstaja povezava med 

koncepti teorije samodoločenosti in koncepti transakcijske teorije vodenja.  

Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih vsebinskih sklopov, ki bralcu predstavljajo 

obravnavano tematiko. V prvem vsebinskem sklopu sta predstavljeni transakcijska in 

transformacijska teorija vodenja. V okviru tega sklopa so podrobneje predstane komponente 

transformacijskega vodenja, komponente transakcijskega vodenja in optimalni profil uporabe 

stilov vodenja. V drugem vsebinskem sklopu predstavljam teorijo samodločenosti, njene tipe 

motivacije in samodoločenost vedenja. Tretji vsebinski sklop vsebuje pregled raziskav teorije 

samodoločenosti in transakcijske teorije vodenja v povezavi z učinki na delovnem mestu. V 
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četrtem, empiričnem strukturnem sklopu pa bom na primeru 148 zaposlenih s pomočjo 

zbranih primarnih podatkov in pridobljenim znanjem iz teoretičnega dela predstavil raziskavo 

o povezanosti med transakcijsko teorijo vodenja in teorijo samodoločenosti. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 Vodenje  

Vodenje je “sposobnost vplivanja na druge ljudi, da sodelujejo v prizadevanjih za doseganje 

skupnih ciljev” (Rozman, Kovač in Koletnik, 1993, str. 197). Vodje spodbujajo in usmerjajo 

zaposlene k delovanju v smeri zastavljenih ciljev. Vodenje lahko razumemo v ožjem in širšem 

pomenu besede. V ožjem pomenu besede razumemo lastnosti in ravnanje vodij. Širši pomen 

vključuje kadrovanje, ožji pa motiviranje in komuniciranje.  

Obstaja več teorij vodenja, od katerih bom v nadaljevanju podrobneje opisal transakcijsko 

teorijo stilov vodenja. 

1.1 Transakcijsko in transformacijsko vodenje 

Transformacijski model vodenja je James MacGregor Burns konceptualiziral leta 1978, ko je 

vodenje razdelil na transakcijski in transformacijski stil (Bass in Riggio, 2005). Kot je dejal 

Burns (1978, v Bass in Riggio, 2005), je za ljudi značilno, da si izmenjujemo eno stvar za 

drugo. Tega koncepta se poslužujejo tudi transakcijski vodje, na primer politiki, ki 

izmenjujejo obljube o novih delovnih mestih za volilne glasove, in delodajalci, ki izmenjujejo 

finančne nagrade za delovno uspešnost. Povsem drugače ravnajo transformacijski vodje, ki 

stimulirajo in navdihnejo svoje sledilce oziroma zaposlene in tako dosežejo dobre rezultate ter 

tudi izboljšajo vodstvene zmožnosti sledilcev. Bass in Bass (2008) navajata, da 

transformacijski vodje pomagajo svojim sledilcem rasti in se razvijati v voditelje tako, da se z 

opolnomočenjem odzivajo na njihove individualne potrebe in poenotijo cilje posameznih 

sledilcev s cilji vodje, skupine in celotne organizacije. Avtorja dodajata, da s 

transformacijskim vodenjem dosežemo »nadpričakovano« delovno uspešnost sledilcev, kot 

tudi njihovo zadovoljstvo in občutek pripadnosti organizaciji.  

Bass in Riggio (2005) pravita, da transformacijski vodje dosegajo pri svojih zaposlenih večjo 

motiviranost kot jo pričakujejo. Do svojih zaposlenih imajo višja pričakovanja in običajno 

dosežejo višjo delovno uspešnost. Za transformacijske vodje je tudi značilno, da jim sledijo 

zadovoljni in organizaciji pripadni sledilci. Alimo in Metcafe (2010) poleg prej naštetega 

opisujeta tudi odzivanje transformacijskih vodij na individualne potrebe zaposlenih in 

opolnomočenje ter prispevek k razvoju vodstvenih sposobnosti zaposlenih.  
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Bass in Bass, (2008) opisujeta transformacijsko vodenje kot razširitev, nadgradnjo 

transakcijskega vodenja. Transakcijsko vodenje poudarja transakcije ali izmenjave med vodjo 

in vodenimi. Ta izmenjava je bazirana na dogovarjanju vodje z vodenimi o tem, kaj je 

potrebno storiti ter kakšni so pogoji, da bodo vodeni deležni nagrade, v kolikor izpolnijo 

pogoje. Transformacijsko vodenje se dvigne nad koncept izmenjave, saj zajema navdihovanje 

vodenih, da se počutijo pripadne skupni viziji in ciljem organizacije. Hkrati jih spodbuja k 

inovativnemu reševanju problemov in razvoju vodstvenih sposobnosti.  

1.1.1 Komponente transformacijskega vodenja 

Transformacijski vodje se poslužujejo štirih temeljnih komponent transformacijskega 

vodenja, ki presegajo zgolj izmenjavo in dogovore med vodjo in vodenimi (Bass in Riggio, 

2005). Bass in Riggio (2005) poudarjata, da so se komponente transformacijskega vodenja 

definirale, ko je prišlo do izboljšav tako v konceptualizaciji kot tudi merjenju 

transformacijskega vodenja. Z multifaktornim vodstvenim vprašalnikom (Multifactor 

Leadership Questionnaire - MLQ) lahko merimo vse štiri jedrne komponente 

transformacijskega vodenja. Te komponente so sledeče (povzeto po Bass in Avolio, 2008; 

Bass in Bass, 2008; Bass in Riggio, 2005; Kavčič, 1991; Hočevar, Jaklič in Zagoršek, 2003): 

-  Idealiziran vpliv. Zaposleni posnemajo transformacijske vodje in se želijo z njimi 

poistovetiti. Zaposleni voditeljem zaupajo, jih občudujejo in spoštujejo. Zaposleni 

(followers) menijo, da so vodje obdarjeni z izrednimi sposobnostnimi, vzdržljivostjo 

in determiniranostjo. Bass in Riggio (2005) ločita dva aspekta idealiziranega vpliva, ki 

se medsebojno interaktivno prepletata, in sicer pripisan in vedenjski aspekt. Prvi se 

nanaša na značilnosti, ki so vodji le pripisane, drugi pa na dejanja, ki jih vodja 

dejansko izvrši. Za zaposlene z visokim nivojem idealiziranega vpliva velja, da so 

pripravljeni sprejeti tveganje in so bolj konsistentni pri opravljanju nalog. Na njih 

lahko računamo, da bodo pravilno opravili nalogo in pri tem pokazali visok etični in 

moralni standard.  

- Inspiracijska motivacija. Transformacijski vodja motivira in navdihuje zaposlene 

tako, da njihovemu delu doda pomen in izziv. Zaradi skupnega izziva se zaposleni 

lažje povežejo v skupinsko delo, znotraj katerega prideta do izraza entuziazem in 

optimizem. Kavčič (1991) poudarja, da je transformacijski vodja sposoben visoko 

motivirati zaposlene prek svojih visokih pričakovanj, ki jih ima do zaposlenih.  

- Intelektualna stimulacija. Transformacijski vodja stimulira posameznikove težnje po 

inovativnosti in kreativnosti ter spodbuja racionalnost, razvoj inteligence in 
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sistematično reševanje problemov. Zaposlenim postavlja vprašanja, s katerimi jih 

skuša privesti do ponovnega vpogleda v stare probleme in situacije. Zaposleni so 

vključeni v skupno reševanje problemov in iskanje rešitev, pri čemer se individualne 

napake nikoli ne kritizirajo javno. Vodja zaposlene spodbuja k novim pristopom k 

reševanju problemov in jih ne kritizira, v kolikor so le-ti drugačni in vodji nepoznani. 

Vodja skuša doseči, da se problemi obravnavajo z različnih vidikov, za dosego le-tega 

pa mora intelektualno stimulirati zaposlene.  

- Individualizirana obravnava. Transformacijski vodja posveča posebno pozornost 

vsem posameznikom in njihovim individualnim potrebam po rasti in uspehu. Kot 

mentor ali »coach« jim pomaga pri razvoju njihovih potencialov. Individualizirana 

obravnava je toliko bolj pomembna v primeru novih okoliščin, ko nastanejo nove 

možnosti za učenje. Vodja prepozna individualne potrebe in želje zaposlenih ter jih 

sprejme na svojevrsten način, na primer z nudenjem več avtonomije, spodbujanjem ali 

postavljanjem trdnejših struktur in delitve dela. Pomembna je dvosmerna 

komunikacija med vodjo in zaposlenimi. Vodja mora zaposlene sprejemati kot 

celovite osebnosti in ne samo kot zaposlene. Ko se z njimi pogovarja, se zaveda 

njihovih skrbi in upošteva že izrečeno v prejšnjih pogovorih, temu pa prilagodi tudi 

vsebino pogovora. Pomembna veščina transformacijskega vodje je pozorno 

poslušanje. Vodja predaja opravila zaposlenim z namenom njihovega profesionalnega 

razvoja. Njihov razvoj skrbno spremlja, jim ob tem v vlogi mentorja nudi nadzor in 

ocenjuje njihov napredek.  

1.1.2 Komponente transakcijskega vodenja 

Transakcijski vodja nagrajuje ali disciplinira zaposlene glede na njihovo delovno uspešnost. 

Transakcijsko vodenje zajema (povzeto po Bass in Avolio, 2008; Bass in Bass, 2008; Bass in 

Riggio, 2005; Kavčič, 1991; Hočevar, Jaklič in Zagoršek, 2003): 

- nagrajevanje, 

- aktivno vodenje z izjemami, 

- pasivno vodenje z izjemami, 

- »laissez faire« ali vodenje brez vajeti. 

Nagrajevanje je učinkovit način motiviranja zaposlenih za doseganje delovne uspešnosti, 

vendar manj učinkovit od upoštevanja komponent transformacijskega vodenja. Vodja se z 

zaposlenim dogovori, kakšne ugodnosti ali kazni bo zaposleni prejel za dobro ali slabo 

opravljeno delo. Vodja zaposlenemu torej sporoči, kaj mora opraviti, da bo stimuliran in ga 
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nagradi le v primeru doseženih pričakovanih rezultatov, oziroma kaznuje le v primeru 

neuspeha. Nagrajevanja se poslužujejo tudi transformacijski vodje, pri čemer je transakcijska 

nagrada vedno materialna (denarna nagrada), transformacijska pa psihološka, kot na primer 

spoštovanje in pohvala.  

Bass in Riggio (2005) označujeta vodenje z izjemami kot manj učinkovito od nagrajevanja in 

štirih komponent transformacijskega vodenja. Vodja se ne odziva na delo zaposlenih, v 

kolikor le-ti ne odstopajo od dogovorjenih standardov oziroma postavljenih meril in so 

delovno uspešni. V primeru napak, odstopanja in nepravilnosti se vodja odzove z negativno 

povratno informacijo. Vodenje z izjemami delimo na aktivno in pasivno. Pri aktivnem 

vodenju z izjemami vodja aktivno spremlja opravljanje nalog in ob zaznanem odstopanju in 

napakah takoj reagira z negativno povratno informacijo. Pasiven vodja pa čaka na pritožbe 

oziroma poročilo o napakah in šele nato reagira. Pasiven vodja ne išče napak, temveč čaka, da 

ga nekdo opozori na napake. Negativna povratna informacija je podana vsem zaposlenim v 

izogib prihodnjim podobnim napakam. Bass in Riggio (2005) poudarjata, da kljub slabši 

učinkovitosti aktivnega in pasivnega vodenja z izjemami pri motiviranju zaposlenih obstajajo 

situacije, kjer sta ta dva načina vodenja zelo učinkovita. Aktivno vodenje z izjemami je zelo 

učinkovito v situacijah, kjer preži konstantna nevarnost, pasivno vodenje z izjemami pa pri 

delu z veliko zaposlenimi, ki morajo vodji poročati o napredku.  

»Laissez faire« vodenje ali vodenje brez vajeti je odsotnost ali izogibanje vodenja in je glede 

na rezultate številnih raziskav najbolj neaktiven in neučinkovit stil vodenja. Transakcije med 

vodjo in zaposlenimi ne potekajo, kar izniči avtoriteto vodje, ki je pri laissez faire vodstvenem 

stilu pravzaprav ni. Vodja ne sprejema odločitev, kar vodi do nedokončanih delovnih opravil. 

Vodja se izogiba tudi odgovornosti za nesprejete odločitve. Laissez faire vodenje bi lahko 

poimenovali tudi kot nevodenje - neučinkovito in neaktivno (Dumdum, Lowe, in Avolio, 

2002). 

1.2 Optimalen profil uporabe stilov vodenja 

Bass in Riggio (2005) poudarjata, da se vsak vodja poslužuje tako transformacijskega kot tudi 

transakcijskega stila vodenja. Avtorja predlagata optimalni profil uporabe stilov vodenja, ki je 

prikazan na sliki 1.  
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Slika 1: Optimalen profil uporabe stilov vodenja 

Vir: Bass in Riggio, Transformational Leadership, (2005) 

Optimalen profil uporabe stilov vodenja je predstavljen v treh dimenzijah. Horizontalna 

dimenzija predstavlja aktivnost/pasivnost vodje, vertikalna pa učinkovitost oziroma 

neučinkovitost vodje. Horizontalna dimenzija je zasnovana glede na empirične raziskave, saj 

so se komponente transformacijskega vodenja izkazale kot najučinkovitejše, komponente 

transakcijskega kot manj efektivne, laissez faire pa kot najmanj učinkovite. Tretja dimenzija, 

globina, predstavlja pogostost uporabe stilov vodenja, pri čemer naj bi se vodja najpogosteje 

posluževal komponent transformacijskega vodenja, redkeje komponent transakcijskega 

vodenja ter najredkeje »laissez faire« stila vodenja (Dumdum, Lowe, in Avolio, 2002). 

1.3 Vloga socialnega pedagoga - Empowerment/opolnomočenje! 

Vodja opolnomoči vodenega tako, da nanj prenese avtonomijo. Bass in Riggio (2005) pravita, 

da vodja vodenemu dovoli in ga spodbuja k lastni kontroli, samoprizadevanju in prevzemanju 

odgovornosti pri usklajevanju svojih ciljev s cilji vodje in podjetja. Rezultati raziskav 47 

delovnih ekip v korejskih organizacijah kažejo na visoko povezanost med opolnomočenjem 

vodenih in predstavo o učinkovitosti ekipe vodenih (Jung in Sosik, 2002, v Bass in Riggio, 

prav tam). Opolnomočenje zvišuje tudi produktivnost vodenih, premaguje odpor do 

sprememb in poveča občutek lastništva in odgovornosti. Alimo-Metcalfe (2010) opozarja tudi 
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na negativne posledice, ki lahko nastanejo zaradi opolnomočenja vodenih. Cilji zaposlenih, ki 

so bili opolnomočeni, se lahko razhajajo s cilji organizacije ali so celo v nasprotju z njimi, kar 

lahko vodi do sabotiranja organizacije. Opolnomočeni posameznik lahko ustvarja 

nefleksibilne norme, ki so škodljive za ustvarjalnost posameznikov in celotne organizacije. 

