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1. Povzetek 

 

Z besedno zvezo »ocenjevanje integritete« imamo v kontekstu psihologije dela v mislih 

ocenjevanje iskrenosti, zanesljivosti, vestnosti in odkritosti na delovnem mestu. Vprašalniki 

integritete preverjajo prisotnost navedenih pozitivnih vzorcev vedenja oziroma odsotnost 

vedenj, ki so z vidika delodajalca manj zaželena. Vprašalniki integritete se v psihologiji dela 

uporabljajo tako v namene selekcije kot tudi v namene ocenjevanja integritete zaposlenih. Na 

področju razvoja inštrumentov za merjenje integritete so raziskovalci v preteklosti razvili več 

vprašalnikov. Le-te lahko razvrstimo v dve kategoriji, in sicer odprti in zaprti tip. Kot najbolj 

ustreznega izpostavljamo Vprašalnik o integriteti, katerega prevod in standardizacija trenutno 

potekata v Sloveniji. Vprašalnik ima poleg tega številne prednosti – dobre merske 

karakteristike, široko področje uporabe in združuje lastnosti odprtega in zaprtega tipa 

vprašalnikov. V prihodnosti bi bil na področju integritete smiseln nadaljnji razvoj inštrumentov 

za merjenje specifičnih vidikov integritete (npr. integriteta posameznikov na vodstvenih 

položajih, integriteta pri delu z računalnikom) ter prirejanje teh pripomočkov za slovensko 

okolje in delovni kontekst. 

 

Avtonomija na delovnem mestu predstavlja svobodo, ki jo imajo posamezniki pri izvajanju 

nalog na delovnem mestu, vključno s svobodo pri organiziranju časa, sprejemanju odločitev 

ter izbiro delovnih metod. Raziskave so ugotovile, da se avtonomija na delovnem mestu 

povezuje z mnogimi pomembnimi vidiki delovnega mesta, kot so zadovoljstvo z delom, 

predanost organizaciji ter varnost pri delu. Mnogo vprašalnikov, ki merijo avtonomijo, je 

izredno kratkih in nudijo le grobo oceno avtonomije, ki jo ima zaposleni na delovnem mestu. 

Eden redkih vprašalnikov, ki ločuje med različnimi vidiki avtonomije je Measures of Job 

Control, Cognitive Demand and Production Responsibility. Ta vprašalnik vključuje merjenje 

nadzora nad časom ter nadzora nad metodami, kar sta dva izmed najbolj pomembnih vidikov 

avtonomije na delovnem mestu. V prihodnosti bi bil na tem področju smiseln razvoj 

vprašalnikov, ki bi nudili več vpogleda v samo avtonomijo na delovnem mestu ter razvoj 

vprašalnikov, prilagojenih za slovensko področje.  

 

2. Kratka predstavitev področja 

 

Integriteta 

 

Beseda integriteta v vsakdanjem jeziku predstavlja sinonim za poštenost, v okviru 

organizacije pa jo najpogosteje smatramo kot sinonim za zanesljivost in zaupanje. V 

psihologiji dela in organizacije se integriteta opredeljuje kot odsotnost težnje po dejanjih, ki 

so z vidika organizacije neupravičena (Boben, 2011). Podobno kot velja za vse ostale 

psihološke pojme oziroma koncepte, se je tudi za merjenje integritete v preteklosti razvilo več 

pripomočkov. Z besedno zvezo »merjenje integritete« tako v prvi vrsti pojmujemo 

ocenjevanje vidikov, kot so iskrenost, zanesljivost, zaupljivost, vestnost in odkritost (Sackett 

in Wanek, 1997, v Wanek, 1999). Poleg tega pa merjenje oziroma ocenjevanje 

posameznikove integritete zajema tudi nekatera ostala področja, ki predstavljajo interes za 

delodajalca, to so nagnjenost k nasilju, kraji in kaznivim dejanjem, težnje po nenadni 

prekinitvi delovnega razmerja, nagnjenost k zlorabi drog in alkohola (Wanek, 1999). 

 

V preteklosti je bilo razvitih več različnih pripomočkov za merjenje integritete. Prvi testi so se 

tako pojavili že pred prvo svetovno vojno, ko so iskrenost preverjali s pomočjo poligrafov. Le-
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ti so bili osnovni pripomoček za preverjanje integritete kandidatov za delovno mesto vse do 

konca osemdesetih let, ko so v ZDA prepovedali njihovo uporabo v namene selekcije 

(Boben, 2011). Istočasno (v osemdesetih letih prejšnjega stoletja) je doživelo razcvet 

razvijanje vprašalnikov tipa papir-svinčnik za preverjanje iskrenosti kandidatov (Sackett, 

1994, v Wanek, 1999). Večina teh pripomočkov je bila zasnovanih za uporabo delodajalcev 

in za aplikacijo na specifičnih delovnih mestih in ne za sistematično uporabo s strani 

(kadrovskih) psihologov. Posledično so imeli ti testi po večini slabe merske karakteristike in 

slabo psihološko teoretično ozadje. V zadnjih dvajsetih letih pa se je povečala vključenost 

psihologov v razvoj vprašalnikov integritete, kar je povečalo njihovo praktično vrednost in jih 

marsikje vključilo v nabor klasičnih testnih baterij pri naboru kadrov (Sackett in Wanek, 1997, 

v Wanek, 1999). Za sodobno obliko testov integritete so tako značilne naslednje tri lastnosti: 

prvič, gre za samoocenjevalne vprašalnike tipa papir-svinčnik, drugič, uporabni so za 

neklinične populacije, in tretjič, testi so bili razviti z namenom napovedovanja 

neproduktivnega vedenja na delovnem mestu (Ones in Viswesvaran, 1998, v Wanek, 1999). 

 

Sackett, Burris in Callahan (1989, v Wanek, 1999) ločijo dva tipa vprašalnikov integritete. Za 

prvi tip vprašalnikov, imenovan tudi odprti ali očitni tip (angl. overt tests), je značilno, da 

preverjajo neko točno določeno vedenje, ki je neprimerno za delovno mesto (npr. zloraba 

alkohola). Ker je iz postavk tovrstnih vprašalnikov razvidno, kaj preverjajo, ti pripomočki 

sodijo pod t.i. očitni tip vprašalnikov. Druga skupina vprašalnikov za merjenje integritete pa 

se imenuje zaprti ali osebnostno-naravnani tip (angl. personality-oriented tests). Za to 

skupino vprašalnikov je značilno, da ne preverjajo direktno prisotnosti ali nagnjenja k 

nezaželenim vedenjem, temveč preverjajo splošne osebnostne dispozicije, med katerimi so 

tudi posamezni aspekti, vezani na integriteto (npr. vestnost, konformnost, nagnjenost k 

tveganim vedenjem). Ker postavke v osebnostno-naravnanih vprašalnikih merijo integriteto 

na bolj posreden način, imajo nižjo razvidno veljavnost. 

