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UDK 005:316.663-055.2(540)

Soumi RAI: ALI LAHKO VIDIMO ONSTRAN SPOLNIH  
DRUŽBENIH VLOG V INDIJSKEM MANAGEMENTU?
Teorija in praksa, Ljubljana 2018, Let. LV, št. 3, str. 518–541

Namen članka je raziskati vlogo spola, spolno pristranost in družbene 
identitete, ki opredeljujejo strukturo delovnih mest in tradicionalno masku-
linizirana delovna mesta v Indiji. V njem obravnavamo problem ustvarja-
nja nevidne psihične pristranosti, ki vodi v stereotipne percepcije tako pri 
moški managerjih kot med ženskami, ki zaradi njih samih sebe ne morejo 
videti kot sposobnih, da prevzamejo obremenitve na osebnem in poklic-
nem področju z zanosom, ne s krivdo. Na temelju pregleda literature in ana-
lize zbranih empiričnih podatkov prikažemo, da je težko pričakovati hitre 
spremembe v percepciji spola – od ‘ženskega problema’ k večrazsežnostni 
perspektivi –, ki bi pomagale prebiti družbeno konstruirani in samo-kon-
struirani stekleni strop in druge nevidne ovire, s katerimi se soočajo izvršne 
vodje v Indiji.

Ključni pojmi: spol, ženske, Indija, management, nevidne ovire, stereo-
tipi, spolna pristranskost druge generacije

UDK 305:005

Rashmi Ranjan PARIDA: JE SPOL V MANAGEMENTU POMEMBEN?
Teorija in praksa, Ljubljana 2018, Let. LV, št. 3, str. 542–552

Management je danes že dodobra uveljavljen kot disciplina in praksa. 
Prav tako je bilo v socioloških raziskavah po vsem svetu že veliko pozor-
nosti posvečene spolu in študijam spola. Pričujoča raziskava je poskus, da 
bi management in spol pripeljali skupaj in ugotovili, ali je spol v kakšnem 
smislu pomemben za management ali ni. Raziskava je potekala v dveh fazah 
s kvalitativno in kvantitativno metodologijo med aktivnimi in bodočimi 
managerji (študenti MBA). Rezultati obeh faz raziskave dokazujejo, da je 
spol v managementu dejansko zelo pomemben. Ugotovili smo tudi, v kate-
rem ključnem vidiku managementa ima spol precejšen vpliv.

Ključni pojmi: Spol, management, zaposlovanje, poklicno napredovanje, 
plača

AVTORSKI POVZETKI
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UDK 005.322:316.46-055.2(540)

Parameswar NAYAK: UČINKOVITOST ŽENSK V VODSTVENIH  
VLOGAH V KORPORATIVNEM SEKTORJU V INDIJI:  
KAKO JIH VIDIJO NJIHOVI KOLEGI MANAGERJI
Teorija in praksa, Ljubljana 2018, Let. LV, št. 3, str. 553–571

V članku poskušamo ugotoviti, kako managerke v podjetjih javnega in 
zasebnega sektorja vidijo njihovi kolegi, kar zadeva učinkovitost pri vode-
nju. Zasnovan je na primarni raziskavi, pri kateri smo uporabili strukturiran 
vprašalnik, s katerim smo zbrali podatke vzorca 1260 managerjev v 60 pod-
jetjih v Indiji, in poglobljene intervjuje s 30 vodji korporacij. Večina meni, 
da spol vpliva na učinkovitost pri vodenju. Čeprav menijo, da so odločujo-
či dejavnik pri vodstveni učinkovitosti kompetence vodje, so v določenih 
ključnih vlogah, kot so najvišje vodstvene vloge, strateško odločanje, poga-
janja, upravljanje tveganj in poslovnih izzivov, še vedno zaželeni moški. 
Ženske pa vidijo kot učinkovitejše pri upravljanju s človeškimi viri, odnosih 
z javnostmi, medosebnih odnosih in usklajevanju dela in druže.