Velikokrat vodja postane pokroviteljski, in zaradi nepripravljenosti predaje odgovornosti 

odvzame avtonomnost vodenega. Zadnja nevarnost opolnomočenja je, da spodbujanje 

samoaktualizacije vodenega spodbudi zadovoljevanje lastnih interesov vodenega in opustitev 

interesov organizacije.  

Opolnomočenje je domena transformacijskih vodij, saj je za uspešno opolnomočenje potrebna 

individualna obravnava in intelektualna stimulacija (Bass in Riggio, 2005). Vodja se mora 

posluževati pristopa, ki je podoben vodenju »brez vajeti«. Vodja mora namreč najprej na 

vodenega prenesti pomembne naloge in primerno odgovornost, nato pa se umakniti in dovoliti 

avtonomno delo vodenega. Čeprav je predaja odgovornosti in nalog na vodenega značilna 

tako za transformacijsko vodenje kot tudi za vodenje brez vajeti, obstaja med njima 

pomembna razlika.  

2 Delovna motivacija 

Delovna motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem prek njegovih 

motivov, ki so nastali na podlagi njegovih potreb bodisi v njegovem okolju bodisi izhajajo iz 

posameznika (Peklar in Boštjančič, 2012). Delovna motivacija je definirana tudi kot sklop 

vplivov, ki povzročijo delovno vedenje in determinirajo obliko, smer, intenziteto in čas 

trajanja delovnega vedenja (Pinder, 1998, v Tremblay, Blanchard, Taylor, in Palletier, 2009). 

Za podrobnejše razumevanje delovne motivacije se zavzemajo predvsem raziskovalci na 

področju organizacijske psihologije (Lock in Lathan, 1990, Meyer in Allen, 1997 in Pinder 

1998) in vodje organizacij, saj želijo raziskati možnost vpliva na njo. Njihovo prizadevanje za 

vpliv na delovno motivacijo izhaja iz številnih raziskav, v katerih je bilo ugotovljeno, da ima 

motivacijski faktor ključno vlogo pri delovni uspešnosti organizacije ter njenih zaposlenih 

(Locke in Lathan, 1990; Meyer in Allen, 1997; Pinder, 1998, v Meyer, Becker, in 

Vandenberghe, 2004). Hershey Blachard je leta 1988 dejal, da povprečno motivirani 

zaposleni izkoriščajo samo 20 do 30 odstotkov svojih sposobnosti, medtem ko visoko 

motivirani zaposleni izkoriščajo kar med 80 in 90 odstotkov (Oakley-Williams, 2004). Na 

delovno motivacijo vpliva vrsta dejavnikov, med katerimi je eden pomembnejših stil vodenja 

zaposlenih (Pekar in Boštjančič, 2012).  
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Delovno motivacijo zaposlenih se meri na štiri načine. Projekcijski način merjenja delovne 

motivacije meri predvsem motivacijske potrebe in motive, medtem ko izpušča merjenje 

motivacijskih stanj in procesov. Z objektivnim načinom merjenja zmanjšamo vpliv človeške 

presoje, kar se odraža v visoki stopnji zanesljivosti objektivnih meritev delovne motivacije. 

Prednost tretjega, implicitnega načina merjenja, je zmanjšano število socialno sprejemljivih 

odgovorov, saj posamezniki ne vedo, kaj je predmet meritev. Implicitni način merjenja se 

uporablja predvsem pri merjenju nepopularnih, občutljivih in kontroverznih tem (Johnson in 

Steinman, 2009). Najpogosteje uporabljen način merjenja delovne motivacije je način 

samoocenjevanja (Tremblay, Blanchard, Taylor in Palletier, 2009). Slednjega sem uporabil v 

empiričnem delu diplomske naloge - vprašalnik delovne notranje in zunanje motivacije.  

Znanih je mnogo motivacijskih teorij, s katerimi si menedžerji v organizacijah prizadevajo k 

razumevanju in vplivanju na motiviranost zaposlenih. Frlec in Bartolj Erjavec (2012) menita, 

da so vse kategorizacije teorij do neke mere arbitrarne, saj znotraj posameznih kategorij med 

teorijami prihaja tako do prekrivanj kot tudi do razlikovanja. Treven (1998) poudarja, da 

imajo vse teorije enak namen, in sicer razlago vzroka za vedenje ljudi in procese, ki 

povzročajo vedenje, vendar nobena motivacijska teorija ni splošna in vsestransko sprejeta. Po 

besedah Frleca in Bartolj Erjavca (2012) motivacijske teorije ne morejo zadovoljivo pojasniti 

motivacije zaradi kompleksnosti polja človeške motivacije. Avtorja navajata sledeče 

motivacijske teorije, na katerih temeljijo strategije za zviševanje motivacije, ki jih uporabljajo 

managerji v organizacijah: behavioristični pristop k motivaciji, Herzbergova dvofaktorska 

teorija, Maslowa teorija samoaktualizacije, teorija pričakovanja, teorija dosežkov, teorija 

postavljanja ciljev, teorija pravičnosti in socialno kognitivna teorija. V nadaljevanju bom 

podrobneje predstavil teorijo samodoločenosti, ki je osnova vprašalniku notranje in zunanje 

delovne motivacije, ki sem ga uporabil v empiričnem delu diplomske naloge.  

2.1 Teorija samodoločenosti 

Teorija samodoločenosti (TSD; angl. Self-determination theory) je humanistično usmerjena 

teorija, ki predstavlja širši okvir preučevanja človekove motivacije in osebnosti. Richard M. 

Ryan in Edward L. Deci sta v sedemdesetih letih 20. stoletja zasnovala teorijo, s katero sta se 

oddaljila od enotnega koncepta motivacije in definirala več vrst motivacije. Predpostavila sta, 

da je pri predvidevanju rezultatov, kot na primer učinkovitosti delovne uspešnosti, 

psihološkem zdravju in kreativnem reševanju problemov, pomembnejša kvaliteta in vrsta 

motivacije kot kvantiteta oziroma celotna količina motivacije (Deci in Ryan, 2004).  
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Deci in Ryan (1985) v teoriji poudarjata posameznikova notranja nagnjenja in psihološke 

potrebe, ki predstavljajo osnovo za samomotivacijo in integracijo osebnosti. Samodoločenost 

definirata kot vedenje zaradi notranjih, avtonomnih razlogov, ki so v celoti podprti s strani 

selfa/jaza. Notranji razlogi so nasprotje zunanjim razlogom, ki dajejo občutek prisile in 

pritiska. Deci in Ryan (2004) argumentirata, da je znotraj teorije oblikovan kontinuum 

samodoločenosti, na katerem so razvrščeni tipi motivacije. Tipi motivacije na kontinuumu 

predstavljajo stopnjo, do katere so ponotranjene posameznikove vrednote in cilji.  

2.1.1 Tri bazične psihološke potrebe 

Teorija samodoločenosti predpostavlja tri bazične potrebe: kompetentnost, povezanost in 

avtonomnost. Vse tri bazične potrebe so definirane kot potreben pogoj za doseganje 

zadovoljstva in psihičnega zdravja. Socialno okolje, ki zagotavlja doseganje zadovoljstva s 

pomočjo vseh treh potreb, omogoča živim bitjem, da se v tem okolju ohranijo in izboljšujejo 

delovanje. Koncept bazičnih potreb torej navaja, da so za posameznikov razvoj in osebnostno 

zadovoljstvo prav tako potrebni osnovni pogoji za delovanje. Vsaka od temeljnih potreb ima 

pomembno vlogo pri razvoju posameznika. Kompetentnost ali zmožnost pomeni izražanje 

posameznikovih zmogljivosti in se nanaša na učinkovitost, ki jo ima posameznik v povezavi s 

socialnim okoljem. Potreba po kompetentnosti vodi ljudi k iskanju izzivov. Povezanost v 

posamezniku izraža željo po povezanosti z drugimi ljudmi, avtonomnost pa predstavlja 

posameznikovo izbrano vedenje in se po večini nanaša na željo po izkušnjah.  

2.1.2 Notranja in zunanja motivacija v teoriji samodoločenosti 

Teorija samodoločenosti se osredotoča na naravo motivacije, zanima jo namreč vprašanje, 

zakaj pride do določenega vedenja. Stopnje motivacije lahko poenostavljeno združimo v 

notranjo in zunanjo motivacijo, pri čemer je notranje motivirana oseba pri opravljanju neke 

dejavnosti motivirana zaradi nje same, z namenom zadovoljstva. Ta kvalitetna motivacija je 

prisotna takrat, ko vlagamo trud v delo zaradi užitka ob delu oziroma takrat, ko visoko 

vrednotimo naše delo. Pri zunanje motiviranemu opravljanju aktivnosti je prisotno opravljanje 

nalog iz instrumentalnih razlogov (Tremblay, Blanchard, Taylor in Palletier, 2009).  

Obstaja več vrst zunanje motivacije, ki se razlikujejo glede na stil regulacije oziroma stil 

vplivanja. Lahko so regulirane z zunanjimi dejavniki, lahko pa samo-regulirane skozi 

posameznikove vrednote in cilje. Slednje uvrščamo med relativno avtonomno zunanjo 

motivacijo (Deci in Ryan, 2008). Deci in Ryan (2000) navajata primer učenca, ki se uči zaradi 

želje po uspešni karieri, ter učenca, ki se uči zgolj zaradi staršev, ki od njega zahtevajo dobre 

ocene. Učenca nista notranje motivirana, saj se učita zaradi instrumentalnih razlogov, ne pa 
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zaradi samega zadovoljstva pri učenju. Njuni dejanji se razlikujeta v relativni avtonomnosti, 

pri čemer prvemu učencu pomeni zunanja regulacija osebno podporo in občutek izbire, pri 

drugem učencu pa skladnost z zunanjo regulacijo, torej zahtevami staršev.  

2.1.3 Kontinuum samodoločenosti 

Zaradi raznolikosti tipov motivacije in njihovih specifičnih posledic na učenje, dobro počutje, 

osebne izkušnje in dosežke sta avtorja teorije oblikovala taksonomijo samodoločenosti, ki je 

predstavljena na kontinuumu samodoločenosti, ki prikazuje vrsto motivacije, njihove stile 

regulacije oziroma stile vplivanja ter vedenje (Deci in Ryan, 2004). 

Slika 2: Kontinuum samodoločenosti 

 

Vir: Deci in Ryan, Handbook of sef-determination research (2004) 

Amotivacija (ang. »Amotivation) je stanje pomanjkanja namere delovanja. Amotivacija 

nastane bodisi zato, ker posameznik meni, da je nezmožen doseči želeno stvar zaradi 

nezmožnosti kontroliranja situacije (Seligman, 1975, v Deci in Ryan, 2004), bodisi zaradi 

občutka nekompetentnosti pri opravljanju nalog (Bandura, 1977, v Deci in Ryan, 2004). Do 

amotivacije privede tudi nevrednotenje dejavnosti (Ryan in Deci, 1985). Amotiviran 

posameznik se na situacije sploh ne odziva, ali pa se odziva pasivno, kar pomeni, da izvaja 

neko dejavnost mehanično, brez namere (Deci in Ryan, 2004).  

Na kontinuumu je pet stilov regulacije, ki se nanašajo na klasifikacijo motivacijskega vedenja. 

Zunanjo in notranjo motivacijo opisujejo različni tipi regulacije: izkustveni, teoretični in 

funkcionalni. Na levi strani kontinuuma je notranja motivacija, med njo in amotivacijo pa je 

zunanja motivacija, znotraj katere razlikujemo štiri različne tipe motivacije.  

Najmanj avtonomna zunanja motivacija je zunanja regulacija (ang. »external regulation«). Je 

najbolj površinska raven uravnavanja in predstavlja klasičen primer motiviranja zaradi 

izogibanja kazni ali pridobivanja nagrade. Posameznik je motiviran zaradi zunanjih posledic, 

zato imajo aktivnosti zunanje regulacije zunanjo zaznavo mesta vzročnosti.  
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Introjekcijska regulacija je tip zunanje motivacije, ki je delno ponotranjena, vendar ni del 

celotnega »selfa«/jaza. Zanjo je značilno sprejemanje regulacije, vendar le-te posameznik ne 

sprejme kot svoje. Zaznavno mesto vzročnosti ostaja zunanje, vendar je v primerjavi z 

zunanjo regulacijo ta še vedno precej intrapersonalno regulirana. Vedenja, ki so značilna za 

introjekcijsko regulacijo, navadno nastopajo z namenom izogibanja krivdi, osramočenosti in 

strahu pa tudi za dosego večjega ponosa (Deci in Ryan 2000).  

Identifikacijska regulacija je ponotranjena oblika zunanje motivacije, za katero je značilno 

zavestno vrednotenje vedenjskega cilja, vedenje je v tem primeru sprejeto kot osebno 

pomembno. Mesto vzročnosti je v tem primeru notranje, vedenja, ki izhajajo iz nje, pa so 

avtonomna in samo-determinirana. Identifikacija predstavlja pomemben aspekt tudi v procesu 

spreminjanja zunanje regulacije v notranjo regulacijo. Kljub temu se lahko posamezne 

identifikacije širijo tudi iz drugih aspektov, kot so posameznikova prepričanja, vrednote… V 

tem primeru je mogoče, da le-ta ne odseva poglavitne vrednote osebe, ki se pojavi v dani 

situaciji (Deci in Ryan, 2008).  

Integrirana identifikacija spada med najbolj avtonomne oblike zunanje motivacije. Zanjo je 

značilno največje ponotranjenje in se pojavi takrat, ko se identificirane regulacije popolnoma 

zlijejo s »selfom«/jazom. Regulacija preide v popolno skladnost s ponotranjenimi vrednotami, 

cilji in potrebami, ki so že del »selfa«/jaza. Kljub temu da so dejanja, ki sledijo integrirani 

regulaciji v veliki meri že precej podobna notranji motivaciji, se še vedno prištevajo k zunanji 

motivaciji, predvsem ker so aktivnosti izvršene zato, da dosežejo osebno pomembne rezultate, 

pri čemer ni nujno, da posameznik ob tem uživa (Deci in Ryan 2004).  

Zadnja v nizu motivacij na kontinuumu samodoločenosti je notranja motivacija. Za notranjo 

motivacijo je značilno, da opravlja določene aktivnosti zaradi lastnega (notranjega) 

zadovoljstva in zaradi želje po posamezni aktivnosti. Taka motivacija je zelo avtonomna in v 

polni meri predstavlja vedenje samodoločenosti (Deci in Ryan 2004).  