 

Z namenom sistematičnega preučevanja merskih karakteristik pripomočkov za merjenje 

integritete so Ones, Viswesvaran in Schmidt (1993) izvedli metaanalizo, v kateri so preverjali 

zanesljivost in veljavnost do takrat obstoječih in najpogosteje uporabljenih vprašalnikov 

integritete. V študijo so vključili 25 vprašalnikov, ki so jih razdelili v omenjena dva tipa (odprti 

in zaprti tip). Rezultati metaanalize so pokazali, da so obstoječi pripomočki za merjenje 

integritete razmeroma visoko zanesljivi, pri čemer so se kot bolj zanesljivi izkazali zaprti tipi 

vprašalnikov. Glede preučevanja napovedne veljavnosti preizkusov pa je bilo ugotovljeno, da 

tako odprti kot zaprti tipi vprašalnikov integritete dobro napovedujejo številna pomembna 

vedenja na delovnem mestu. Pri tem so povezave med bolj širokimi kategorijami vedenj (npr. 

splošna delovna učinkovitost, širši spekter neproduktivnih vedenj) nekoliko nižje kot 

povezave med bolj ozkimi, specifičnimi kategorijami vedenj (npr. kraja na delovnem mestu, 

uničevanje lastnine podjetja). Odprti tipi vprašalnikov pa v primerjavi z osebnostno-

naravnanimi nekoliko bolje napovedujejo široke kategorije vedenj. Rezultati metaanalize so 

tudi pokazali, da so pripomočki za ocenjevanje integritete primerni za vsa delovna mesta, ne 

glede od njihove kompleksnosti (Ones idr., 1993). 

 

Poleg raziskovanja značilnosti merskih inštrumentov za merjenje integritete, so v preteklosti 

raziskovali tudi povezanost samega konstrukta z drugimi psihološkimi spremenljivkami. Pri 

tem velja izpostaviti zlasti raziskovanje povezanosti integritete s petimi velikimi faktorji 

osebnosti. Ones in Viswesvaran (1998, v Wanek, 1999) sta ugotovila, da se konstrukt 

integritete najbolj povezuje z dimenzijami vestnosti, sprejemljivosti in emocionalne 
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stabilnosti, pri čemer so te korelacije nizke do zmerne. Raziskovalci (npr. Cochran, 1991; 

Lasson, 1992, v Wanek, 1999) so preverjali tudi povezanost integritete z ostalimi 

psihološkimi konstrukti, npr. splošno inteligentnostjo, moralnim presojanjem. Ugotovili so, da 

so te povezave zelo šibke oziroma pogosto skorajda ničelne. 

 

Na podlagi ugotovitev različnih študij lahko torej zaključimo več stvari. Prvič, da je koncept 

integritete zaradi relativno nizkega vsebinskega sovpadanja s sorodnimi psihološkimi 

konstrukti lahko obravnavan kot samostojen koncept. Drugič, da s pojmom integritete 

zajamemo širok spekter na delo vezanih vedenj. In tretjič, dokazi o dobri napovedni 

veljavnosti vprašalnikov za ocenjevanje integritete nam govorijo v prid njihovi uporabi pri 

kadrovanju (npr. Wanek, 1999; Ones, Viswesvaran in Schmidt, 2003; Boben, 2011).  

Zaradi obsežnega števila pripomočkov, s katerimi lahko bodisi posredno bodisi neposredno 

ocenjujemo posameznikovo integriteto, bomo v nadaljevanju poskusili predstaviti predvsem 

novejše vprašalnike integritete. Pri tem se bomo osredotočili zlasti na odprti tip vprašalnikov.  

 

Avtonomija 

 

Avtonomija na delovnem mestu predstavlja svobodo, ki jo imajo posamezniki pri izvajanju 

nalog na delovnem mestu, vključno s svobodo pri organiziranju časa, sprejemanju odločitev 

ter izbiro delovnih metod (Hackmann in Oldham, 1976; Morgeson in Humphrey, 2006, v 

Nahrgag, Morgeson in Hofmann, 2011). Avtonomija na delovnem mestu se tako nanaša na 

stopnjo pooblastil, ki jih imajo zaposleni glede pomembnih odločitev na delovnem mestu, na 

primer glede že omenjene časovne organizacije in izbire metod dela (Parker, Axtell in 

Turner, 2001). Tudi Jackson, Wall, Martin in Davis (1993) v okviru avtonomije na delovnem 

mestu izpostavljajo predvsem avtonomijo pri organiziranju časa ter avtonomijo pri izbiri 

delovnih metod za doseganje ciljev. Skozi te lastnosti avtonomija na delovnem mestu 

zadovoljuje osnovno potrebo zaposlenih po svobodi, zagotavlja jim določena pooblastila in 

možnosti odločanja pri delu ter jim hkrati omogoča, da dosegajo svoje cilje (Nahrgag, 

Morgeson in Hofmann, 2011). 

 

Avtonomijo na delovnem mestu se že dolgo šteje med pomembne vire za zaposlene 

(Karasek, 1979, v Nahrgag, Morgeson in Hofmann, 2011). Delovno okolje kot tako lahko 

prispeva veliko virov zaposlenim, kot na primer delavno avtonomijo, pozitivno delavno klimo 

in oporo sodelavcev (Crawford in dr., 2010, v Nahrgag, Morgeson in Hofmann, 2011). Ti viri 

zmanjšujejo zahtevnost dela in so povezani z osebnostno rastjo, učenjem in razvojem 

(Demerouti in dr., 2001; Schaufeli in dr. 2009, v Nahrgag, Morgeson in Hofmann, 2011). 

Dokazano je bilo, da zvišujejo sodelovanje med zaposlenimi, povečujejo kakovost izvedbe 

ter predanost organizaciji (Bakker in Demerouti, 2007; Rich, LePine in Crawford, 2010, v 

Nahrgag, Morgeson in Hofmann, 2011). Avtonomija se tako pozitivno povezuje s 

sodelovanjem med zaposlenimi, s skladnostjo njihovih želja ter z njihovim zadovoljstvom 

(Nahrgag, Morgeson in Hofmann, 2011). Hkrati je avtonomija povezana tudi z varno 

komunikacijo na delovnem mestu (Parker in dr, 2001, v Nahrgag, Morgeson in Hofmann, 

2011). 

