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Izvleček: 

Teorija navezanosti razlaga odnos med objektom navezanosti in otrokom. V zadnjih desetletjih so 

raziskovalci to teorijo uspeli razširiti tudi na ostala področja, kot sta na primer organizacije in 

delovno okolje. Ljudje preživimo ogromno svojega časa v organizacijah. Zato je namen tega dela 

podrobnejša predstavitev osnovnih konceptov teorije navezanosti, ki so pomembni za nadaljnje 

razumevanje in njeno aplikacijo na področje organizacijskega vedenja. Naloge smo se lotili tako, 

da smo natančno pregledali dosedanjo literaturo in raziskave s tega področja, ter na tej podlagi 

sklepali na različne možnosti vedenja v organizacijah. Glede na dosedanje  teorije in raziskave smo 

predpostavili, da osebe z varnim stilom navezanosti učinkoviteje dosegajo svoje cilje v primerjavi z 

ne-varno navezanimi osebami. Pregledana literatura to potrjuje. Varno navezane osebe imajo tudi 

bolj pozitiven odnos do dela in bolje izpolnjujejo svoje naloge. Takšne osebe se tudi bolje soočajo 

z ovirami pri delu. Ne-varno navezane pa imajo ravno nasprotno več težav v delovnem okolju. Ker 

varno navezane osebe bolje funkcionirajo v skupinah, so najverjetneje tudi bolj uspešne pri svojem 

delu v organizacijah. Prav tako se zdi verjetno, da so varno navezane osebe tudi bolj uspešni vodje 

organizacij. Podrejeni jih ocenjujejo bolj pozitivno kot pa ne-varno navezane posameznike. Stili 

navezanosti imajo pomembno vlogo tudi pri samem zdravju posameznika in posledično tudi na 

njegovo uspešnost znotraj organizacij. Raziskave na tem področju bi bilo potrebno še dodatno 

razširiti, saj bi lahko z njimi izboljšali delo znotraj organizacij. 

 