Pomembno je prepoznati, da je namen kontinuuma opisne narave, kar pripomore k boljši 

slikovni predstavi tipov regulacije v zvezi s konceptom samodoločenosti. Kontinuum torej ni 

razvojne narave, torej posamezniku ni potrebno napredovati skozi posamezne stopnje, ampak 

se procesi motivacije lahko pojavijo v različnih stopnjah (Deci in Ryan 2004).  
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3 Teorija samodoločenosti, transformacijski in transakcijski stil vodenja 

ter delovna motivacija 

V pregledani literaturi nisem zasledil raziskave, ki bi merila povezanost med komponentami 

transformacijskega in transakcijskega stila vodenja ter komponentami teorije 

samodoločenosti.  

Rezultati raziskav teorije samodoločenosti in rezultati raziskav transformacijskega in 

transakcijskega stila vodenja kažejo na povezanost transformacijskega vodenja s pozitivnimi 

rezultati na delovnem mestu zaposlenih, kot so delovna učinkovitost, zadovoljstvo z delovnim 

mestom, pripadnost k organizaciji, občutek avtonomije.  

3.1 Transformacijski, transakcijski stil vodenja in rezultati na delovnem mestu 

Judge in Piccolo (2004) sta raziskovala povezanost med komponentami transformacijskega 

vodenja, komponentami transakcijskega vodenja in vodenjem brez vajeti z učinki na 

delovnem mestu. Preučevala sta (prav tam) povezave z: a) motivacijo vodenega; b) delovnim 

zadovoljstvom vodenega; c) zadovoljstvo vodenega z vodjem; č) delovno uspešnostjo vodje; 

d) delovno uspešnostjo vodenih oziroma njegove enote/skupine; e) učinkovitost vodje. 

Ugotovila sta, da imajo komponente transformacijskega vodenja in nagrajevanje, komponenta 

transakcijskega vodenja, močno korelacijo z zadovoljstvom vodenega z vodjem, 

učinkovitostjo vodje, delovnim zadovoljstvom vodenega, delovno motivacijo in 

učinkovitostjo vodje. Ugotovila sta tudi, da imajo komponente transformacijskega vodenja 

močnejšo statistično pomembno korelacijo, kot jo ima komponenta transakcijskega vodenja z 

zadovoljstvom vodenega z vodjo in učinkovitostjo vodje. Obratno ima nagrajevanje močnejšo 

korelacijo z delovnim zadovoljstvom vodenega in delovno uspešnostjo vodje, kot jo imajo 

komponente transformacijskega vodenja. Judge in Piccolo (2004) nista našla pomembnih 

razlik v korelaciji med komponentami transformacijskega vodenja z delovno motivacijo 

(koeficient korelacije 0,53) in nagrajevanjem z delovno motivacijo (koeficient korelacije 

0,59), sicer pa je bila slednja korelacija močnejša. Še posebej takrat, ko uporabljamo 

objektivne meritve, iz rezultatov razberemo večjo povezanost komponent transformacijskega 

vodenja ter nagrajevanja z delovnim zadovoljstvom vodenega ter zadovoljstvom vodenega z 

vodjo in nižjo povezanost z delovno uspešnostjo vodje in vodenih oziroma celotnega tima.  

Lowe, Kroeck, in Sivasubramaniam (1996) so analizirali rezultate 37 raziskav, ki so z 

multifaktorskim vprašalnikom vodenja merile komponente vodenja ter njihovo povezanost z 

učinkovitostjo vodij. Ugotovili so, da rezultati objektivnih kot tudi subjektivnih meritev 
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kažejo na srednje močno pozitivno povezanost med komponentami transformacijskega 

vodenja ter učinkovitostjo, s tem da so korelacije pri subjektivnih meritvah močnejše 

(korelacijski koeficient med 0,59 in 0,71) kot pri objektivnih meritvah (korelacijski koeficient 

med 0,24 in 0,30).  

Negativna povezanost med učinkovitostjo in vodenjem brez vajeti se je pokazala pri raziskavi 

(Dumdum, Lowe in Avolio (2002), kjer so na podlagi analize rezultatov 49 raziskav določili 

korelacijo med vsemi komponentami celostnega obsega vodenja in učinkovitostjo. Ugotovili 

so, da si korelacije sledijo takole:  

Tabela 1: Korelacije med komponentami vodenja in učinkovitostjo  

MLQ Scale Number of r coefficients Mean Raw r 

Transformacijsko vodenje 45 0,43 

Idealiziran vpliv 43 0,52 

Inspiracijska motivacija 70 0,46 

Intelektualna stimulacija 76 0,47 

Individualizirana obravnava 82 0,47 

Transakcijsko vodenje 18 0,15 

Nagrajevanje 80 0,45 

Vodenje z izjemami 8 -0,23 

Aktivno vodenje z izjemami 65 -0,06 

Pasivno vodenje z izjemami 44 -0,28 

Vodenje brez vajeti 70 -0,29 

Vir:Dumdum, Lowe, in Avolio, A meta-analysis of transformational and transactional leadership correlaters of 

effectiveness and satisfaction: an update and extension (2002) 

Iz rezultatov lahko razberemo, da korelacija komponent različnih stilov vodenja z 

učinkovitostjo pada od višje korelacije s komponentami transformacijskega stila vodenja do 

nižje korelacije s komponentami transakcijskega stila vodenja. Opazimo tudi, da imajo vse 

komponente transakcijskega vodenja, z izjemo nagrajevanja, negativno korelacijo z 

učinkovitostjo (Dumdum, Lowe in Avolio, 2002). 
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3.2 Teorija samodoločenosti in rezultati na delovnem mestu 

Ryan in Deci (2000) pravita, da ima internalizacija, ki je značilna za avtonomno motiviranost 

oziroma samodoločeno vedenje, pozitivne učinke, saj so zaposleni bolj učinkoviti, vztrajnejši, 

hkrati pa imajo zvišano življenjsko zadovoljstvo in boljšo prilagoditev v socialno okolje.  

Meyer, Becker, in Vandenberghe (2004) ugotavljajo, da ima zunanja regulacija, torej 

nesamodoločeno vedenje, negativne učinke na zadovoljstvo zaposlenih ob opravljenem delu, 

na njihov manjši napor in vztrajnost.  

3.3 Teorija samodoločenosti, stil vodenja ter delovna motivacija 

Pink (2011) postavi kontroverzno tezo, da nagrajevanje aktivnosti zaposlenih niža njihovo 

notranjo motivacijo. Znižana notranja motivacija povzroči znižanje prizadevanja k delu, 

dobrem počutju in delovni uspešnosti. Tezo je potrdila tudi raziskava, katere avtor je Hewett 

(2013), v kateri so sodelovali zaposleni v organizaciji, ki so odgovarjali na vprašalnik pred in 

po prejetju letne plače in letne denarne nagrade. Vsem zaposlenim je bila obljubljena denarna 

nagrada, vendar na koncu jo je dobila le polovica zaposlenih. Rezultati raziskave so pokazali, 

da so posamezniki, ki so na začetku bili notranje motivirani in na koncu leta prejeli visoko 

denarno nagrado, postali manj notranje motivirani. Avtorica je ugotovila, da so vodje imeli 

velik vpliv pri zmanjšanju negativnega vpliva nagrad na zaposlene. Vodje, ki so spodbujali 

avtonomnost zaposlenih in omogočali avtonomne delovne razmere, so lajšali negativni vpliv 

denarnih nagrad na zaposlene. Pomemben rezultat raziskave je bil, da se znižana notranja 

motivacija oziroma zvišana zunanja motivacija povezuje z negativno produktivnostjo, 

prizadevanjem in dobrim počutjem.  

Deci je že leta 1969 ugotovil, da obljubljena nagrada kratkotrajno poveča motiviranost, 

vendar jo na dolgi rok zniža, v kolikor ni ponujena še večja nagrada (Dolenc, 2010). Ryan in 

Deci (2000) sta ugotovila, da notranjo motivacijo poleg oprijemljivih nagrad znižujejo tudi 

ukazi, roki, vsiljeni cilji ter druge grožnje. V tem primeru zaposleni opravljajo svoje delo 

zaradi zunanjih pobud in ne zaradi svoje želje po delu. 

Kovjanic, Schulh, Jonas, Van Quaquebeke in Van Dick (2012) so preučevali povezanost med 

bazičnimi potrebami (avtonomnost, povezanost, kompetentnost) teorije somodoločenosti in 

delovnimi rezultati zaposlenega (zadovoljstvo pri delu, samoučinkovitost, predanost vodji) pri 

zaposlenih s transformacijskimi vodji. Preverili so šest različnih hipotez. Predpostavljali so, 

da obstaja povezava med zadovoljstvom pri delu in posamezno bazično potrebo pri 

zaposlenih s transformacijskimi vodji, ter da obstaja povezava med zadovoljstvom pri delu in 



16 

 

vsemi bazičnimi potrebami hkrati pri zaposlenih, ki so deležni transformacijskega vodenja. 

Hkrati so preverili še korelacijo med kompetentnostjo in samoučinkovitostjo (brez vpliva 

ostalih dveh bazičnih potreb) ter korelacijo med povezanostjo in predanostjo vodji.  

Raziskava je bila narejena leta 2012 v Nemčiji na vzorcu 410 ljudi in v Švici na vzorcu 442 

ljudi. Rezultati so v veliki meri pokazali skladnost rezultatov pri obeh vzorcih. Pri obeh 

vzorcih so ugotovili močno korelacijo med kompetentnostjo in samoučinkovitostjo. Pri prvi 

raziskavi je bil visok vpliv le med avtonomnostjo in zadovoljstvom pri delu, medtem ko je 

bila pri drugi raziskavi ugotovljena korelacija med vsemi tremi bazičnimi potrebami in 

zadovoljstvom pri delu. Rezultati raziskave so tako pokazali močno povezavo med 

transformacijsko teorijo vodenja in bazičnimi potrebami teorije samodoločenosti, kar kaže na 

potrditev avtorjeve predpostavke, da je centralni mehanizem transformacijskega vodenja 

zadovoljevanje potreb, ki so bazične v teoriji samodoločenosti (Kovjanic idr., 2012). 

Raziskava je bila zaključena s pomembno ugotovitvijo, da transformacijski vodje ne vplivajo 

na učinkovitost zaposlenih samo prek notranje motiviranih procesov, torej prek 

zadovoljevanja bazičnih potreb po teoriji samodoločenosti, pač pa tudi prek zunanje 

motiviranih procesov, ki so zunaj zadovoljevanja bazičnih psiholoških potreb (Kovjanic idr., 

2012).  

Trepanier, Fernet in Austin (2012) so raziskovali, kako vplivajo odnosi med ravnatelji in 

sodelavci na delovnem mestu na njihovo avtonomno motivacijo in samoučinkovitost. Na 

vzorcu 568 šolskih ravnateljev so potrdili svoj predlagan model, da močnejša kot je 

ravnateljeva zaznava pozitivnih odnosov na delovnem mestu, višja je njihova notranja 

motivacija in samoučinkovitost, kar posledično vpliva na njihovo samoocenjevanje svojega 

stila vodenja kot transformacijskega stila vodenja.  

Na Jamajki je bila izvedena raziskava na 94 borznih posrednikih, ki je raziskovala vpliv 

transformacijskega in transakcijskega stila vodenja vodij na motivacijo oziroma dodaten 

napor zaposlenih. Rezultati kažejo, da vse štiri komponente transformacijskega stila vodenja 

pozitivno vplivajo na višjo delovno motivacijo zaposlenih. Vendar rezultati kažejo, da tudi 

komponente transakcijskega stila vodenja pozitivno vplivajo na višjo delovno motivacijo. 

Avtorica je ugotovila, da tako sistemi nagrajevanja kot tudi aktivno in pasivno vodenje z 

izjemami višajo delovno motivacijo. Pomemben del raziskave je bil, da se veliko vodij 

poslužuje obeh stilov vodenja, torej komponent transformacijskega stila vodenja in 

transakcijskega stila vodenja (Oakley-Williams, 2004). 
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Tako raziskave v delovnem okolju kot tudi izven njega kažejo na povezanost avtonomne 

motivacije oziroma samodoločenega vedenja s pozitivnimi rezultati (Vroom in Deci, 1989). 

Baard, Deci, in Ryan (2004) so dokazali, da sta avtonomna motivacija in avtonomno vodenje 

povezana tako s samoocenjeno učinkovitostjo kot tudi z vitalnostjo na delovnem mestu, hkrati 

pa sta negativno povezani z anksioznostjo zaposlenih.  

Poleg avtonomne delovne motivacije je pomembno tudi avtonomno vodenje. Takšno vrsto 

vodenja sta Gange in Deci (2005) opisala kot izobraževanje vodenih, saj jih opremimo s 

pomembnimi informacijami, nudimo izbiro, in opogumljamo pri samoiniciativnosti. 

Avtonomna motivacija in avtonomno vodenje sta poleg vitalnosti in višje učinkovitosti na 

delovnem mestu povezana tudi z zadovoljstvom s službo, višjim zaupanjem v vodjo, boljšo 

psihološko prilagodljivostjo in lažjim sprejemanjem sprememb v organizaciji (Gange in Deci, 

2005).  

Gange in Deci (2005) v svojih raziskavah navajata tudi, da so učinki avtonomne in 

kontrolirane motivacije na učinkovitost zaposlenih odvisni od težavnosti zastavljene naloge. 

Pri kompleksnih nalogah, ki zahtevajo veliko kritičnega mišljenja in kreativnosti zaposlenih, 

je avtonomna motivacija statistično pomembno pozitivno povezana z učinkovitostjo, medtem 

ko pri enostavnih, nekreativnih nalogah ni statistično pomembne povezave. Kljub temu, da 

statistično pomembna povezava med avtonomno motivacijo in učinkovitostjo zaposlenih pri 

opravljanju lažjih nalog ni bila dokazana, pa so Illardi, Leone, Kasser in Ryan (1993; v Baard, 

Deci, in Ryan, 2004) ter Shirom, Westman, in Shamai, (1999) dokazali statistično pomembno 

korelacijo med avtonomno motiviranostjo in avtonomnim vodenjem pri opravljanju lažjih, 

nezahtevnih nalog z višjo samopodobo, višjim delovnim zadovoljstvom, manjšo verjetnostjo 

depresivnosti, stresa in izgorevanja.  
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II EMPIRIČNI DEL 

4 Raziskovanje stilov vodenja in teorije samodoločenosti 

4.1 Opredelitev problema in namen diplomske naloge 

Vsak menedžer si želi zaposliti in ohranjati uspešne, produktivne in visoko motivirane 

posameznike v organizaciji. Slej ko prej se sreča z vprašanjem, na kakšen način zvišati 

stopnjo motiviranosti zaposlenih.  