 

Poleg tega avtonomija zaposlenim zagotavlja vire za izpolnjevanje delovnih zahtev. Delovna 

mesta, ki nudijo visoko avtonomijo, zaposlenim zagotavljajo svobodo pri odločanju glede 

tega, kako izpolnjevati delovne zahteve, in posledično zmanjšujejo potencialne ovire, na 

katere lahko zaposleni naletijo (Karasek, 1979, v Nahrgag, Morgeson in Hofmann, 2011). 
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Avtonomija na delovnem mestu je bila identificirana kot ena pomembnih lastnosti delovnega 

mesta, saj vpliva na zadovoljstvo z delom ter motivacijo zaposlenih (Hackman in Oldham, 

1980; Parker in Wall, 1998, v Parker, Axtell in Turner, 2001).   

 

Raziskave so odkrile povezave med avtonomijo na delovnem mestu ter delovno varnostjo. 

Avtonomija se tako povezuje z aktivno skrbjo za varnost (Galler, Roberts in Gilmore, 1996, v 

Parker, Axtell in Turner, 2001), z učinkovitim odzivanjem na kritične situacije, ki ogrožajo 

varnost (Wright, 1993, v Parker, Axtell in Turner, 2001) ter z manj pogostim pojavljanjem 

nesreč na organizacijskem nivoju (Betcherman, McMullen, Leckie in Caron, 1994, v Parker, 

Axtell in Turner, 2001). Z vidika varnosti viri, kot so avtonomija, znanje o varnosti ter opora v 

okolju, omejijo zahtevnost dela ter motivirajo zaposlene. Hkrati pa je bilo ugotovljeno, da v 

povezavi z varnostjo, svoboda pri izvajanju delovnih nalog omogoča zaposlenim, da 

dosežejo svoje zastavljene cilje tako z vidika produktivnosti kot tudi z vidika varnostnih 

zahtev (Nahrgag, Morgeson in Hofmann, 2011).  

 

Avtonomija na delovnem mestu se povezuje tudi s psihičnim blagostanjem zaposlenih (Park 

in Searcy, 2012). Poleg tega pa se negativno povezuje z »izžetostjo« (burnout) (Nahrgag, 

Morgeson in Hofmann, 2011) ter s stresom (Hemingway in Smith, 1999, v Nahrgag, 

Morgeson in Hofmann, 2011). 

 

Kljub pomembnosti področja pa mnogi opozarjajo, da se na tem področju pojavlja problem, 

in sicer majhno število ustreznih instrumentov za merjenje avtonomije na delovnem mestu. 

Instrumenti v glavnem merijo avtonomijo kot splošno lastnost delovnega mesta ter ne 

diferencirajo med različnimi vidiki avtonomije – npr. svoboda pri odločanju, svoboda pri izbiri 

delovnih metod, svoboda pri razporejanju časa itd (Jackson, Wall, Martin in Davis, 1993).  
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3. Merski pripomočki 

 

Vprašalnik Integrity Check – HCS (2007) 

Nikolov, N., Zanev, S. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

Vprašalnik o integriteti – VI (v nastajanju) 

Boben, D.  

Opis Gre za vprašalnik objektivnega tipa, ki je namenjen za ocenjevanje korektnosti, poštenosti in 

iskrenosti pri izbiranju kandidatov za delo ter pri ponovnem ocenjevanju zaposlenih v 

podjetjih in organizacijah. 

 Število postavk 95 

 4 Funkcijske lestvice 

8 Vsebinskih lestvic 

Lestvica socialne 

zaželenosti 

Skupni pokazatelj 

integritete 

Funkcijske lestvice: 

- Antiproduktivno vedenje  

- Ocena iskrenosti  

- Etični primeri – moralna zrelost  

- Naravnanosti – mnenja  

Vsebinske lestvice: 

- Nagnjenost h kraji in zlorabi  

- Iskrenost  

- Korektnost in poštenost  

- Egoizem in sebičnost  

- Stabilnost motivacije za delo  

- Disciplina  

- Agresivnost  

- Nagnjenost k zlorabi alkohola ali drog  

- Potencial za nasprotovanje avtoritetam  

 Ocenjevalna lestvica - 5-stopenjska lestvica pogostosti (1 – enkrat na teden ali 

pogosteje; 5 – nikoli) 

- 6-stopenjska lestvica ocen (1 – skoraj 100 %; 6 – 0 %) 

- 4-stopenjske lestvice z opisi vedenj v določenih situacijah 

- 3-stopenjska lestvica mnenja (1 – popolnoma se strinjam; 

3 – popolnoma se ne strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev  

 Čas izpolnjevanja 30 minut 

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo) 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Norme (za Slo) v nastajanju 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α (lestvica lažnivosti) = 0,70 (0,43); α 

(antiproduktivno vedenje) = 0,85 (0,84); α (ocena 

iskrenosti) = 0,84 (0,85); α (etični primeri – moralna 

zrelost) = 0,70 (0,52); α (naravnanosti – mnenja) = 0,61 

(0,58); α (nagnjenost h kraji in zlorabi) = 0,82 (0,78); α 
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(iskrenost) = 0,76 (0,70); α (korektnost in poštenost) = 

0,76 (0,70); α (egoizem in sebičnost) = 0,86 (0,82); α 

(stabilnost motivacije za delo) = 0,80 (0,71); α (disciplina) 

= 0,70 (0,70); α (agresivnost) = 0,68 (0,64); α (nagnjenost 

k zlorabi alkohola in drog) = 0,42 (0,41); α (potencial za 

nasprotovanje avtoritetam) = 0,76 (0,75). V oklepajih so 

zapisane ocene notranje zanesljivosti, pridobljene v okviru 

slovenske pilotske študije. 

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik še ni dostopen, saj je še v postopku nastajanja.  

  

Prednosti - Gre za kombinacijo odprtega in zaprtega vprašalnika integritete. 

- Gre za prvi sistematično prirejeni in prevedeni vprašalnik integritete na slovenskem 

področju. 

- Glede na preliminarne raziskave lahko zaključimo, da ima vprašalnik relativno dobro 

zanesljivost. 

- Vsebuje lestvico socialne zaželenosti. 

Pomanjkljivosti - Slaba notranja zanesljivost posameznih lestvic  

Posebnosti - Vprašalnik je v procesu prirejanja in pridobivanja norm za slovenski prostor.  
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Vprašalnik Measure of workplace deviance (2000) 

Bennett, R. J., Robinson, S. L.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen ocenjevanju stopnje odklonskih vedenj v organizaciji. Meri tako 

vidike odklonskega vedenja, ki so vezani direktno na organizacijo, kot tudi vidike, ki so 

vezani na medosebne odnose.  