Ključni pojmi: vodstvena učinkovitost, managerke, vpliv spola, ženske v 
podjetju in pogled managerjev

UDK 331.44:614.253.5-055.2

Vidya PUJARI, Suchitra PAL: PREGLED DELOVNIH NALOG  
IN IZZIVOV POKLICA MEDICINSKE SESTRE
Teorija in praksa, Ljubljana 2018, Let. LV, št. 3, str. 572–590

V članku raziskujemo različne vidike poklicnega življenja medicinske 
sestre. Zanimajo nas zlasti dejstvo, da v poklicu medicinske sestre prevladu-
jejo ženske, in številni izzivi, s katerimi se soočajo delavke v tem poklicu. Kot 
ženska medicinska sestra ni odgovorna le za svoj poklic, temveč tudi za dru-
žino. Kljub globalnemu pozivanju k enakosti spolov, ženske še vedno nosi-
jo na svojih ramenih levji delež odgovornosti za gospodinjstvo. Posebnost 
poklica medicinske sestre je, da je zelo obremenjujoč za fizično in duševno 
zdravje zaposlenih, ki so obremenjene tako poklicno kot s skrbjo za druži-
no. Poklicna pot medicinske sestre ni lahka in jo spremljajo številni izzivi, ki 
jih je potrebno nemudoma nasloviti, saj lahko le tako preprečimo migracijo 
medicinskih sester v tujino, njihovo poklicno izgorelost in pogoste menjave 
osebja. Države po vsem svetu se spoprijemajo s pomanjkanjem medicinskih 
sester, in če ne bomo pravočasno ukrepali, se bo stanje še poslabšalo.

Ključni pojmi: medicinske sestre, poklicna tveganja, stres na delovnem 
mestu, migracije, izgorelost
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UDK 305:331.101.262(540.25)

Anil Kumar SAINI, Rekha MISHRA: SPOLNA VRZEL V PREDELOVALNI 
INDUSTRIJI: RAZISKAVA IZBRANIH INDUSTRIJSKIH PANOG V 
NEEMRANI V RADŽASTANU
Teorija in praksa, Ljubljana 2018, Let. LV, št. 3, str. 591–603

V Neemrani, industrijskem mestu na meji med indijskima državama 
Harjana in Radžastan, so industrijske enote različnih indijskih in tujih pod-
jetij, postopno pa sem prihaja še več novejših industrijskih panog, ki ustvar-
jajo nove zaposlitvene možnosti. Toda očitna vrzel med spoloma v delov-
ni sili v podjetjih in institucijah na tem področju deluje kot ovira na poti 
k doseganju polnega potenciala regije. V pričujoči raziskavi ugotavljamo 
vzroke za spolno vrzel v podjetjih predelovalne industrije in njene posle-
dice. Predlagamo instrument za zmanjšanje te vrzeli, ki bo vodjem podjetij 
pomagal enostavno in učinkovito oceniti delovne pogoje, kar zadeva njiho-
vo primernost za doseganje enakosti spolov. 

Ključni pojmi: spolna vrzel, analiza, delovna sila, proizvodnja, industrija, 
ocenjevalni list, Neemrana

UDK [316.36:331.103.1]:378(540)

Parameswar NAYAK in Neeti SHARMA: UPRAVLJANJE Z USKLAJEVANJEM 
DELA IN DRUŽINE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA INDIJSKIH 
POSLOVNIH ŠOLAH 
Teorija in praksa, Ljubljana 2018, Let. LV, št. 3, str. 604–621

V članku raziskujemo vpliv delovne organizacije, družine in družbe-
ne podpore pri usklajevanju dela in družine zaposlenih predavateljev na 
poslovnih šolah na ozemlju državnega glavnega mesta Indije. Raziskava 
temelji na anketi, pri kateri smo uporabili zlasti kvantitativne metode zbira-
nja primarnih podatkov. Raziskovalni vzorec je sestavljen iz 482 visokošol-
skih učiteljev, zaposlenih na različnih poslovnih šolah na ozemlju državnega 
glavnega mesta Indije. Za ugotavljanje vpliva delovne organizacije, družine 
in družbene podpore na demografske spremenljivke smo uporabili faktor-
sko analizo, test zanesljivosti in t-test ter analizo variance Anova. Ugotovitve 
kažejo, da visokošolski učitelji moškega spola bolje usklajujejo delo in dru-
žino kot njihove kolegice. Kadar so najbolj obremenjeni, pomembno vlogo 
igra podpora družine. S člankom bomo prispevali k temu, da bi poslovne 
šole v Indiji posodobile svoje politike ter svojim uslužbencem omogočile 
boljše življenje in ohranjale boljšo delovno kulturo.
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Ključni pojmi: usklajevanje dela in družine, organizacijska kultura, dru-
žinska podpora, družbena podpora in podpora podrejenim 

UDK 303:316.362.31(574)

Aizhan B. SHABDENOVA, Alexey V. VEREVKIN:  
SAMSKI STARŠI V TRANSFORMACIJI: DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA
Teorija in praksa, Ljubljana 2018, Let. LV, št. 3, str. 622–644