Delovna motiviranost zaposlenih vpliva na uspešnost organizacije, zato vodje zaposlenih 

stremijo k višanju motivacije. Po teoriji samodoločenosti lahko vodje v svojih zaposlenih 

spodbudijo več vrst motiviranosti, ki so si med seboj različne po kvaliteti in kvantiteti. 

Zaposleni so lahko notranje in zunanje motivirani ali pa amotivirani (Self determination 

theory, 2014). Vodje vplivajo na motiviranost zaposlenih s posluževanjem različnih 

elementov vodenja, ki so značilni bodisi za transformacijski stil vodenja bodisi za 

transakcijski stil vodenja. Raziskovalcem psihologije dela in managerjem organizacij se 

poraja vprašanje, s katerim stilom vodenja bodo vodje uspešni pri procesu motiviranja in 

kateri tip motivacije po teoriji samodoločenosti prispeva k najvišji stopnji motiviranosti pri 

delu. 

Vodenje in motiviranje zaposlenih raziskujem zaradi potrebe po izboljšanju svojih vodstvenih 

in motivacijskih kompetenc pri vodenju Študentske organizacije Pedagoške fakultete, saj se 

pogosto sprašujem, na kakšen način lahko kot vodja prispevam k višji delovni motiviranosti 

in posledično boljšim rezultatom dela članov študentske organizacije.  

Cilje diplomske naloge sem združil v štiri večje sklope. Prvi sklop ciljev želi preveriti 

morebitno povezanost med stili vodenja po transakcijski teoriji ter motiviranostjo po teoriji 

samodoločenosti. Stili vodenja oziroma njihove komponente ter samodoločenost vedenja 

imajo namreč podobne učinke na zaposlene na delovnem mestu. Tako so komponente 

transformacijskega vodenja kot tudi samodoločeno vedenje povezane s pozitivnimi učinki na 

delovnem mestu zaposlenih, kot na primer z delovno motivacijo, delovnim zadovoljstvom, 

učinkovitostjo, vztrajnostjo, sprejemanjem sprememb in psihološko prilagodljivostjo 

(Kovjancic in Schulh, 2012; Judge in Piccolo, 2004; Dumdum, Lowe in Avolio, 2002; Baard, 

Deci in Ryan, 2004; Vroom in Deci, 1989; Deci in Ryan, 2000). Obratno so komponente 

transakcijskega vodenja in nesamodoločeno vedenje povezani z negativnimi učinki, to so 

manjši napor, manjša vztrajnost, produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih in učinkovitost 
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(Hewett, 2013; Meyer, Becker in Vandenberghe, 2004; Dumdum, Lowe in Avolio, 2002). Cilj 

je torej preveriti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med stili vodenja glede na 

samodoločenost vedenja. Želim tudi preveriti, ali obstajajo statistično pomembne korelacije 

med stili vodenja in samodoločenostjo vedenja.  

Drugi sklop ciljev se nanaša na preverjanje povezanosti med transakcijskimi komponentami 

vodenja in komponentami samodoločenega vedenja ter na preverjanje povezanosti med 

komponentami transakcijskega vodenja in komponentami nesamodoločenega vedenja. 

Nagrajevanje, komponenta transakcijskega vodenja, kratkoročno viša motivacijo in jo na 

dolgi rok znižuje (Deci, 1986, v Dolenc (2010)). Povezujejo jo s pozitivnimi (Judge in 

Piccolo, 2004; Dumdum, Lowe in Avolio, 2002) ter negativni (Hewett, 2013; Deci in Ryan, 

2000) učinki na delovnem mestu, zato to komponento ločim od preostalih transakcijskih 

komponent.  

Tretji sklop ciljev se navezuje na preverjanje povezanosti med vsemi komponentami vodenja 

in vsemi komponentami motivacije. Predvidevam, da bodo komponente vodenja, ki jih Bass 

postavi v optimalnem kontinuumu vodenja kot pogosteje uporabljene, tudi močneje povezane 

z bolj ponotranjemimi komponentami motivacije. Dumdum, Lowe in Avolio (2002) so 

namreč v svoji raziskavi ugotovili postopno nižanje povezanosti med komponentami vodenja 

in učinkovitostjo vodij, hkrati pa je moč iz primerjave raziskav teorije samodločenosti 

predvidevati hierarhično povezanost komponent motiviranosti s pozitivnimi učinki na 

delovnem mestu.  

Z zadnjim sklopom ciljev želim preveriti, ali obstaja razlika med tipi vodeno-motiviranih 

zaposlenih glede na stopnjo motiviranosti pri delu. Cilj je tudi preveriti, ali je korelacija med 

tipom transformacijsko vodenega zaposlenega s samodoločenim vedenjem in stopnjo 

motiviranosti najmočnejša.  

Prek štirih sklopov ciljev bom preveril, kateri stil vodenja in katera vrsta samodoločenega 

vedenja privede do najvišje stopnje motiviranosti, kar pa je zelo pomembno, če upoštevamo 

ugotovitev Hersheya Blacharda, da povprečno motivirani zaposleni izkoriščajo samo 20 do 30 

odstotkov svojih sposobnosti, medtem ko visoko motivirani zaposleni izkoriščajo kar med 80 

in 90 odstotkov svojih sposobnosti na delovnem mestu (Oakley-Williams, 2004). 

4.2 Hipoteze 

Hipoteza 1a: Obstajajo statistično pomembne razlike med stili vodenja vodje in indeksom 

samodoločenosti vedenja zaposlenih. 
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Hipoteza 1b: Obstaja statistično pomembna povezanost med transformacijskim stilom 

vodenja vodje in indeksom samodoločenosti vedenja zaposlenih. 

Hipoteza 1c: Obstaja statistično pomembna povezanost med transakcijskim stilom vodenja 

vodje in indeksom samodoločenosti vedenja zaposlenih. 

Hipoteza 1č: Mešan stil vodenja ni statistično pomembno povezan z indeksom 

samodoločenosti vedenja zaposlenih.  

Hipoteza 2a: Obstaja statistično pomembna povezanost med povprečjem komponent 

transformacijskega vodenja in povprečjem komponent samodoločenega vedenja.  

Hipoteza 2b: Obstaja statistično pomembna povezanost med povprečjem komponent 

transakcijskega vodenja brez komponente nagrajevanja in povprečjem komponent 

nesamodoločenega vedenja. 

Hipoteza 3: Obstaja statistično pomembna povezanost med merjenimi komponentami 

vodenja in merjenimi komponentami motivacije. 

Hipoteza 4a: Obstajajo statistično pomembne razlike med stili vodeno-motiviranih oseb in 

stopnjo delovne motiviranosti na delovnem mestu.  

Hipoteza 4b: Transformacijski-samodoločeni stil vodeno-motiviranih zaposlenih ima 

najmočnejšo pozitivno korelacijo s stopnjo delovne motiviranosti na delovnem mestu. 

Hipoteza 4c: Transakcijski-nesamodoločeni stil vodeno motiviranih zaposlenih ima 

najmočnejšo negativno korelacijo s stopnjo delovne motiviranosti na delovnem mestu.  

4.3 Raziskovalna metoda 

4.3.1 Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 373 zaposlenih, od katerih je 248 do konca rešilo anketni 

vprašalnik, 147 pa jih je odgovorilo na vse postavke vseh vprašanj. Vzorec je priložnostni. Od 

148 zaposlenih je bilo 39 moških (26,5 %) in 108 žensk (73,5 %). Prvo, drugo, tretjo, četrto 

ali peto stopnjo izobrazbe ima 83 sodelujočih (56,5 %), 64 sodelujočih (43,5 %) pa šesto, 

sedmo ali osmo stopnjo izobrazbe. 

Večina anketirancev opravlja delo prek študentske napotnice, in sicer 97 vprašanih (65,5 %), 

45 zaposlenih (30,6 %) pa je redno zaposlenih za določen ali nedoločen čas. Preostalih 5 

vprašanih (2,7 %) je v drugačni obliki delovnega razmerja. 
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Slika 3: Oblika delovnega razmerja (N= 147) 

 

Večina vprašanih je zaposlenih v profitni organizaciji, in sicer 81 (55,5 %), preostalih 67 

(44,5 %) jih dela v neprofitni organizaciji. V javni organizaciji je zaposlenih 56 oseb (38,1%), 

v zasebni organizaciji pa 91 (61,9 %). 

V raziskavi je sodelovalo 6 zaposlenih (4,1 %), ki so zaposleni v organizaciji z enim ali 

dvema zaposlenima, 46 (31,5 %) zaposlenih v organizaciji s tremi do največ deset zaposlenih 

ter 36 (24,7 %) zaposlenih v organizacij z med 10 in 50 zaposlenimi. Preostalih 58 (39,7 %) je 

zaposlenih v organizacijah z več kot 50 zaposlenimi. 

Delovna doba v trenutni organizaciji 49 zaposlenih (33,1 %) je 1 leto, 30 (20,3 %) jih je 

zaposlenih 2 leti, 23 (15,5 %) pa ima 3 leta delovne dobe. Preostalih 40 zaposlenih (27,01 %) 

ima daljšo dobo od treh let. 

Študentje, ki so odgovarjali na anketni vprašalnik, so zaposleni v turizmu, igralništvu in 

gostinstvu, in sicer 32 oseb (33,3 %), 9 študentov (9,4 %) opravlja fizična dela, 17 (17,7 %) 

strokovna dela, preostalih 9 študentov (9,4 %) pa se ukvarja z organiziranjem.  

Velika večina zaposlenih, to je 121 (82,2 %), je odgovorilo, da niso vodje. Od teh 121 

zaposlenih jih 57 (39 %) pretežno samostojno opravlja delo, 64 (43,8 %) pretežno opravlja 

delo po navodilih vodje. Med vprašanimi je 11 zaposlenih (7,5%), ki so vodje ekipe ali 

oddelka, 4 (2,7 %) pa so vodje organizacije. Preostalih 11 (6,8 %)  je označilo, da niso nič od 

navedenega. 

Anketiranci so označevali tudi stopnjo delovne motiviranost na delovnem mestu v primerjavi 

z motiviranostjo pri hobiju. 
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Slika 4: Stopnja delovne motiviranosti na delovnem mestu v primerjavi s stopnjo 

motiviranosti pri hobiju (N= 146) 

 

4.3.2 Pripomočki 

Za pridobitev empiričnih rezultatov diplomskega dela sem uporabil spletni anketni vprašalnik, 

ki je razdeljen na tri dele. V uvodnem delu sem se predstavil in povedal namen raziskovanja, 

ter kontakt za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika. V drugem delu je 

10 vprašanj, s katerimi preverjam spol zaposlenega, značilnosti delovnega mesta ter 

značilnosti organizacije, v kateri je zaposlen anketiranec. Tretji del anketnega vprašalnika 

vsebuje tri vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na primerjavo stopnje delovne motiviranosti 

na delovnem mestu v primerjavi s stopnjo motiviranosti pri hobiju. Anketiranec izbira med 

odgovori na petstopenjski Likertovi lestvici od znatno nižje, nekoliko nižje, niti nižje niti 

višje, nekoliko višje ter znatno višje. Drugi del vprašalnika se nanaša na preverjanje stila 

vodenja oziroma devetih komponent transformacijskega in transakcijskega vodenja. Uporabil 

sem multifaktorski vprašalnik o vodenju (angl. »Multifactor leadership questionaire«), ki sta 

ga naredila Bass in Avolio leta 2000. Bass in Avolio (2008) pojasnjujeta, da MLQ ocenjuje 

vse vodstvene stile, ki so zajeti v celotnem obsegu vodenja (angl. »Full range of leadership«). 

Vprašalnik sem prevedel v slovenski jezik. Vsebuje 18 postavk, s katerimi se anketiranci 

strinjajo ali ne strinjajo na petstopenjski Likertovi lestvici (nikoli ali skoraj nikoli; redko; 

včasih; pogosto; vedno ali skoraj vedno).  

Po prevodu vprašalnika v slovenski jezik sem opravil pilotsko raziskavo zanesljivosti 

merskega instrumenta na vzorcu 20 zaposlenih ter preveril mere zanesljivosti med 
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posameznimi komponentami vodenja. Uporabil sem Cronbachov koeficient alfa, metodo za 

ugotavljanje zanesljivosti merskega instrumenta, ki pomeni posplošitev metode analize 

notranje konsistentnosti (Sagadin, 1993). Mere zanesljivosti med posameznimi 

komponentami vodenja so bile: idealiziran vpliv α=0,610, vodenje brez vajeti α=0,594, 

intelektualna stimulacija α=0,636, nagrajevanje α=0,564, aktivno vodenje z izjemami: 

α=0,531, pasivno vodenje z izjemami α=0,348, inspiracijska motivacija α=0,584, individualna 

obravnava α= 0,564. Najstrožje pravilo za zanesljivost vprašalnika je, da je α večja ali enaka 

0,8. Testi sposobnosti so dovolj zanesljivi, ko je α večja ali enaka 0,7, testi osebnosti in stališč 

pa pogosto ne dosegajo takšnih zanesljivosti, zato pogojno upoštevamo tudi nekoliko manjše 

vrednosti (Bajt in Štiblar, 2002). Pred pričetkom statistične obdelave podatkov sem ponovno 

opravil test zanesljivosti merskega instrumenta na vzorcu 147 anketirancev. Mere 

zanesljivosti so bile primerljive z merami zanesljivosti na pilotskem vzorcu: idealiziran vpliv 

α=0,603, vodenje brez vajeti α=0,572, intelektualna stimulacija: α=0,641, nagrajevanje 

α=0,562, aktivno vodenje z izjemami α=0,511, pasivno vodenje z izjemami α=0,321, 

inspiracijska motivacija α=0,556, individualna obravnava α=0,523. 

Uporabil sem tudi vprašalnik zunanje in notranje delovne motivacije WEIMS ( angl. »Work 

extrinsic and intrinsic work motivation scale« (Tremblay, Blanchard, Taylor in Palletier, 

2009). Vprašalnik je zastavljen kot samoocenjevalna lestvica in vsebuje 18 postavk, ki sem 

jih v celoti prevedel iz angleškega jezika. Za ocenjevalno lestvico je bila izbrana 

petstopenjska Likertova lestvica, kot v originalnem vprašalniku, ki je zagotavljala tudi 

ekvidistančnost, kar mi je omogočilo kasnejšo analizo rezultatov. Likertova lestvica (nikakor 

se ne strinjam; ne strinjam se; se niti ne strinjam, niti strinjam; strinjam se; popolnoma se 

strinjam) je izražala delež strinjanja z zastavljenim vprašanjem: »Zakaj opravljate svoje 

delo?«. Po teoriji samodoločenosti obstaja šest tipov motivacije, zato je vprašalnik meril šest 

komponent in vse so vsebovale enako Likertovo lestvico.  