 Število postavk 19 

 Lestvice - Delovna odklonskost (Workplace deviance)  

- Medosebna odklonskost (Interpersonal deviance)  

 Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska Likertova lestvica (1 – nikoli; 7 – dnevno) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno 

 Čas izpolnjevanja  

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo) 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α (delovna odklonskost) = 0,81; α 

(medosebna odklonskost) = 0,78 

 Veljavnost - Konvergentna veljavnost: r(delovna odklonskost, lastninska 

odklonskost) = 0,59; r(delovna odklonskost, produkcijska 

odklonskost) = 0,70; r(delovna odklonskost, telesna 

odvisnost) = 0,79; r(delovna odklonskost, psihološka 

odvisnost) = 0,65; r(delovna odklonskost, sovražno vedenje) 

= 0,42;  r(delovna odklonskost, zamujanje) = 0,48; r(delovna 

odklonskost, makiavelizem) = 0,26; r(medosebna 

odklonskost, lastninska odklonskost) = 0,29; r(medosebna 

odklonskost, produkcijska odklonskost) = 0,39; r(medosebna 

odklonskost, telesna odvisnost) = 0,23; r(medosebna 

odklonskost, psihološka odvisnost) = 0,40; r(medosebna 

odklonskost, sovražno vedenje) = 0,62; r(medosebna 

odklonskost, zamujanje) = 0,39; r(medosebna odklonskost,  

frustriranost) = 0,21; r(medosebna odklonskost, ignoriranje 

norm) = 0,21; r(medosebna odklonskost, makiavelizem) = 

0,39; r(medosebna odklonskost, vljudnost) = 0,41 

- Diskriminativna veljavnost: r(delovna odklonskost, 

poštenost pri izvajanju raznih postopkov) = -0,32; r(delovna 

odklonskost, poštenost pri interakcijah) = -0,33; r(delovna 

odklonskost, vljudnost) = -0,22; r(delovna odklonskost,  

vestnost) = -0,35; r(medosebna odklonskost, poštenost pri 

izvajnju raznih postopkov) = -0,33; r(medosebna 

odklonskost, poštenost pri interakcijah) = -0,35; 



9 
 

r(medosebna odklonskost, vestnost) = -0,28 

Dostopnost in 

cena 

Delovna verzija vprašalnika (z 28 postavkami) je brezplačno dostopna v raziskovalne in 

pedagoške namene preko zbirke PsycTESTS (http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-

lj.si/sp-

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=HKKHFPKODADDCJNFNCOKIGLBFJBKAA00&Link+Set=S.sh.53

%7c1%7csl_100) 

  

Prednosti - Kratek  

- Ima dobre merske karakteristike.  

- Zajema širok spekter odklonskih vedenj, pomembnih na delovnem mestu.  

- Uporaben v različnih organizacijah in različnih kontekstih.  

Pomanjkljivosti - Ni preveden v slovenščino.  

- Malo raziskav, ki bi uporabljale obravnavani pripomoček.  

- Ne vsebuje lestvice socialne zaželenosti – v primeru samoocene je tako kredibilnost 

rezultatov lahko vprašljiva.  

Posebnosti - Vprašalnik se je izkazal kot zanesljiv in veljaven merski pripomoček, a žal ni veliko 

podatkov o njegovi (nadaljnji) uporabi.  

- Pripomoček bi bilo smiselno prevesti v slovenski jezik, saj ima veliko prednosti.  

 

  

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=HKKHFPKODADDCJNFNCOKIGLBFJBKAA00&Link+Set=S.sh.53%7c1%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=HKKHFPKODADDCJNFNCOKIGLBFJBKAA00&Link+Set=S.sh.53%7c1%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=HKKHFPKODADDCJNFNCOKIGLBFJBKAA00&Link+Set=S.sh.53%7c1%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=HKKHFPKODADDCJNFNCOKIGLBFJBKAA00&Link+Set=S.sh.53%7c1%7csl_100
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Vprašalnik Perceived leader integrity scale – PLIS (1998) 

Craig, S. B., Gustafson, S. B.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen ocenjevanju integritete posameznikov, ki opravljajo vodstvene 

funkcije v delovnih organizacijah. Vprašalnik izpolnjujejo uslužbenci na nižjih delovnih 

pozicijah, in sicer tako, da ocenijo etičnost svojega prvega neposrednega nadrejenega.  

 Število postavk 31 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 4-stopenjska (1 – sploh ne;  4 – popolnoma) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno  

 Čas izpolnjevanja  

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo) 

in kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = 0,97  

 Veljavnost - Konstruktna veljavnost: α = 0,96 

- Konvergentna veljavnost: r(zaznavanje integritete vodje, 

zadovoljstvo na delovnem mestu) = 0,66; r(zaznavanje 

integritete vodje, vodstveni vpliv) = 0,28; r(zaznavanje 

integritete vodje, občutljivost za etiko) = 0,31 

- Diskriminativna veljavnost: r(zaznavanje integritete vodje, 

želja po opustitvi delovnega mesta) = -0,42  

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je brezplačno dostopen v raziskovalne in pedagoške namene preko zbirke 

PsycTESTS (http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=HKKHFPKODADDCJNFNCOKIGLBFJBKAA00&Link+Set=S.sh.32

%7c1%7csl_100) 

  

Prednosti - Relativno kratek pripomoček 

- Odlične merske karakteristike 

- Prosto dostopen  

- Široko področje uporabe 

- Uporabnost za različne namene 

Pomanjkljivosti - Vprašalnik vsebuje le negativni pol vedenj. 

- Nekateri opisi vedenj nadrejenega so preveč ekstremni (npr. »Moj nadrejeni je preprosto 

hudoben.«). 

- V primeru nezagotovljene anonimnosti podatkov udeleženca je verodostojnost rezultatov 

vprašljiva. 

Posebnosti - Vprašalnik je uporaben za različne namene, npr. za preverjanje klime organizacije, 

raziskovanje etičnosti vodij v organizaciji, premeščanje zaposlenih. 

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=HKKHFPKODADDCJNFNCOKIGLBFJBKAA00&Link+Set=S.sh.32%7c1%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=HKKHFPKODADDCJNFNCOKIGLBFJBKAA00&Link+Set=S.sh.32%7c1%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=HKKHFPKODADDCJNFNCOKIGLBFJBKAA00&Link+Set=S.sh.32%7c1%7csl_100


11 
 

- Vprašalnik bi bilo smiselno dopolniti tako, da bi vseboval tudi pozitiven pol vedenj. 

- Pripomoček bi bilo smiselno prirediti tudi za slovenski prostor.  

 

  



12 
 

Vprašalnik Unethical computer using behavior scale – UECUBS (2007) 

Namlu, A. G., Odabasi, H. F.  