Pričujoča študija je družboslovna raziskava, ki izhaja iz analize različnih 
vidikov vsakdanjega življenja enostarševskih družin, ki živijo v Almatyju 
(Kazahstan). Avtorja se osredotočata na model tega družinskega tipa, kar 
zadeva njegovo socialno-ekonomsko prilagoditev in pojasnjuje, kako sam-
ski starš lahko organizira in usklajuje družinsko življenje in vzgojo otrok z 
delom, da doseže ekonomsko neodvisnost svoje družine. Članek predstav-
lja ugotovitve študije o življenjskih slogih enostarševskih družin, njihove 
preživetvene strategije in probleme, povezane s tranzicijo v tržno ekonomi-
jo. Poleg številnih značilnih razlogov za pojav enostarševskih družin, ki veči-
noma vključujejo razveze, nepripravljenost partnerjev, da bi si skupaj ustva-
rili družino in načrtovane nosečnosti z namenom, da bi se otrok rodil zunaj 
zakonske zveze, ne moremo mimo pojava neformalnih zakonskih zvez, 
ki so sklenjene le z verskim obredom. Ta pojav je značilen za Kazahstan. 
Študije dosledno kažejo, da so samske matere v precej neugodnem eko-
nomskem položaju, ki ga socialno še zaostruje trenutna ekonomska situa-
cija v Kazahstanu. Najpomembnejši vir ekonomske, čustvene in psihološke 
podpore za tak tip družine v Kazahstanu je razširjena družina in neformalne 
družbene vezi. 

Ključni pojmi: družinski odnosi, starševstvo, enostarševske družine, 
zakonska zveza, spol

UDK 339.727.22:005.941

Björn JINDRA, Matija ROJEC: KAKO POVEČATI PRENOS ZNANJA IZ TUJIH 
NEPOSREDNIH NALOŽB V NOVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE?
Teorija in praksa, Ljubljana 2018, Let. LV, št. 3, str. 645–665

Prispevek podaja priporočila za krepitev prelivanja znanja od neposred-
nih tujih investicij (NTI) v novih državah članicah EU iz Srednje in Vzhodne 
Evrope. Temelji na relevantnih teoretičnih utemeljitvah in obsežni analizi 
politik krepitve prelivanja znanja od NTI. Ugotavljamo, da večji poudarek 
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politik na tehnološke aspekte ne bi le izboljšal potenciala za prelivanje zna-
nja od NTI, temveč tudi absorpcijsko sposobnost domačih podjetij. Prava 
pot naprej je v izboljšanju koordinacije politike do NTI s politikami raziskav 
in razvoja, inoviranja ter regionalnega razvoja. V tem primeru bodo nove 
članice EU lahko izkoristile NTI za uskladitev nacionalnih inovacijskih siste-
mov z globalnim ustvarjanjem in difuzijo znanja.

Ključni pojmi: prelivanje znanja od NTI, politike za pospeševanje pre-
livanja, nove države članice EU

UDK [316.472.4:004.738.5]:32

Seyed Javad EMAMJOMEHZADEH, Hossein MASOUDNIA,  
Mahmoudreza RAHBARQAZI: VLOGA SPLETNIH DRUŽABNIH  
MEDIJEV V POLITIČNI ORIENTACIJI LJUDI IN TEŽNJA K UDELEŽBI  
NA PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH 
Teorija in praksa, Ljubljana 2018, Let. LV, št. 3, str. 666–683

V pričujoči raziskavi raziskujemo: (i) kako spletni mediji (mobilne apli-
kacije, družabni mediji in drugi tradicionalni spletni mediji) vplivajo na 
posameznikovo težnjo po udeležbi na predsedniških volitvah; in (ii) njiho-
vo politično usmeritev (k principalističnim oz. reformističnim političnim 
skupinah) v razmerju med uporabo družabnih medijev in politično parti-
cipacijo. Multivariantne analize kažejo, da je samo uporaba mobilnih apli-
kacij dejansko povezana s tendenco k udeležbi na predsedniških volitvah. 
Rezultati kažejo tudi, da mobilne aplikacije, družabni mediji in tradicio-
nalni spletni mediji vplivajo na politično usmeritev obravnavanega vzorca 
Irancev, iz česar sledi, da spletni mediji pritegnejo pozornost ljudi in prispe-
vajo k njihovim težnjam, da bi podprli reformistične politične stranke. 

Ključni pojmi: mobilne aplikacije, družbeni mediji, tradicionalni spletni 
mediji, politična usmeritev, težnja po udeležbi na predsedniških volitvah