Po prevodu sem na pilotskem vzorcu (N= 20) preveril mere zanesljivosti. Notranja motivacija 

α=0,787, integrirana regulacija α=0,660, identifikacijska regulacija α=0,664, introjekcijska 

regulacija α=0,713, zunanja regulacija α=0,611, amotivacija α=0,785. Tudi pri vprašalniku 

zunanje in notranje delovne motivacije sem preveril mere zanesljivosti posameznih 

komponent na vzorcu 147 zaposlenih. Mere zanesljivosti so bile sledeče: notranja motivacija 

α=0,763, integrirana regulacija α=0,672, identifikacijska regulacija α=0,641, introjekcijska 

regulacija α=0,674, zunanja regulacija α=0,602, amotivacija α=0,772. Vprašalnik je zanesljiv, 

saj vse mere zanesljivosti znašajo nad 0,6. 
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Vprašalnik zunanje in notranje delovne motivacije meri tudi tip delovne motivacije, in sicer z 

indeksom delovne samodoločenosti ali indeksom samodoločenega vedenja (W-SDI, 

(Vallerand, 1997)), merilnim instrumentom, zasnovanem na teoriji samodoločenosti, ki meri 

delovno motivacijo. Rezultate odgovorov anketirancev sem razvrstil med +/- 24. S končnim 

rezultatom sem ugotovil posameznikovo relativno stopnjo samodoločenosti vedenja. V 

kolikor je anketiranec dosegel pozitivno število točk, gre za profil samodoločenosti, negativno 

število točk pa pokaže profil ne-samodoločenosti. Z indeksom namreč ugotovimo, ali je oseba 

notranje ali zunanje motivirana.  

4.3.3 Tehnika zbiranja podatkov 

Zbiranje primarnih podatkov je potekalo preko spletne ankete, ki je bila oblikovana preko 

spletnega orodja Enka (1ka). Naslov spletnega mesta za reševanje ankete je bil posredovan 

preko elektronskega naslova ter s pomočjo družabnih omrežij v dveh valovih. V prvem valu 

sem anketni vprašalnik poslal vodjem organizacij, za katere sem si želel, da bodo spletni 

anketni vprašalnik posredovali svojim zaposlenim. Organizacije sem izbiral načrtno, saj sem 

želel pridobiti organizacije, ki se razlikujejo glede na število zaposlenih, 

profitnost/neprofitnost ter javni in zasebni sektor. Sodelovanje vodij organizacij sem želel 

pridobiti s pojasnitvijo morebitne uporabne vrednosti rezultatov raziskave. Naletel sem na 

slab odziv na reševanje anket, saj jih je v enem tednu rešilo le 11 zaposlenih, zato sem pričel z 

drugim valom pošiljanja anketnih vprašalnikov. K sodelovanju sem povabil zaposlene, za 

katere sem predvideval, da bodo sodelovali zaradi poznanstva. V drugem valu pošiljanja se 

nisem več obračal zgolj na vodje organizacij, pač pa sem spletni anketni vprašalnik pošiljal 

zaposlenim na njihovo osebno elektronsko pošto. Zbiranje podatkov je potekalo v maju in 

juniju 2014. 

4.3.4 Postopek obdelave podatkov 

Podatke sem izvozil iz spletnega orodja Enka (1ka) v SPSS 21.0, program za statistično 

obdelavo podatkov. Najprej sem izračunal povprečje osmih komponent vodenja in povprečje 

šestih komponent motivacije. Nato sem izračunal povprečje transformacijskih komponent 

vodenja in povprečje transakcijskih komponent vodenja. Ta povprečja sem uporabil za 

določitev stila vodenja vodij na naslednji način. Osebe s transformacijskim stilom vodenja 

vodje imajo višje povprečje transformacijskih komponent vodenja od povprečja komponent 

transakcijskega vodenja. Nasprotno velja za transakcijski stil vodenja. Opazil sem, da ima 

veliko enot minimalno razliko v povprečjih komponent transformacijskega in transakcijskega 

vodenja, zato sem določil tretji, mešani stil vodenja, za katerega velja, da je absolutna razlika 
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obeh povprečij manjša od 0,5. 0,5 sem izbral na podlagi predvidevanja, da je vsaj takšna 

razlika potrebna v praksi za zaznavo drugačnega stila vodenja.  

Ugotovil sem, da ima največ zaposlenih vodjo z mešanim stilom vodenja, in sicer 61 oseb 

(41,8%), nekoliko manj jih ima vodjo s transformacijskim stilom vodenja, in sicer 55 

(37,7%), preostalih 30 (20,5%) pa je deležnih transakcijskega stila vodenja vodij. 

Izračunana povprečja šestih komponent motivacije so uporabljena za določitev 

samodoločenosti vedenja. Z indeksom samodoločenega vedenja je mogoče tako pri vsakem 

anketirancu dobiti rezultat na skali med -24 in +24, pri čemer imajo samodoločeno vedenje 

vsi anketiranci, ki dosežejo pozitiven rezultat in nesamodoločeno vedenje vsi z negativnim 

rezultatom. Izračun indeksa določa sledeča formula:  

Indeks samodoločenega vedenja = 3* (M notranje regulacije oz notranje motivacije) + 2* (M 

integrirane regulacije) + 1* (M identifikacijske regulacije) – 1* (M introjekcijske regulacije) - 

2* (M zunanje regulacije) – 3* (M amotivacije); pri čemer M pomeni povprečje komponent 

določenega stila regulacije.  

Ugotovil sem, da ima 104 anketirancev samodoločeno vedenje. Zaposlenih s 

nesamodoločenim vedenjem je 40, preostalim trem pa ne morem določiti samodoločenosti 

vedenja, saj je njihov rezultat indeksa 0, kar ni niti samodoločeno niti nesamodoločeno 

vedenje.  

Skladno s ciljem diplomske naloge, in sicer združitvijo obeh teorij v enoten koncept, ki ga 

lahko uporabljamo za predvidevanje delovnih rezultatov zaposlenih v organizaciji sem 

oblikoval vodeno-motivirane stile, ki vsebujejo tako stil vodenja kot tudi samodoločenost 

vedenja. Vse tri stile vodenja (transformacijski, transakcijski in mešani stil) sem združil z 

obema oblikama samodoločenega vedenja (samodoločeno in nesamodoločeno vedenje) in 

dobil 6 vodeno-motiviranih stilov. 

Ugotovil sem, da ima 48 (33,3 %) zaposlenih s samodoločenim vedenjem hkrati tudi vodjo s 

transformacijskim stilom vodenja, kar sem označil kot transformacijski-samodoločeni stil, 15 

(10,4 %) zaposlenih ima transakcijski-samodoločeni stil, 41 (28,5 %) jih ima mešani-

samodoločeni stil. Samo 7 (4,9 %) zaposlenih ima transformacijski-nesamodoločeni stil, 15 

(10,4 %) jih ima transakcijski-nesamodoločeni, preostalih 18 (12,7 %) pa ima mešani-

nesamodoločeni stil. 
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Pri hipotezi 1a in 4a sem uporabil analizo variance (ANOVA), ki jo uporabimo, ko želimo 

med seboj primerjati tri ali več neodvisnih skupin. Z njo sem ugotavljal, ali se aritmetične 

sredine treh ali več skupin med seboj statistično razlikujejo (Kožuh, Mažgon in Mara, 2013).  

Pri hipotezah 1b, 1c, 1č, 2a in 2b sem uporabil Pearsonov koeficient korelacije, saj sem želel 

na vzorcu ugotoviti, ali sta dve spremenljivki medsebojno povezani, ter kakšna je smer te 

povezanosti (Field, 2011). 

Pri hipotezah 3, 4b in 4c sem uporabil Spearmanov koeficient korelacije, saj sem želel 

ugotoviti, ali sta dve ordinalni spremenljivki medsebojno povezani ter kakšna je smer te 

povezave (Bryman in Cramer, 2009). 

4.4 Predstavitev in interpretacija rezultatov statistično dobljenih hipotez  

Hipoteza 1a: »Obstajajo statistično pomembne razlike med stili vodenja vodje in indeksom 

samodoločenosti vedenja zaposlenih.« 

S pomočjo Levenovega testa sem v prvem koraku ugotavljal homogenost varianc, da bo 

kasnejša obdelava podatkov ustrezna glede enakosti oziroma neenakosti varianc. Leveneov 

test je znašal 1,361 pri stopnji značilnosti 0,260, kar pomeni, da preizkus ni odkril značilnih 

razlik v homogenosti varianc. V nadaljevanju bo zato uporabljen Bonferronijev test v sklopu 

One-Way-Anova analize. 

Tabela 3: Levenov test homogenosti varianc 

Test of Homogeneity of Variances 

Indeks delovne samodoločenosti  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,361 2 143 ,260 

S F-testom sem preveril, ali obstajajo razlike med tremi različnimi skupinami, in sicer 

zaposlenimi z vodji s transformacijskim stilom, transakcijskim stilom in mešanim stilom 

vodenja, glede samodoločenosti vedenja, ki znaša med -24 in +24.. Rezultat F-testa je znašal 

17,699, stopnja značilnosti pa je v tem primeru zanemarljiva (P=0,000). Glede na dobljene 

rezultate torej lahko zavrnemo ničelno domnevo, da so vse aritmetične sredine 

samodoločenega vedenja med skupinami enake in sprejmemo sklep, da razlike med 

skupinami glede samodoločenosti vedenja res obstajajo. 
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Tabela 4:Analiza One-Way-Anova  

ANOVA 

Indeks delovne samodoločenosti  

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1168,696 2 584,348 17,699 ,000 

Within Groups 4721,323 143 33,016 
  

Total 5890,019 145 
   

Spodnja tabela nam prikazuje večkratne primerjave med posameznimi stili vodenja glede 

indeksa delovne samodoločenosti. Razlike med posameznimi stili obstajajo, če je P vrednost 

(stopnja značilnosti) nižja od 0,05. S pomočjo metode Bonferroni lahko trdimo, da obstajajo 

statistično pomembne razlike med transformacijskim vodenjem in transakcijskim vodenjem 

(P=0,000). Prav tako lahko ob zanemarljivi stopnji značilnosti trdimo, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med transformacijskim stilom vodenja in mešanim stilom. Prav tako 

obstaja statistično pomembna razlika med mešanim stilom in transakcijskim stilom (p=0,033). 

Tabela 5: Tabela večkratne primerjave med posameznimi stili vodenja glede indeksa delovne 

samodoločenosti (n=146) 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Indeks delovne samodoločenosti  

Bonferroni 

(I) Stil vodenja (J) Stil vodenja Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

Transforamacijski stil 
Transakcijski stil 7,47677

*
 1,30416 ,000 

Mešani stil 4,17258
*
 1,06843 ,000 

Transakcijski stil 
Transforamacijski stil -7,47677

*
 1,30416 ,000 

Mešani stil -3,30419
*
 1,28132 ,033 

Mešani stil 
Transforamacijski stil -4,17258

*
 1,06843 ,000 

Transakcijski stil 3,30419
*
 1,28132 ,033 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Iz višine aritmetičnih sredin indeksa samodoločenosti anketirancev v treh skupinah, ki so 

oblikovane glede na stil vodenja vodij, ugotavljam, da je med skupinami različno izraženo 

samodoločeno vedenje. Skala določanja indeksa samodoločenosti poteka od -24 do 24, na 

kateri lahko od 0 do 24 določimo samodoločeno vedenje, od 0 do -24 pa nesamodoločeno 

vedenje. Višje torej kot bodo aritmetične sredine anketirancev posameznih stilov vodenja, 

večja bo izraženost samodoločenega vedenja. Najbolj izraženo samodoločeno vedenje je pri 



28 

 

skupini s transformacijskim vodenjem, ki ima aritmetično sredino vzorca 6,9212, manj 

izraženo je pri skupini z mešanim stilom vodenja, ki ima aritmetično sredino 2,7486, najmanj 

pa pri skupini s transakcijskim stilom vodenja vodij, ki ima aritmetično sredino -0,5556 in 

kaže na izraženost nesamodoločenega vedenja, saj je rezultat na indeksu delovne 

samodoločenosti negativen.  

Tabela 6: Tabelaričen prikaz višine aritmetičnih sredin vzorca za posamezne stile (n=146) 

                                                                                            Descriptives 

Indeks delovne samodoločenosti   

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

Transformacijski stil 55 6,9212 5,25207 ,70819 -7,67 16,33 

Transakcijski stil 30 -,5556 6,59347 1,20380 -12,33 13,00 

Mešani stil 61 2,7486 5,73154 ,73385 -13,00 15,67 

Total 146 3,6416 6,37345 ,52747 -13,00 16,33 

 

Pri interpretiranju 1a hipoteze, v kateri preverjam ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med stili vodenja vodje in indeksom delovne samodoločenosti, ugotavljam, da med skupinami 

zaposlenih, ki imajo različni stil vodenja vodij obstajajo razlike glede na indeks delovne 

samodoločenosti. Ugotovitev lahko povežem z rezultati raziskav, ki ugotavljajo, da različni 

stili vodenja vplivajo na različne učinke na delovnem mestu, podobno kot vpliva na njih tudi 

tip samodoločenosti (Kovjancic in Schulh, 2012; Judge in Piccolo, 2004; Dumdum, Lowe in 

Avolio, 2002; Baard, Deci in Ryan, 2004; Vroom in Deci, 1989; Deci in Ryan, 2000). Iz 

aritmetičnih sredin je tudi razvidno, da imajo zaposleni s transformacijskim stilom vodenja 

vodij najvišji rezultat na indeksu delovne samodoločenosti, kar sovpada s prej naštetimi 

rezultati. Isto velja za aritmetično sredino indeksa samodoločenega vedenja pri osebah s 

transakcijskim stilom vodenja vodij. Pričakoval sem sicer, da bo aritmetična sredina indeksa 

samodoločenega vedenja oseb s transakcijskim stilom vodenja vodij nižja, vendar razloge 

lahko pripišem prenizki diferenciaciji med stili vodenja, ki sem jo sam oblikoval v procesu 

obdelave podatkov.  

V nadaljevanju želim preveriti, ali med indeksom samodoločenega vedenja in stili vodenja 

obstajajo tudi statistično pomembne povezanosti. 

Hipoteza 1b: »Obstaja statistično pomembna povezanost med transformacijskim stilom 

vodenja vodje in indeksom samodoločenosti vedenja zaposlenih.« 
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Hipoteza 1c: »Obstaja statistično pomembna povezanost med transakcijskim stilom vodenja 

vodje in indeksom samodoločenosti vedenja zaposlenih.« 

Hipoteza 1č: »Mešan stil vodenja ni statistično pomembno povezan z indeksom 

samodoločenosti vedenja zaposlenih.« 

Naslednje tri hipoteze lahko preverimo s pomočjo uporabe korelacijskega koeficienta. 