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen ocenjevanju etičnosti oz. integritete pri uporabi računalnikov. 

Pripomoček je v prvi vrsti namenjen strokovnjakom, ki večino svojega dela opravljajo preko 

računalniških orodij (npr. elektrotehnikom). Poleg tega pa je vprašalnik namenjen tudi ostalim 

strokovnjakom, saj je uporaba računalnikov danes vpletena v širok spekter različnih poklicev, 

pri čemer se uporabniki večkrat soočajo z raznimi etičnimi izzivi.  

 Število postavk 80 

 Lestvice - Intelektualna lastnina (Intellectual property) 

- Socialni vpliv (Social impact) 

- Varnost in kvaliteta (Safety and quality) 

- Internetna integriteta (Net integrity) 

- Informacijska integriteta (Information integrity) 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (1 – sploh ni primerno; 5 – zelo 

primerno) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja   

 Način vrednotenja Po ključu v navodilih 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo) 

in kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost Notranja zanesljivost: α (intelektualna lastnina) = 0,94; α 

(socialni vpliv) = 0,93; α (varnost in kvaliteta) = 0,92; α 

(internetna integriteta) = 0,85; α (informacijska integriteta) =  

0,85 

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je brezplačno dostopen v raziskovalne in pedagoške namene preko zbirke 

PsycTESTS (http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=NMOIFPCCAKDDBJIANCOKDCDCKMEEAA00&Link+Set=S.sh.51%

7c1%7csl_100) 

  

Prednosti - Dobre merske karakteristike 

- Časovno in tehnološko relevanten vprašalnik  

- Široko področje uporabe 

Pomanjkljivosti - Premalo empiričnih podatkov o uporabnosti pripomočka 

- Nekatere postavke imajo slabe merske značilnosti. 

Posebnosti - Smiselna bi bila pogostejša uporaba vprašalnika in njegov nadaljnji razvoj za različna  

delovna mesta.  

- Vprašalnik bi bilo smiselno tudi prirediti za slovenske razmere.  

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=NMOIFPCCAKDDBJIANCOKDCDCKMEEAA00&Link+Set=S.sh.51%7c1%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=NMOIFPCCAKDDBJIANCOKDCDCKMEEAA00&Link+Set=S.sh.51%7c1%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=NMOIFPCCAKDDBJIANCOKDCDCKMEEAA00&Link+Set=S.sh.51%7c1%7csl_100
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Vprašalnik Measures of Job Control, Cognitive Demand and Production Responsibility (1993) 

Jackson, P. R., Wall, T. D., Martin, R. in David, K. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je namenjen merjenju zaznave nadzora nad delom, kognitivnih zahtev ter 

produkcijske odgovornosti pri zaposlenih v določeni organizaciji. Vprašalnik tako meri nadzor 

zaposlenega nad časom ter metodami, zahteve po reševanju problemov in spremljanju ter 

produkcijsko odgovornost. Z vprašalnikom tako dobimo informacije o več lastnostih 

delovnega mesta.  

 Število postavk 22 

 Lestvice - Nadzor nad časom (Timing control) 

- Nadzor nad metodami (Metod control) 

- Zahteve po spremljanju (Monitoring demand) 

- Zahteve po reševanju problemov (Problem-solving 

demand) 

- Produkcijska odgovornost (Production responsibility) 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (1 – nikoli; 5 – vedno) 

 

Aplikacija Število udeležencev Skupinsko 

 Čas izpolnjevanja  30 minut 

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo) 

in kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost:  α (celotni vprašalnik) = 0,94;  α 

(nadzor nad časom) 0,85;  α (nadzor nad metodami) = 0,77;  

α (zahteve po spremljanju) = 0,73;  α (zahteve po reševanju 

problemov) = 0,50;  α (produkcijska odgovornost) = 0,90 

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je objavljen v članku (Jackson, Wall, Martin in Davids, 1993) preko zbirke 

PsycINFO (http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=MCPGFPFCCCDDAJBPNCOKHFFBAAEOAA00&Link+Set=S.sh.1

7%7c2%7csl_10) 

  

Prednosti - Merjenje več značilnosti delovnega mesta 

- Merjenje dveh različnih vidikov avtonomije (nadzor nad časom ter nadzor na metodami) 

- Bolj podrobna ocena avtonomije 

- Možna uporaba na večini delovnih mest 

- Dobra zanesljivost 

Pomanjkljivosti - Ni podatka o veljavnosti vprašalnika 

- Nižja zanesljivost ene lestvice 

Posebnosti - Vprašalnik se uporablja za merjenje različnih značilnosti delovnega mesta in vključuje dva 

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=MCPGFPFCCCDDAJBPNCOKHFFBAAEOAA00&Link+Set=S.sh.17%7c2%7csl_10
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=MCPGFPFCCCDDAJBPNCOKHFFBAAEOAA00&Link+Set=S.sh.17%7c2%7csl_10
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=MCPGFPFCCCDDAJBPNCOKHFFBAAEOAA00&Link+Set=S.sh.17%7c2%7csl_10
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pomembna vidika avtonomije.  

- Uporabi se ga lahko na velikem obsegu različnih delovnih mest.  

- Uporaben je za analizo delovnega mesta, prilagajanje le tega ter izboljšanje delovnega 

procesa zaposlenega.  

- Ob primerni veljavnosti bi bilo vprašalnik smiselno prirediti za slovenske razmere.  
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Vprašalnik High-Quality Work Measure (2003) 

Barling, J., Kelloway, E. K. In Iverson R. D. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri obseg treninga, različnost nalog ter avtonomijo zaposlenih kot elemente 

visoko produktivnega delovnega sistema. Namenjen je merjenju ter treh dejavnikov 

delovnega mesta pri posameznih zaposlenih. Vsak dejavnik meri ločena lestvica 

vprašalnika. 

 Število postavk 8 

 Lestvice - Obseg treninga (Extent of Training) 

- Različnost nalog (Task Variety) 

- Avtonomija zaposlenih (Employee Autonomy) 

 Ocenjevalna lestvica - Da ali ne odgovori 

- 3-stopenjska lestvica (1 – se strinjam; 3 – se ne strinjam) 

- 4-stopenjska lestvica (1 – veliko; 3 – malo; 4 – ne vem) 

 

Aplikacija Število udeležencev Skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 10 minut 

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo) 

in kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost Notranja zanesljivost: α = 0,76  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je brezplačno dostopen v raziskovalne in pedagoške namene preko zbirke 

PsycTESTS (http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=FJFDFPGGNDDDAJHBNCOKPFOBMIJEAA00&Complete+Referen

ce=S.sh.32%7c1%7c1) 

  

Prednosti 

 

- Časovna ekonomičnost   

- Možna aplikacija na širokem obsegu različnih delovnih mest 

- Hitra ocena avtonomije 

Pomanjkljivosti - Splošnost postavk 

- Poda le grobo oceno različnih vidikov avtonomije  

- Ni podatkov o veljavnosti 

Posebnosti - Vprašalnik poleg avtonomije na delovnem mestu meri tudi raznolikost nalog ter obseg 

treninga na delovnem mestu.  

- Zaradi splošnosti postavk je uporaben na vseh delovnih mestih.  

- Uporaben je v namene analize delovnega mesta, prilagajanja in spreminjanja delovnega 

mesta ter ugotavljanja obremenjenosti delavca.  

- Ni preveden v slovenščino.  

 

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=FJFDFPGGNDDDAJHBNCOKPFOBMIJEAA00&Complete+Reference=S.sh.32%7c1%7c1
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=FJFDFPGGNDDDAJHBNCOKPFOBMIJEAA00&Complete+Reference=S.sh.32%7c1%7c1
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=FJFDFPGGNDDDAJHBNCOKPFOBMIJEAA00&Complete+Reference=S.sh.32%7c1%7c1
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Vprašalnik Autonomy over Work Scale (1998) 

Iverson, R. D., Olekalns, M. In Erwin, P. J. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

 

Opis Vprašalnik je namenjen merjenju avtonomije, ki jo imajo posamezniki na delovnem mestu. 

Prvotno je bil namenjen raziskovanju efekta »burnout« na delovnem mestu. Zdaj pa se 

uporablja za merjenje avtonomije na katerem koli delovnem mestu. 

 Število postavk 3 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica 

 

Aplikacija Število udeležencev Skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 5 minut 

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo) 

in kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je brezplačno dostopen v raziskovalne in pedagoške namene preko zbirke 

PsycTESTS (http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GBEMFPCHMODDAJGINCOKFELBEHNEAA00&Complete+Refere

nce=S.sh.32%7c1%7c1) 

  

Prednosti - Časovna ekonomičnost 

- Možna aplikacija na velikem obsegu različnih delovnih mest 

- Splošna ocena avtonomije na delovnem mestu 

Pomanjkljivosti - Splošnost postavk (ne diferencira med različnimi vidiki avtonomije) 

- Zaradi majhnega števila postavk ne dobimo podrobne informacije o avtonomiji. 

- Ni podatkov o merskih karakteristikah.  

Posebnosti - Vprašalnik ima izredno malo postavk ter meri avtonomijo na delovnem mestu v najširšem 

pomenu.  

- Pri tem je lahko uporabljen na večini delovnih mest, in sicer v namene analize delovnega 

mesta, prilagajanja delovnega mesta, raziskovanju narave dela.  

- Široko uporaben je tudi v raziskovalne namene.  

- Ni preveden v slovenščino.  

 

  

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GBEMFPCHMODDAJGINCOKFELBEHNEAA00&Complete+Reference=S.sh.32%7c1%7c1
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GBEMFPCHMODDAJGINCOKFELBEHNEAA00&Complete+Reference=S.sh.32%7c1%7c1
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GBEMFPCHMODDAJGINCOKFELBEHNEAA00&Complete+Reference=S.sh.32%7c1%7c1
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Vprašalnik Leader – Team Perceptions Regarding Decision – Making Autonomy Scale (2009) 

Gibson, C. B., Cooper, C. D. In Conger, J. A. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

 

Opis Vprašalnik meri stopnjo avtonomije, ki jo imajo člani določenega tima ter njene vodje pri 

sprejemanju odločitev na delovnem mestu. Pri vprašalniku tako člani tima ter vodje 

ocenjujejo stopnjo avtonomije, ki jo ima tim pri sprejemanju odločitev na delovnem mestu.  

 Število postavk 4 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska lestvica (1 – nobenega vpliva; 7 – popoln vpliv 

oziroma tim sprejema odločitve) 

 

Aplikacija Število udeležencev Skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 5 minut 

 Način vrednotenja  

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je 

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne 

diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo) 

in kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost Notranja zanesljivost: α = 0,87 

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Vprašalnik je brezplačno dostopen v raziskovalne in pedagoške namene preko zbirke 

PsycTESTS (http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GBEMFPCHMODDAJGINCOKFELBEHNEAA00&Complete+Refere

nce=S.sh.102%7c1%7c1) 

  

Prednosti - Časovna ekonomičnost 

- Primeren za merjenje avtonomije tima  

Pomanjkljivosti - Primeren le za določene situacije 

- Ni podatkov o veljavnosti vprašalnika 

Posebnosti - Vprašalnik se uporablja pri merjenju avtonomije katerega koli tima. 

- Zaradi svoje splošnosti je široko uporaben, vendar z njim dobimo le splošno oceno 

avtonomije, saj ne diferencira med različnimi vidiki.  

- Vprašalnik ni preveden v slovenščino.  

 

  

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GBEMFPCHMODDAJGINCOKFELBEHNEAA00&Complete+Reference=S.sh.102%7c1%7c1
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GBEMFPCHMODDAJGINCOKFELBEHNEAA00&Complete+Reference=S.sh.102%7c1%7c1
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GBEMFPCHMODDAJGINCOKFELBEHNEAA00&Complete+Reference=S.sh.102%7c1%7c1
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4. Primerjava med merskimi pripomočki 

 

Na področju raziskovanja integritete obstaja veliko število merskih pripomočkov, izmed 

katerih je le peščica javno dostopnih. Poleg tega obstaja velik razkorak med številom 

vprašalnikov integritete v evropskem in ameriškem prostoru, kjer so Ones, Viswesvaran in 

Schmidt (1993) izvedli metaanalizo vprašalnikov integritete. Avtorji so v navedeno študijo 

vključili 25 pripomočkov, namenjenih za ocenjevanje integritete kandidatov za delovno mesto 

in (že) zaposlenih. Rezultati metaanalize so pokazali več uporabnih zaključkov – dobre 

merske karakteristike obstoječih pripomočkov, dobra konstruktna veljavnost integritete, 

dobra napovedna veljavnost integritete pri napovedovanju različnih vidikov delovne 

uspešnosti (Ones idr., 1993). Po drugi strani pa so bili vsi analizirani vprašalniki uporabljeni 

izključno v ameriškem prostoru, zato nam rezultati ne dajejo dovolj informacij o merjenju 

integritete v evropskem (in posledično slovenskem) prostoru. Poleg tega so ti pripomočki 

nedostopni preko spletnih virov, zato jih nismo mogli vključiti v seminar in preučevati njihovih 

značilnosti.  