Korelacijski koeficient nam pove povezanost med posameznima spremenljivkama. Pri vseh 

treh hipotezah sem ugotavljal statistično pomembno povezanost med indeksom delovne 

samodoločenosti, ki znaša med -24 in +24, in posameznim stilom vodenja, pri čemer sem pri 

hipotezi 1b uporabil transformacijski stil vodenja, kjer 1 pomeni prisotnost stila, 0 pa 

odsotnost transformacijskega stila vodenja. Pri hipotezi 1c sem uporabil transakcijski stil, kjer 

1 pomeni prisotnost stila, 0 pa odsotnost. Pri hipotezi 1 č sem na isti način uporabil mešani 

stil vodenja. Pri povezanosti transformacijskega stila vodenja in indeksom delovne 

samodoločenosti znaša korelacijski koeficient 0,414, kar pomeni, da je linearna povezanost 

med njima pozitivna in srednje močna. P vrednost, ki je v tem primeru dvostranska, znaša 

0,01. Korelacijski koeficient med transakcijskim stilom vodenja in indeksom delovne 

samodoločenosti znaša -0,314 in nam pove, da je povezava med njima linearna, negativna in 

srednje močna, pri stopnji značilnosti 0,01. Pri povezavi med mešanim stilom in indeksom 

delovne samodoločenosti pa znaša korelacijski koeficient -0,150, ob stopnji značilnosti 0,069, 

kar pomeni, da povezave med njima ne moremo definirati. V spodnji tabeli je prikazana 

korelacijska povezanost za hipotezo 1b, tabeli korelacijskega koeficienta za hipotezi 1c in 1č 

se nahajata v prilogah kot priloga 1 in priloga 2. 

Tabela 7: Korelacijska povezanost med transformacijskim stilom in indeksom delovne 

samodoločenosti 

Correlations 

 Transformacijski 

stil 

Indeks delovne 

samodoločenosti 

Spearman's rho 

Transformacijski stil 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,414
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 147 147 

Indeks delovne 

samodoločenosti 

Correlation 

Coefficient 

,414
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 147 147 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Pri interpretiranju hipotez 1a, 1b in 1c se naslanjam na ugotovitve istih raziskav (prav tam), na 

katere sem se oprl pri hipotezi 1 a. Tako transformacijski stil kot tudi transakcijski stil 

vodenja imata srednje močno povezanost z indeksom samodoločenosti. Statistično 

nepomembna povezanost mešanega stila vodenja vodenih z indeksom samodoločenega 

vedenja je logična, saj so v mešanem stilu povprečja transformacijskih in transakcijskih 

komponent enaka ali skoraj enaka.  

Hipoteza 2a: »Obstaja statistično pomembna povezanost med povprečjem komponent 

transformacijskega vodenja in povprečjem komponent samodoločenega vedenja.«  

Hipoteza 2b: »Obstaja statistično pomembna povezanost med povprečjem komponent 

transakcijskega vodenja brez komponente nagrajevanja in povprečjem komponent 

nesamodoločenega vedenja.« 

Pri hipotezi 2a sem uporabil aritmetične sredine komponent transformacijskega vodenja, in 

sicer idealiziranega vpliva, individualizirane obravnave, inspiracijske motivacije in 

intelektualne stimulacije, katerih vrednosti so med 1 in 7. Uporabil sem tudi aritmetične 

sredine komponent samodoločenega vedenja, in sicer notranje regulacije, integrirane 

regulacije ter identifikacijske regulacije, katerih vrednost prav tako znaša med 1 in 7.  

Pri hipotezi 2b so uporabljena povprečja komponent transakcijskega vodenja brez 

nagrajevanja, torej aktivno vodenje z izjemami, pasivno vodenje z izjemami in vodenje brez 

vajeti. Statistično sem obdelal tudi povprečja komponent nesamodoločenega vedenja, in sicer 

amotivacije, zunanje regulacije in introjekcijske regulacije. Vse komponente imajo vrednost 

med 1 in 7.  

Tudi pri preverjanju hipotez 2a in 2b bomo uporabili bivariatni korelacijski koeficient. 

Korelacijski koeficient znaša 0,417 in nam pove pozitivno in srednje močno linearno 

povezanost med povprečjem komponent transformacijskega vodenja in povprečjem 

komponent samodoločenega vedenja. P vrednost je v tem primeru 0,01. Korelacijski 

koeficient med povprečjem komponent transakcijskega vodenja brez komponente 

nagrajevanja in povprečjem komponent nesamodoločenega vedenja znaša 0,209, kar pomeni, 

da je linearna povezanost pri P=0,05 srednje močna in pozitivna. Tabelarni prikaz rezultatov 

za hipotezo 2b se nahaja v prilogi 3. 

Rezultate testa korelacije pri hipotezi 2a interpretiram kot pričakovane, saj so skladni z 

ugotovitvijo pri hipotezi 1b. Povezanost med povprečjem transakcijskih komponent vodenja 
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brez komponente nagrajevanja in povprečjem nesamodoločenih komponent me preseneča, saj 

sem pričakoval močnejšo povezanost glede na besede Ryan in Deci (2002), ki pravita da 

odsotnost avtonomnega vedenja vpliva na nižanje notranje motiviranosti posameznika. 

Predpostavljam, da je povezanost nekoliko šibkejša zaradi najnižje mere zanesljivosti 

aktivnega in pasivnega vodenja z izjemami, ki predstavljata dve tretjini preučevanih 

komponent. Njuni meri zanesljivosti sta namreč najnižji med vsemi komponentami vodenja.  

Tabela 8: Korelacijska povezanost med povprečjem transformacijskih komponent in 

povprečjem komponent samodoločenega vedenja 

Correlations 

 Povprečje 

transformacijskih 

komp. 

Povprečje 

samodoločenih 

komp. 

Spearman's rho 

Povprečje transformacijskih 

komp. 

Correlation Coefficient 1,000 ,417
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 147 147 

Povprečje samodoločenih 

komp. 

Correlation Coefficient ,417
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 147 147 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Hipoteza 3: »Obstaja statistično pomembna povezanost med merjenimi komponentami 

vodenja in merjenimi komponentami motivacije.« 

Pri naslednji hipotezi sem preveril, ali obstaja statistično pomembna povezanost med 

merjenimi komponentami vodenja in merjenimi komponentami motivacije. Uporabil sem 

aritmetične sredine vseh šestih komponent motivacije (notranja regulacija, integrirana 

regulacija, identifikacijska regulacija, introjekcijska regulacija, zunanja regulacija in 

amotivacija) in devetih komponent vodenja (idealiziran vpliv, inspiracijska motivacija, 

intelektualna stimulacija, individualizirana obravnava, nagrajevanje, aktivno vodenje z 

izjemami, pasivno vodenje z izjemami in nevodenje). Vrednosti vseh aritmetičnih sredin so 

med 1 in 7. Komponente transformacijskega vodenja se statistično pomembno povezujejo z 

vsemi komponentami motivacije, z izjemo zunanje regulacije. Izjema je povezanost med 

introjekcijsko regulacijo in individualizirano obravnavo, ki ni statistično pomembna, saj je 

stopnja tveganja 0,116. Nagrajevanje, komponenta transformacijskega vodenja, se povezuje z 

vsemi komponentami motivacije, z izjemo introjekcijske regulacije. Aktivno in pasivno 

vodenje z izjemami nista statistično pomembno povezana s komponentami motivacije, z 



32 

 

izjemo pozitivne linearne povezanosti med pasivnim vodenjem z izjemami in zunanjo 

regulacijo (r=0,205; P=0,013). Vodenje brez vajeti je statistično pomembno povezano s 

komponentami motivacije z izjemo korelacije med introjekcijsko regulacijo in vodenjem brez 

vajeti ter korelacijo med vodenjem brez vajeti in zunanjo regulacijo. Rezultati so prikazani v 

prilogi 5. 

Pri interpretaciji tretje hipoteze moram najprej poudariti, da obstaja kontinuum komponent 

tako znotraj teorije samodoločenosti, kjer so komponente motiviranosti v kontinuumu glede 

avtonomnosti motivacije, pri čemer je komponenta notranje motivacije najbolj avtonomna, 

komponenta amotivacija pa najmanj avtonomna. Kontinuum je tudi znotraj transakcijske 

teorije vodenja, kjer so komponente po kontinuumu razvrščene glede učinkovitosti vodenja. 

Štiri komponente naj bi bile enako učinkovite, nato pa si sledijo od nagrajevanja do aktivnega 

vodenja z izjemami, k pasivnem vodenju z izjemami in vodenju brez vajeti. Korelacije med 

komponentami vodenja in komponentami motivacije kažejo na medsebojno odvisnost obeh 

teorij oziroma obeh kontinuumov. Vzemimo povezanost med idealiziranim vplivom in 

komponentami motivacije. Povezanost postopoma pada, in sicer od r= 0,491**; 0,374**; 

0,390**; 0,322**; 0,58; -0,316**. Povezanost ne pada edino pri zunanji regulaciji, katere 

povezanost je statistično nepomembna z večino komponent. Morebitni razlog je v meri 

zanesljivosti zunanje regulacije, ki je najnižja. Ker posamezne komponente niso statistično 

pomembno povezane z drugimi komponentami, ne morem zaključiti, da obstaja statistično 

pomembna povezanost med komponentami obeh teorij, kaj šele med teorijama. Razlog je 

iskati v razmeroma majhnem vzorcu in merah zanesljivosti nekaterih komponent. 

Hipoteza 4a: »Obstajajo statistično pomembne razlike med stili vodeno-motiviranih 

zaposlenih in stopnjo delovne motiviranosti na delovnem mestu«.  

Po združitvi treh stilov vodenja in dveh tipov delovne samodoločenosti je nastalo šest stilov 

delovno-motiviranih zaposlenih. Anketiranci so na Likertovi petstopenjski lestvici izbirali 

stopnjo delovne motiviranosti na delovnem mestu v primerjavi s stopnjo motiviranosti pri 

hobiju, pri čemer je odgovor »precej višja« rangiran s 5, odgovor »precej nižja« pa z 1.  

S pomočjo Levenovega testa sem pri preverjanju hipoteze 4a v prvem koraku ponovno 

ugotavljal homogenost varianc. Leveneov test je znašal 0,915 pri stopnji značilnosti 0,474, 

kar pomeni, da preizkus ni odkril značilnih razlik v homogenosti varianc. V nadaljevanju bo 

zato ponovno uporabljen Bonferronijev test v sklopu One-Way-Anova analize. 
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Tabela 9: Levenov test homogenosti varianc 

Test of Homogeneity of Variances 

stopnja motiviranosti na delovnem mestu   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,915 5 137 ,474 

S F-testom sem preveril, ali obstajajo razlike med stili vodeno-motiviranih oseb in stopnjo 

delovne motiviranosti na delovnem mestu. Rezultat F-testa je znašal 7,036, stopnja značilnosti 

pa je v tem primeru zanemarljiva (P=0,000). Glede na dobljene rezultate torej lahko 

sprejmemo sklep, da obstajajo razlike med stili vodeno-motiviranih oseb in stopnjo delovne 

motiviranosti na delovnem mestu. 

Tabela 10:Analiza One-Way-Anova 

ANOVA 

stopnja motiviranosti na delovnem mestu   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 30,812 5 6,162 7,036 ,000 

Within Groups 119,999 137 ,876   

Total 150,811 142    

Tabela, ki se nahaja v prilogi 6, nam prikazuje večkratne primerjave med vodeno-

motiviranimi zaposlenimi glede na stopnjo delovne motiviranosti na delovnem mestu. Lahko 

trdimo, da obstaja razlika med stiloma transformacijski-samodoločeni in stilom transakcijski-

samodoločeni pri stopnji značilnosti 0,019. Razlika med stilom transformacijski-

samodoločeni in transakcijski-nesamodoločeni obstaja pri stopnji značilnosti 0,00. Razlika 

med stilom mešani-nesamodoločeni in transakcijski-nesamodoločeni obstaja prav tako pri 

stopnji značilnosti 0,00. Razlika med stilom transformacijski-samodoločeni in stilom mešani-

samodoločeni je odkrita pri stopnji tveganja P=0,042. Pri stopnji značilnosti 0,036 pa lahko 

potrdimo tudi, da obstajajo razlike med stilom transakcijski-nesamodoločeni in stilom 

mešani-nesamodoločeni. Za vse ostale kombinacije ne moremo trditi, da so si med seboj 

statistično različne, saj je njihova stopnja tveganja višja od 0,05. 

Razlike med vodeno-motiviranimi zaposlenimi glede na stopnjo delovne motiviranosti na 

delovnem mestu lahko interpretiram kot pomemben podatek, saj so dokazane razlike med 

nekaterimi stili. Čeprav le-te niso dokazane med vsemi stili, nam vseeno veliko pomeni, saj 

imajo nekateri vodeno-motivirani stili statistično pomembno razliko v povprečju stopnje 

motiviranosti. Za pravo uporabno vrednost vodjem organizacij je potrebno ugotoviti, kateri 

stil je najmočneje povezan s stopnjo delovne motivacije.  
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Hipoteza 4b: »Transformacijski-samodoločeni stil vodeno-motiviranih zaposlenih ima 

najmočnejšo pozitivno korelacijo s stopnjo delovne motiviranosti na delovnem mestu«.  

Hipoteza 4c: »Transakcijski-nesamodoločeni stil vodeno motiviranih zaposlenih ima 

najmočnejšo negativno korelacijo s stopnjo delovne motiviranosti na delovnem mestu«.  

Izmed šestih vodeno motiviranih stilov so štirje povezani s stopnjo delovne motiviranosti. 

Najvišja korelacija obstaja med osebami, ki imajo tako transformacijski stil vodenja vodij kot 

tudi samodoločeno vedenje (transformacijski-samodoločeni stil) in stopnjo motiviranosti, 

korelacijski koeficient znaša 0,228 pri stopnji značilnosti 0,006. Preostali vodeno-motivirani 

stili imajo sledečo povezanost: mešani-samodoločeni stil ima korelacijski koeficient 0,175 pri 

P= 0,037, transakcijski-samodoločeni stil ima r=-0,192 in P=0,021, transakcijski-

nesamodoločeni stil ima r=-0,348 in P= 0,000. Osebe z mešanim stilom vodenja vodij in 

nesamodoločenim vedenjem nimajo statistično pomembne povezanosti s stopnjo delovne 

motiviranosti, saj je P= 0,888. Osebe s transformacijskim stilom vodenja vodij in 

nesamodoločenim vedenjem nimajo statistično pomembne povezanosti s stopnjo 

motiviranosti, saj je P=0,348. Tabela korelacijskih koeficientov se nahaja v prilogi 7. 

Iz stopnje povezanosti med vodeno-motiviranimi stili in stopnjo delovne motiviranosti 

ugotavljam, da so najbolj motvirane osebe na delovnem mestu tisti zaposleni, ki imajo 

transformacijski stil vodenja vodje in samodoločeno vedenje in tako potrjujem hipotezo 4b. 

Najnižjo stopnjo motivacije imajo osebe z nesamodoločenim vedenjem in vodji, ki se 

poslužujejo transakcijskega stila vodenja, s čimer je potrjena hipoteza 4c. Iz vseh povezav 

lahko interpretiram, da sta za višjo stopnjo motiviranosti potrebni tako samodoločeno vedenje 

kot tudi transformacijski stil vodenja vodje. V kolikor eden od teh elementov  manjka, se 

stopnja delovne motiviranosti na delovnem mestu zniža.  

SKLEP 

Na podlagi ugotovitev raziskave lahko oblikujem naslednja priporočila za vodenje v različnih 

organizacijah: 

- S stilom vodenja lahko vplivamo na samodoločenost vedenja zaposlenih. Za 

doseganje samodoločenega vedenja je bolje, da se managerji poslužujejo 

transformacijskega stila vodenja. V raziskavi sem namreč potrdil hipotezo 1a o 

statistično pomembni razliki med stili vodenja in indeksom samodoločenega vedenja, 
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pri čemer je pri zaposlenih z vodji s transformacijskim stilom vodenja najbolj izraženo 

samodoločeno vedenje. Le-to je manj izraženo pri mešanem stilu vodenja vodij. 

Zaposleni s transakcijskim stilom vodenja vodij pa imajo izraženo nesamodoločeno 

vedenje. Povezanost med transformacijskim stilom vodenja vodij in samodoločenim 

vedenem sem raziskal tudi v hipotezi 2a, pri kateri sem odkril statistično pomembno 

povezanost (r=0,417, P= 0,000) med povprečjem komponent transformacijskega 

vodenja in povprečjem komponent samodoločenega vedenja.  

- Vodji ni potrebno posegati po vseh elementih transformacijskega vodenja, to so 

individualna obravnava, idealiziran vpliv, inspiracijska motivacija in intelektualna 

stimulacija za doseganje samodoločenega vedenja zaposlenih. Vse štiri komponente 

imajo namreč vpliv na višji rezultat zaposlenega na indeksu delovne motivacije. 

Ugotovil sem, da se komponente motiviranosti, za katere je značilna večja 

avtonomnost, močneje in pozitivno povezujejo s komponentami transformacijskega 

vodenja. Tudi amotivacija, komponenta neavtonomne motivacije, se povezuje s 

komponentami transformacijskega vodenja, vendar je njena povezanost negativna in 

srednje močna. 

- Za doseganje višje stopnje delovne motiviranosti je pomemben stil vodeno-

motiviranega zaposlenega. Rezultati diplomskega dela kažejo, da je na danem vzorcu 

manager dosegel najvišjo stopnjo delovne motiviranosti zaposlenih, če je imel 

transformacijski stil vodenja in s tem izzval samodoločeno vedenje zaposlenega. 

Obstajajo namreč statistično pomembne razlike med stili vodeno-motiviranih oseb in 

stopnjo delovne motiviranosti. Ugotovil sem namreč, da ima transformacijski-

samodoločeni stil najmočnejšo pozitivno korelacijo s stopnjo motiviranosti na 

delovnem mestu (r=0,228, P=0,006), transakcijski-nesamodoločeni stil pa 

najmočnejšo negativno povezavo s stopnjo motiviranosti na delovnem mestu (r=-

0,348, P=0,021). Ti podatki sovpadajo z ugotovitvami drugih raziskav, ki sem jih 

opisal v tretjem vsebinskem poglavju.  

V diplomskem delu sem dosegel zastavljene cilje. Potrdil sem skoraj vse hipoteze z izjemo 

tretje, ki je bila zadana optimistično. Četudi drži predpostavka, da so vse komponente vodenja 

statistično pomembno povezane s komponentami motivacije, bi moral izoblikovati 

zanesljivejši merilni instrument, da bi ne prišlo do nepovezanosti nekaterih parov komponent. 

Teh parov je namreč kar 48, pri katerih bi za potrditev hipoteze morale biti vse statistično 

pomembno povezane.  
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Poudariti moram, da sem se pri izdelavi diplomske naloge soočil z omejitvami raziskave 

zaradi omejenega obsega diplomske naloge. V nadaljevanju raziskovanja predlagam, da se 

razišče, ali obstaja statistično pomembna razlika med stili vodenja in stopnjo motiviranosti na 

delovnem mestu ter povezanost med stili vodenja in stopnjo motiviranosti. Prav tako bi lahko 

raziskali statistično pomembne razlike med samodoločenostjo vedenja in stopnjo motivacije 

na delovnem mestu ter povezavo med samodoločenostjo vedenja in stopnjo motivacije. Več 

pozornosti bi bilo smiselno posvetiti tudi komponenti nagrajevanja, in njeni povezanosti s 

stopnjo motiviranosti. Zanimivo bi bilo primerjati tudi vse že raziskane hipoteze na vzorcu 

enot glede na značilnosti organizacije ter obliko delovnega razmerja.  

Ne smem pozabiti na dejstvo, da je raziskava narejena na vzorcu, ki ni niti slučajnosten niti 

reprezentativen in vsebuje le 148 zaposlenih iz različnih tipov organizacij. Raziskavo bi bilo 

smiselno ponoviti na reprezentativnem vzorcu, da bi lahko naše ugotovitve posplošili.  

5 Socialni pedagog- vodja in motivator  

Socialni pedagogi so pri svojem delu pogosto v nadrejenem odnosu s svojimi uporabniki. 

Podobno lahko rečemo za odnos med zaposlenimi in vodji v organizacijah, vendar razmerja 

socialnih pedagogov z uporabniki ne moremo povsem enačiti z razmerjem med vodji in 

zaposlenimi. Pomembna razlika je v načinu izbora vodenih, saj si vodje v organizacijah 

izbirajo zaposlene s pomočjo kadrovske službe in uporabe testov za preverjanje ustreznosti 

psihološkega profila kandidatov. Socialni pedagogi si uporabnikov ne izbirajo, pač pa 

sprejmejo vsakogar, ki je potreben njihove pomoči. Razlika je tudi v nagrajevanju in 

kaznovanju, ki se jih lahko poslužujejo socialni pedagogi in vodje zaposlenih. Vodje lahko 

zaposlene v primeru neustreznega in nekorektnega obnašanja odpustijo in zaposlijo 

primernejše kandidate, socialni pedagogi pa kljub neuspehom iščejo pot do morebitnega 

napredka.  

V sklepu diplomskega dela oblikovana priporočila lahko uporabljajo tako socialni 

pedagogikot tudi vodje v organizacijah. S posluževanjem transformacijskega stila vodenja 

namreč spodbudijo samodoločeno vedenje vodenih in posledično višjo delovno motivacijo. 

Intervencije socialnih pedagogov in vodij zaposlenih pa se razlikujejo. Z uporabljeno 

metaforo o strokovnih identitetah delovnih mest »naseljencev in vodnikov« Mullerjeve (2006) 

so socialni pedagogi bližje modelu vodnika, vodje organizacij pa modelu naseljencev. 

Značilnost modela naseljenca je specializacija na določeno področje. Vodje organizacij dobro 
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poznajo značilnosti delovnega mesta zaposlenih in predvidijo možne zaplete. Zaradi 

poznavanja okoliščin in možnosti izbire zaposlenih se vodje v organizacijah lahko 

specializirajo v vodenju. Delovanje organizacije lahko uskladijo s svojim stilom vodenja. 

Socialni pedagogi ne morejo predvideti dejavnikov, ki vplivajo na uporabnike, in se morajo 

spustiti na neznan teren, kjer ne zmorejo kontrolirati prostora, v katerem se bo uporabnik 

gibal. Zato se socialni pedagog v vlogi vodnika uporabnikov ne zanaša samo na svoje 

izkušnje in znanja, pač pa sodeluje z drugimi. Njegova naloga je uporabniku ponuditi jasno 

sliko možnih sredstev, tveganj in omejitev tako, da se lahko uporabnik sam odloči ali bo sledil 

vodniku. Vodja organizacije torej zaposlene sprejme na delovno mesto in jih vodi in motivira 

na svoj način, socialni pedagog pa gre k uporabnikom v njihovo okolje in prilagodi svoje 

vodenje in motiviranje uporabniku. 

Managerjem in socialnim pedagogom svetujem, naj se poslužujejo transformacijskega stila 

vodenja in motiviranja v smeri notranje motivacije. Svojemu vodenemu naj se prilagodijo do 

te mere, da so pripravljeni spremeniti tudi svoje vodenje in motiviranje, v kolikor ocenijo, da 

bodo z drugačnim pristopom dosegli boljše delovne/šolske/vedenjske rezultate svojih 

zaposlenih/uporabnikov.  

Nekateri socialni pedagogi zasedajo vodstvene funkcije v organizacijah in na posameznih 

projektih. Njihova vloga pri vodenju in motiviranju svojih zaposlenih je zelo pomembna, saj 

običajno delujejo v okviru neprofitnih organizacij, ki ponujajo storitvene dejavnosti. 

Zaposleni v organizacijah so stična točka med uporabniki in storitvami organizacij, zato je še 

pomembneje, da zaposleni sledijo viziji in poslanstvu organizacij in so pri delu zelo 

motivirani. Zadovoljstvo uporabnikov storitev je namreč odvisno tudi od motiviranosti in 

odnosov med zaposlenimi. To motiviranost pa naj socialni pedagogi, vodje organizacij in 

projektov, dosežejo s transformacijskim stilom vodenja in težnjo k samodoločenemu vedenju 

zaposlenih.  

 

  



38 

 

VIRI IN LITERATURA 

Alimo-Metcalfe, B. (2010). An investigation of female and male constructs of leadership and 

empowerment. Gender in Management: An International Journal, 25(8), 640-648. 

Pridobljeno 17.05.2014 s svetovnega spleta:  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1895927 

Baard, P., Deci, E., & Ryan, R. (2004). Intrinsic need satisfaction: A motivational basis of 

performance and well-being in two work settings. Journal of Applied Social 

Psychology(34), 2045-2068. Pridobljeno 15.02.2014 s svetovnega spleta: 

http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2004_BaardDeciRyan.pdf 

Bajt, A., & Štiblar, F. (2002). Statistika za družboslovce. Ljubljana: GV založba. 

Bass, B., & Avolio, B. (2008). Multifactor leadership questionaire. Mindgarden. Pridobljeno 

15.05.2014 s svetovnega spleta: 

http://www.mindgarden.com/docs/SamplePartialMLQReport.pdf 

Bass, B., & Bass, R. (2008). The Bass handbook of leadership: Theory, research, & 

managerial applications. New York: Free Press. 

Bass, B., & Riggio, R. (2005). Transformational Leadership. New York: Psychology Press. 

Bass, B., & Riggio, R. (2005). Transformational leadership: Second edition. New York: 

Psychology Press. 

Bryman, A., & Cramer, D. (2009). Quantitative data analysis with SPSS 14,15, and 16 : a 

guide for social scientist. New York: London. 

Deci, E., & Ryan, R. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. 

London: Plenum. 

Deci, E., & Ryan, R. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the 

self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 227-268. 

Deci, E., & Ryan, R. (2004). Handbook of self-determination research. Rochester: The 

University of Rochester Press. 

Deci, E., & Ryan, R. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, 

development and health. Canadian Psychology, 49(3), 182-185. Pridobljeno 

18.05.2014 s svetovnega spleta: 

http://sdtheory.s3.amazonaws.com/SDT/documents/2008_DeciRyan_CanPsych.pdf 

Dimovski, V., Penger, S., & Škerlavaj, M. (2002). Temelji organiziranja in odločanja. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Dolenc, S. (2010). Ali nagrajevanje zavira inovativnost? Pridobljeno 13.05.2014 s svetovnega 

spleta: http://www.kvarkadabra.net/article.php/Ali-nagrajevanje-zavira-inovativnost 

Dumdum, U., Lowe, K., & Avolio, B. (2002). A meta-analysis of transformational and 

transactional leadership correlaters of effectiveness and satisfaction: an update and 

extension. Transformational and Charismatic Leadership: The road ahead, 35-66. 

Pridobljeno 15.05.2014 s svetovnega spleta: 

http://www.uncg.edu/bae/people/lowe/articles/Dumdum_Lowe_Avolio.pdf 



39 

 

Field, A. (2011). Discovering statistic using SPSS: (and sex, drugs and rock'n'roll). Los 

Angeles: London . 

Frlec, Š., & Bartolj Erjavec, A. (2012). Kako vplivati na motivacijo sodelavcev NVO in kako 

in jih zadržati v organizaciji. Ljubljana: Združenje DrogArt. 

Gange, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of 

Organizational Bahavor, 26, 331-362. 

Hewett, R. (2013). Examining performance-related bonus and autonomous motivation: self-

determination theory in a work organization. Stategic HR review, 12(1), 59. 

Pridobljeno 13.02.2014 s svetovnega spleta: 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1475-

4398&volume=12&issue=1&articleid=17068089&show=abstract 

Hočevar, M., Jaklič, M., & Zagoršek, H. (2003). Ustvarjanje uspešnega podjetja. Ljubljana: 

GV založba. 

Johnson, R., & Steinman, L. (2009). Use of implicit measures for organizational research: An 

empirical example. Canadian Journal of Behavioural Science(41), 202-2012. 

Pridobljeno 21.06.2014 s svetovnega spleta: 

http://bbs.sciopsy.com/viewthread.php?tid=40556 

Judge, T., & Piccolo, R. (2004). Transformational and transactional leadership: A meta-

analytic test of their relative validity. Journal of Applied Psychology(89), 755-768. 

Pridobljeno 20.03.2014 s svetovnega spleta: http://www.timothy-judge.com/TA-

TF%20Paper--JAP%20published.pdf 

Kavčič, B. (1991). Sodobna teorija organizacije. Ljubljana: DZS. 

Kovjancic, S., Schulh, C. S., & K., J. (2012). How do transformational leaders foster positive 

employee outcomes? A self-determination-based analysis of employees’ needs as 

mediating links. Journal of Organizational Behavior, 10.1002/1771, 1031-1052. 

Kožuh, B., Mažgon, J., & Mara, C. (2013). Knjiga o statistiki. Ljubljana: Znanstvena založba 

FIlozofske fakultete. 

Lowe, K., Kroeck, G., & Sivasubramaniam, N. (1996). Effectiveness correlates of 

transformational leadership: A meta-analytic rewiew of the MLQ literature. 