 

Na podlagi pregledov znanstvenih člankov in raziskav o ocenjevanju integritete na delovnem 

mestu (npr. Boben, 2011; Craig in Gustafson, 1998) lahko zaključimo, da tudi v evropskem 

prostoru obstaja precejšnje število pripomočkov za ocenjevanje različnih vidikov integritete 

zaposlenih. V seminarju smo po eni strani poskušali predstaviti trenutno najbolj relevantne 

vprašalnike integritete in po drugi strani primere vprašalnikov, ki merijo (trenutno najbolj 

raziskovane) specifične vidike integritete, npr. integriteto vodij v organizacijah. Ocenjujemo, 

da ima Vprašalnik o integriteti, katerega priredba in standardizacija trenutno poteka v okviru 

Centra za psihodiagnostična sredstva (Boben, 2011), številne prednosti. Meri namreč širok 

spekter vedenj, ki nam dajejo podatke o integriteti posameznika. Zato ocenjujemo, da je 

uporaben na različnih delovnih mestih. Poleg tega gre za kombinacijo odprtega in zaprtega 

tipa vprašalnika integritete, kar mu ponovno daje prednost pred večino ostalih vprašalnikov. 

Preliminarne raziskave vprašalnika so pokazale tudi na relativno dobre merske karakteristike 

(z izjemo nekaj lestvic). Zaradi navedenih lastnosti Vprašalnika o integriteti se nam zdi ta 

pripomoček najprimernejši. Njegovo visoko praktično vrednost vidimo tako pri ocenjevanju 

integritete zaposlenih, kot tudi pri preverjanju integritete kandidatov za delovno mesto. 

Podobno kot Vprašalnik o integriteti tudi t.i. Lestvica odklonskosti na delovnem mestu 

(Bennett in Robinson, 2000) preverja širok spekter različnih vidikov integritete. Poleg tega 

gre za precej kratek pripomoček, ki je enostaven za uporabo, a ima hkrati dobre merske 

karakteristike. V primerjavi z Vprašalnikom o integriteti pa je pripomoček manj sistematičen 

in zgolj odprtega tipa, zaradi česar bi ga po uporabnosti umestili za Vprašalnikom o 

integriteti.  

 

Na področju raziskovanja integritete je opaziti velik razcvet vprašalnikov, ki preverjajo 

integriteto posameznikov na vodstvenih pozicijah (npr. Craig in Gustafson, 1998; Kalshoven 

idr., 2011). Večina novejših vprašalnikov, npr. Behavioral integrity scale (Simons idr., 2007), 

je oblikovanih kot krajše lestvice s petimi ali šestimi postavkami, ki se po večini nanašajo 

zgolj na negativne vidike vedenj vodij. Ker imajo tovrstne lestvice velikokrat vprašljive merske 

karakteristike in dajo malo podatkov, smo se odločili, da v seminar vključimo enega izmed 

daljših in bolj kompleksnih vprašalnikov o integriteti vodij – Perceived Leader Integrity Scale 

(Craig in Gustafson, 1998). Kljub temu, da ima vprašalnik številne pomanjkljivosti, 

ocenjujemo, da bi bil v primeru priredbe, dopolnitve (dodatek postavk s pozitivnim polom) in 

prevoda, dober in uporaben pripomoček za ocenjevanje vodij tudi na slovenskem. Kot drugi 
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najbolj ustrezni vprašalnik za ocenjevanje etičnosti vodij pa navajamo Ethical Leadership at 

Work Questionnaire (Kalshoven idr., 2011) – novejši vprašalnik, ki preverja različne vidike 

etičnosti vodij in ima dobre merske karakteristike. Za razliko od prvega vprašalnika pa 

vključuje integriteto zgolj kot eno izmed lestvic, zato ga nismo podrobneje obravnavali v 

seminarju.  

 

Za konec navajamo še ostala področja integritete na delovnem mestu, ki so se izkazala kot 

relevantna v zadnjih letih. Eno izmed teh področij je ocenjevanje integritete pri delu z 

računalnikom. Navedeno področje smo izpostavili, ker je v zadnjem času na trgu dela vse 

več delovnih mest, v okviru katerih prevladuje delo z računalniki. Vprašalnik Unethical 

Computer Using Behavior Scale (Namlu in Odabasi, 2007) pa navajamo kot ustrezen 

izhodiščni pripomoček za preverjanje integritete na delovnih mestih, ki vključujejo veliko 

količino dela z računalniki.  

 

Na področju merjenja avtonomije obstaja kar nekaj pripomočkov, vendar je večina izmed njih 

izredno kratkih. Vprašalniki za merjenje avtonomije na delovnem mestu imajo tako le nekaj 

postavk. Primera takih vprašalnikov sta predstavljena vprašalnika Leader – Team 

Perceptions Regarding Decision – Making Autonomy Scale (Gibson, Cooper in Conger, 

2009) ter Autonomy Over Work Scale (Iverson, Olekalns in Erwin, 1998). Prvi ima štiri, drugi 

pa tri postavke. Postavke se tako nanašajo na najbolj splošne vidike avtonomije ter 

posledično nudijo le neko grobo, splošno oceno avtonomije, ki jo ima zaposleni na delovnem 

mestu. Ne nudijo pa bolj diferencirane ocene avtonomije, t.i. natančne ocene različnih vidikov 

avtonomije, kot so svoboda pri razporejanju časa, pri izbiri metod, pri odločanju itd. Zaradi 

splošnosti postavk lahko včasih dobimo celo nekoliko izkrivljeno oceno. Če vzamemo za 

primer postavke vprašalnika Autonomy Over Work Scale (Iverson, Olekalns in Erwin, 1998), 

bi delovno mesto šolskega psihologa verjetno dobilo razmeroma nizko oceno avtonomije na 

delovnem mestu. Vendar pa to delovno mesto v resnici nudi veliko avtonomije in svobode pri 

odločitvah, ki niso vključene v vprašalnik. Tako kljub temu da so vprašalniki z malo 

postavkami časovno ekonomični ter nudijo hitro oceno, je hkrati včasih ta ocena preveč 

groba in posledično ne dovolj informativna. Rešitev za to je oblikovanje vprašalnikov z več 

postavkami, ki se dotikajo tudi bolj specifičnih vedenj na delovnih mestih, ne le splošnih 

značilnosti. Poleg tega so dobra rešitev tudi vprašalniki, ki se nanašajo na bolj specifične 

situacije. Tak primer je vprašalnik Leader – Team Perceptions Regarding Decision – Making 

Autonomy Scale (Gibson, Cooper in Conger, 2009), ki se nanaša na ocenjevanje avtonomije 

timov in s tem nekoliko bolj specifično sprašuje po različnih značilnostih avtonomije. Hkrati 

pa ohranja dovolj splošnosti, da ga je možno uporabiti v mnogih timih, kar je ena izmed 

njegovih največjih prednosti.  