Leadership Quarterly(7 (3)), 385-425. Pridobljeno 20.05.2014 s svetovnega spleta: 

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QF

jAA&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F222476732_Ef

fectiveness_correlates_of_transformational_and_transactional_leadership_A_meta-

analytic_review_of_the_mlq_literat 

Meyer, J., Becker, T., & Vandenberghe, C. (2004). Employee commitment and motivation: A 

conceptual analysis and integrative model. Journal of Applied Psychology, 89(6), 

991-1007. Pridobljeno 21.06.2014 s svetovnega spleta: 

http://www.academia.edu/3396540/Employee_Commitment_and_Motivation_A_Con

ceptual_Analysis_and_Integrative_Model 



40 

 

Muller, B. (2007). Naseljenci in vodniki - o strokovni identiteti socialnih pedagogov. V M. 

Sande, B. Dekleva, A. Kobolt, Š. Razpotnik in D. Zorc- Maver (ur.), Socialna 

pedagogika, izbrani koncepti stroke (149-159).  

Oakley-Williams, L.-M. (2004). An empirical study of the effect of transformational and 

transactional leadership on motivation in the Jamaican environment (Jamaica money 

market brokers). Fort Lauderdare: Nova sauthersten university. 

P., M. J., Becker, T. E., & C., V. (2004). Employee commitment and motivation: Aconceptual 

analysis and integrative model. Journal of Applied Psychology, 89 (6), 991-1007. 

Peklar, J., & Boštjančič, E. (2012). Motivacija in zadovoljstvo z življenjem pri zaposlenih v 

javnem in zasebnem sektorju. Uprava, 10(3), 39-74. 

Pink, D. (2011). Drive: the surprising truth about what motivates us. Edinburgh: Conongate. 

Rozman, R., Kovač, J., & Koletnik, F. (1993). Management. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the the facilitation od 

instrinsic motivation, social development and well-being. America Psychologist, 55 

(1), 66-78. 

Sagadin, J. (1993). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo in šport. 

Self determination theory. (2014). Pridobljeno 27.02.2014 s svetovnega spleta: 

http://www.selfdeterminationtheory.org/theory/ 

Shirom, A., Westman, M., & Shamai, O. (1999). The effects of work overload and burnout on 

cholesterol and triglycerides levels: The moderating effects of emotional reactivity 

among male and female employees. Occupational Health Psychology(2), 275-288.  

Tremblay, M., Blanchard, C., Taylor, S., & Palletier, L. (2009). Work extrinsic and intrinsic 

motivational scale: it's value for organizational psychology research. Canadian 

journal of behavioral science, 41 (4), 213-226. 

Trepanier, S.-G., Fernet, C., & Austin, S. (2012). Social and Motivational Antecedents of 

Perceptions of Transformational Leadership: A Self-Determination Theory 

Perspective. Canadian Journal of Behavioural Science, 44 (4), 272–277. 

Treven, S. (1998). Management človeških virov. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Vallerand, J. (1997). Toward a hierarhical model of intrinsic and extrinsic motivation. In Z. 

P, Advances in experimental social psychology 29 (pp. 271-360). San Diego: 

Academic. 

Vroom, V., & Deci, E. (1989). Management and motivation : selected readings. London: 

Penguin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE 

 



i 

 

KAZALO PRILOG 

Priloga 1: Korelacija med indeksom delovne samodoločenosti in transakcijskim stilom ......... 1 

Priloga 2: Korelacija med indeksom samodoločenosti in mešanim stilom ................................ 1 

Priloga 3: korelacija med povprečjem nesamodoločenih komponent in povprečjem 

transakcijski komponent brez nagrajevanja ................................................................................ 2 

Priloga 4: Povprečne aritmetične sredine komponent vodenja in motivacije ............................ 2 

Priloga5: Korelacijski koeficienti med posameznimi komponentami vodenja in 

komponentami motivacije .......................................................................................................... 3 

Priloga 6: multikorelacijska primerjava koeficientov posameznih voden-motiviranih stilov 

glede na stopnjo motivirano ....................................................................................................... 5 

Priloga 7: multikorelacijska primerjava koeficientov posameznih vodeno-motiviranih stilov in 

stopnjo motiviranosti. ................................................................................................................. 7 

Tabela 8: Povprečje aritmetičnih sredin vodeno-motiviranih stilov glede na stopnjo 

motivivranosti ............................................................................................................................. 7 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

Priloga 1: Korelacija med indeksom delovne samodoločenosti in transakcijskim stilom 

Correlations 

 Indeks delovne 

samodoločenos

ti 

Transakcijski 

stil 

Spearman's rho 

Indeks delovne 

samodoločenosti 

Correlation Coefficient 1,000 -,314
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 147 147 

Transakcijski stil 

Correlation Coefficient -,314
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 147 147 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Priloga 2: Korelacija med indeksom samodoločenosti in mešanim stilom 

Correlations 

 Indeks delovne 

samodoločenos

ti 

Mešani stil 

Spearman's rho 

Indeks delovne 

samodoločenosti 

Correlation Coefficient 1,000 -,150 

Sig. (2-tailed) . ,069 

N 147 147 

Mešani stil 

Correlation Coefficient -,150 1,000 

Sig. (2-tailed) ,069 . 

N 147 147 
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Priloga 3: korelacija med povprečjem nesamodoločenih komponent in povprečjem 

transakcijskih komponent brez nagrajevanja 

Correlations 

 Povprečje 

nesamodoločenih 

komp. 

Povprečje transakcijskih 

brez nagrajevanja 

Spearman's 

rho 

Povprečje 

nesamodoločenih komp. 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,209
*
 

Sig. (2-tailed) . ,011 

N 147 147 

Povprečje transakcijskih 

brez nagrajevanja 

Correlation 

Coefficient 

,209
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,011 . 

N 147 147 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Priloga 4: Povprečne aritmetične sredine komponent vodenja in motivacije 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Idealiziran vpliv 3,2449 ,82888 147 

Inspiracijska motivacija 3,6020 ,93987 147 

Intelektualna stimulacija 3,3503 ,96765 147 

Individualizirana obravnava 3,1531 ,98031 147 

Nagrajevanje 3,6837 ,94739 147 

Aktivno vodenje z izjemami 3,4728 ,84152 147 

Pasivno vodenje z izjemami 3,3231 ,89098 147 

Vodenje brez vajeti 2,1190 ,92220 147 

Notranja motivacija 3,6077 ,97511 147 

Integrirana regulacija 3,1610 1,05651 147 

Identifikacija 3,0680 1,00147 147 

Introjekcijska regulacija 3,2993 ,91805 147 

Zunanja regulacija 3,7664 ,71557 147 

Amotivacija 1,9161 ,82654 147 
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Priloga5: Korelacijski koeficienti med posameznimi komponentami vodenja in komponentami motivacije 

Correlations 

 Notranja 

motivacija 

Integrirana 

regulacija 

Identifikacija Introjekcijska 

regulacija 

Zunanja 

regulacija 

Amotivacija 

Idealiziran vpliv 

Pearson Correlation ,491
**
 ,374

**
 ,390

**
 ,322

**
 ,068 -,316

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,412 ,000 

N 147 147 147 147 147 147 

Inspiracijska motivacija 

Pearson Correlation ,267
**
 ,264

**
 ,164

*
 ,175

*
 ,114 -,180

*
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,048 ,034 ,170 ,029 

N 147 147 147 147 147 147 

Intelektualna stimulacija 

Pearson Correlation ,426
**
 ,314

**
 ,339

**
 ,227

**
 ,048 -,221

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,006 ,563 ,007 

N 147 147 147 147 147 147 

Individualizirana obravnava 

Pearson Correlation ,296
**
 ,284

**
 ,236

**
 ,130 ,072 -,239

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,004 ,116 ,383 ,004 

N 147 147 147 147 147 147 

Nagrajevanje 

Pearson Correlation ,261
**
 ,180

*
 ,208

*
 ,106 ,188

*
 -,310

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,029 ,011 ,203 ,022 ,000 

N 147 147 147 147 147 147 

Aktivno vodenje z izjemami 

Pearson Correlation ,102 ,146 ,092 ,138 ,149 ,067 

Sig. (2-tailed) ,217 ,077 ,270 ,096 ,072 ,418 

N 147 147 147 147 147 147 

Pasivno vodenje z izjemami 

Pearson Correlation -,020 -,040 -,102 -,067 ,205
*
 -,020 

Sig. (2-tailed) ,810 ,632 ,221 ,417 ,013 ,807 

N 147 147 147 147 147 147 

Vodenje brez vajeti 
Pearson Correlation -,231

**
 -,246

**
 -,234

**
 -,045 -,098 ,320

**
 

Sig. (2-tailed) ,005 ,003 ,004 ,588 ,239 ,000 
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N 147 147 147 147 147 147 

Notranja motivacija 

Pearson Correlation 1 ,683
**
 ,682

**
 ,521

**
 -,008 -,381

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,925 ,000 

N 147 147 147 147 147 147 

Integrirana regulacija 

Pearson Correlation ,683
**
 1 ,761

**
 ,516

**
 ,079 -,219

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,340 ,008 

N 147 147 147 147 147 147 

Identifikacija 

Pearson Correlation ,682
**
 ,761

**
 1 ,570

**
 ,061 -,249

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,466 ,002 

N 147 147 147 147 147 147 

Introjekcijska regulacija 

Pearson Correlation ,521
**
 ,516

**
 ,570

**
 1 ,081 -,165

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,332 ,045 

N 147 147 147 147 147 147 

Zunanja regulacija 

Pearson Correlation -,008 ,079 ,061 ,081 1 -,064 

Sig. (2-tailed) ,925 ,340 ,466 ,332  ,440 

N 147 147 147 147 147 147 

Amotivacija 

Pearson Correlation -,381
**
 -,219

**
 -,249

**
 -,165

*
 -,064 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,008 ,002 ,045 ,440  

N 147 147 147 147 147 147 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Priloga 6: Multikorelacijska primerjava koeficientov posameznih vodeno-motiviranih stilov glede na stopnjo 

motiviranosti 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   stopnja motiviranosti na delovnem mestu   

Bonferroni   

(I) Vodeno motivirani 

zaposleni 

(J) Vodeno motivirani 

zaposleni 

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Transformacijski & 

samodoločeno 

Transakcijski & samodoločeno ,912
*
 ,278 ,019 ,08 1,74 

Mešani & samodoločeno ,052 ,200 1,000 -,55 ,65 

Transformacijski & 

nesamodoločeno 

,693 ,379 1,000 -,44 1,83 

Transakcijski & 

nesamodoločeno 

1,379
*
 ,278 ,000 ,55 2,21 

Mešani & nesamodoločeno ,368 ,259 1,000 -,41 1,14 

Transakcijski & samodoločeno 

Transformacijski & 

samodoločeno 

-,912
*
 ,278 ,019 -1,74 -,08 

Mešani & samodoločeno -,860
*
 ,282 ,042 -1,70 -,02 

Transformacijski & 

nesamodoločeno 

-,219 ,428 1,000 -1,50 1,06 

Transakcijski & 

nesamodoločeno 

,467 ,342 1,000 -,55 1,49 

Mešani & nesamodoločeno -,544 ,327 1,000 -1,52 ,43 

Mešani & samodoločeno 

Transformacijski & 

samodoločeno 

-,052 ,200 1,000 -,65 ,55 

Transakcijski & samodoločeno ,860
*
 ,282 ,042 ,02 1,70 

Transformacijski & 

nesamodoločeno 

,641 ,383 1,000 -,50 1,78 
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Transakcijski & 

nesamodoločeno 

1,327
*
 ,282 ,000 ,48 2,17 

Mešani & nesamodoločeno ,316 ,265 1,000 -,47 1,11 

Transformacijski & 

nesamodoločeno 

Transformacijski & 

samodoločeno 

-,693 ,379 1,000 -1,83 ,44 

Transakcijski & samodoločeno ,219 ,428 1,000 -1,06 1,50 

Mešani & samodoločeno -,641 ,383 1,000 -1,78 ,50 

Transakcijski & 

nesamodoločeno 

,686 ,428 1,000 -,59 1,97 

Mešani & nesamodoločeno -,325 ,417 1,000 -1,57 ,92 

Transakcijski & 

nesamodoločeno 

Transformacijski & 

samodoločeno 

-1,379
*
 ,278 ,000 -2,21 -,55 

Transakcijski & samodoločeno -,467 ,342 1,000 -1,49 ,55 

Mešani & samodoločeno -1,327
*
 ,282 ,000 -2,17 -,48 

Transformacijski & 

nesamodoločeno 

-,686 ,428 1,000 -1,97 ,59 

Mešani & nesamodoločeno -1,011
*
 ,327 ,036 -1,99 -,03 

Mešani & nesamodoločeno 

Transformacijski & 

samodoločeno 

-,368 ,259 1,000 -1,14 ,41 

Transakcijski & samodoločeno ,544 ,327 1,000 -,43 1,52 

Mešani & samodoločeno -,316 ,265 1,000 -1,11 ,47 

Transformacijski & 

nesamodoločeno 

,325 ,417 1,000 -,92 1,57 

Transakcijski & 

nesamodoločeno 

1,011
*
 ,327 ,036 ,03 1,99 
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Priloga 7: Multikorelacijska primerjava koeficientov posameznih vodeno-motiviranih  stilov 

in stopnjo motiviranosti. 

 stopnja motiviranosti na 

delovnem mestu 

stopnja motiviranosti na delovnem mestu 

Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 146 

Transformacijski&samodoločeni 

Pearson Correlation ,228
**
 

Sig. (2-tailed) ,006 

N 143 

Transakcijski&samodoločeni 

Pearson Correlation -,192
*
 

Sig. (2-tailed) ,021 

N 143 

Mešani&samodoločeni 

Pearson Correlation ,175
*
 

Sig. (2-tailed) ,037 

N 143 

Transformacijski&nesamodoločeni 

Pearson Correlation -,079 

Sig. (2-tailed) ,348 

N 143 

Transakcijski&nesamodoločeni 

Pearson Correlation -,348
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 143 

Mešani&nesamodoločeni 

Pearson Correlation -,012 

Sig. (2-tailed) ,888 

N 143 

 

Tabela 8: Povprečje aritmetičnih sredin vodeno-motiviranih stilov glede na stopnjo 

motiviranosti 

Descriptives 

stopnja motiviranosti na delovnem mestu   

 N Mean Std. Deviation Std. Error Min Max 

Transformacijski & 

samodoločeno 

47 2,98 ,897 ,131 1 5 

Transakcijski & samodoločeno 15 2,07 1,033 ,267 1 5 

Mešani & samodoločeno 41 2,93 ,932 ,146 1 5 

Transformacijski & 

nesamodoločeno 

7 2,29 ,951 ,360 1 4 

Transakcijski & 

nesamodoločeno 

15 1,60 ,632 ,163 1 3 

Mešani & nesamodoločeno 18 2,61 1,145 ,270 1 5 

Total 143 2,64 1,031 ,086 1 5 

 