 

Pogosto lahko naletimo na vprašalnike, pri katerih je avtonomija na delovnem mestu le ena 

izmed podlestvic vprašalnika. V predstavljenih vprašalnikih na primer High-quality Work 

Measure (Barling, Kelloway in Iverson, 2003) poleg avtonomije na delovnem mestu meri tudi 

raznovrstnost nalog ter obseg treninga. Pri teh vprašalnikih lahko pridobimo informacije tudi 

o drugih lastnostih delovnega mesta, če nas le-te seveda zanimajo. Hkrati pa tudi ti 

vprašalniki pogosto vsebujejo le postavke, ki se nanašajo na splošne značilnosti oziroma 

nudijo splošno oceno avtonomije, ne pa tudi diferenciacije med različnimi vidiki.  

 

Pomanjkljivost skoraj vseh predstavljenih vprašalnikov je splošnost ocene avtonomije ter ne 

diferenciranje med različnimi vidiki. Izjema je vprašalnik Measures of Job Control, Cognitive 
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Demand and Production Responsibility (Jackson, Wall, Martin in Davids, 1993). Ta 

vprašalnik avtonomijo na delovnem mestu deli na dve lestvici: Nadzor nad časom ter Nadzor 

nad metodami, kar mnogi avtorji štejejo za glavni značilnosti avtonomije na delovnem mestu 

(Hackmann in Oldham, 1976; Morgeson in Humphrey, 2006, v Nahrgag, Morgeson in 

Hofmann, 2011). Lestvici vsebujeta več postavk kot večina vprašalnikov ter nudita nekoliko 

bolj podrobno oceno avtonomije na delovnem mestu. Zaradi navedenih značilnosti bi ta 

vprašalnik izpostavili kot enega boljših vprašalnikov na tem področju. Vprašalnik sicer meri 

še tri druge značilnosti delovnega mesta, ki lahko nudijo dodatno informacijo o tem delovnem 

mestu. Aplikacija je možna na različnih delovnih mestih z različnimi nameni; npr. analiza 

delovnega mesta, prilagajanje le-tega ter izboljšanje delovnega procesa zaposlenega. 

Glavna pomanjkljivost pa bi bila nepoznavanje veljavnosti vprašalnika, ki bi jo bilo potrebno 

nujno preveriti.  

 

Ob zaključku primerjave vprašalnikov, ki merijo avtonomijo na delovnem mestu, je potrebno 

poudariti, da noben izmed vprašalnikov nima navedenega podatka o veljavnosti. To je 

vsekakor velika pomanjkljivost, ki bi jo bilo potrebno odpraviti. Poleg tega noben izmed 

predstavljenih vprašalnikov ni preveden v slovenščino, kar je prav tako ena izmed glavnih 

pomanjkljivosti.  

 

5. Smernice za nadaljnje delo 

 

Za nadaljnje delo na področju integritete bi bilo smiselno izpostaviti čim prejšnjo izdajo in 

standardizacijo Vprašalnika o integriteti pri Centru za psihodiagnostična sredstva. Na ta 

način bomo v slovenskem prostoru dobili prvi sistematično prirejeni in standardizirani merski 

pripomoček za ocenjevanje integritete zaposlenih. V Sloveniji bi bil tudi smiseln prevod 

raznih ostalih vprašalnikov, vezanih na integriteto (npr. vprašalnika PLIS). Trenutno stanje v 

slovenskem gospodarstvu in ekonomiji namreč kaže, da je neetičnost vodij organizacij 

pogosto spregledana. Z razvojem in priredbo pripomočkov, kot je t.i. Lestvica zaznavanja 

integritete nadrejenega, bi lahko preventivno preverjali, kakšna je etičnost posameznikov, ki 

opravljajo vodstvene funkcije, in na ta način preprečili marsikatero zlorabo oziroma korupcijo 

v večjih organizacijah.  

 

Kar se tiče globalnega raziskovanja vprašalnikov integritete, bi bilo smiselno nadaljnje 

raziskovanje predstavljenih pripomočkov. Kljub temu, da so le-ti v navedenih študijah izkazali 

dobre merske karakteristike, je zaželeno dodatno preverjanje njihovih merskih lastnosti, saj 

na podlagi posameznih študij težko delamo zanesljive zaključke. Poleg tega bi bilo smiselno 

aplicirati vprašalnike v t.i. naravnem kontekstu oziroma kontekstu organizacij. Šele na ta 

način bomo namreč ugotovili, kakšna je njihova praktična vrednost.   

 

Na področju merjenja avtonomije na delovnem mestu bi bilo potrebno razviti bolj natančne 

vprašalnike, ki bi vključevali več vidikov avtonomije. Vprašalnik nam tako ne bi podal le 

grobe, splošne ocene avtonomije, ampak bi nam nudil bolj podroben vpogled v avtonomijo 

na določenem delovnem mestu. To je vsekakor pomembno zaradi pomena, ki ga ima 

avtonomija na delovnem mestu za zaposlenega. Avtonomija se povezuje z zadovoljstvom 

zaposlenih, s predanostjo organizaciji in celo z varnostjo pri delu. Z bolj natančnim 

spremljanjem avtonomije posameznika na delovnem mestu bi tako lahko zagotovili ugoden 

vpliv na zaposlenega. Prav tako bi bil potreben razvoj nekoliko bolj specifičnih vprašalnikov, 

prilagojenih za določena delovna mesta ter situacije, sploh za tista, kjer je avtonomija izrazito 
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pomembna. V prihodnosti bi morali tudi natančno opredeliti merske karakteristike 

posameznih vprašalnikov, saj se je izkazalo, da mnogi izmed njih nimajo podatka o merskih 

karakteristikah. 

 

Smernice za nadaljnje delo na področju Slovenije bi se morale gibati predvsem v smeri 

prilagoditve vprašalnikov za slovensko okolje. Izkazalo se je namreč, da je v Sloveniji izrazito 

pomanjkanje prosto dostopnih vprašalnikov, ki bi merili avtonomijo na delovnem mestu. Tako 

bi morali v Sloveniji prilagoditi ali razviti tako vprašalnik, ki bi bil splošno uporaben na 

različnih delovnih mestih ter bi nudil natančen vpogled v avtonomijo na določenem delovnem 

mestu, kot tudi bolj specifične vprašalnike primerne za določena delovna mesta.  
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