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1. Povzetek 

 

Vedenje v dobrobit organizacije je posameznikovo vedenje, ki ni določeno v zahtevah 

delovnega mesta in je prostovoljno. Sestavljeno je iz sedmih dimenzij, ki se nanašajo na 

pomoč drugim, spoštljiv in prijateljski odnos s sodelavci, sodelovanje in zvestoba organizaciji, 

samostojna pobuda za delo ter prostovoljno razvijanje lastnega znanja in sposobnosti za 

izboljšanje lastne učinkovitosti. Prisotnost tega vedenja v organizaciji pomaga izboljšati 

učinkovitost delovne skupine, vodje in organizacije v celoti. Čeprav je celoten pojem 

sestavljen iz več pojmov, ki so dobro raziskani na področju organizacijske psihologije, pa je 

prednost tega konstrukta prav v tem, da združuje nekatera vedenja, ki se pojavljajo skupaj. 

Tako bi lahko splošna uporaba izdelanih vprašalnikov v prihodnosti doprinesla veliko v 

kadrovskih službah, saj bi zanje porabili manj časa in denarja. Vprašalniki za merjenje tega 

vedenja pa vseeno še niso pogosto uporabljani in razdelani, ampak so bili v večini primerov 

izdelani za potrebe raziskav avtorjev. Vsi imajo dobre merske karakteristike in so relativno 

kratki. Najboljši in trenutno najnovejši vprašalnik je Organizational Citizenship Behavior 

Checklist (Fox in Spector, 2011). Na prevodu in priredbi tega vprašalnika se ukvarjamo tudi v 

Sloveniji. Pomanjkljivost vseh vprašalnikov na tem področju je nepreverjanje veljavnosti in 

pomanjkanje norm, nekateri vprašalniki pa imajo tudi majhno število postavk, ki so razdeljene 

na nekaj lestvic. V prihodnosti se bo potrebno osredotočiti predvsem na preverjanje 

veljavnosti, izdelavo norm za različne ciljne skupine ter vpeljevanje pojma in vprašalnikov v 

splošno uporabo v organizacijah. Vprašalnike, ki so že izdelani, pa bi lahko uporabili v več 

raziskavah na več področjih, kot tudi v različnih kulturah, da bi preverili medkulturno 

univerzalnost pojava.  

 

2. Kratka predstavitev področja 

 

Organ (1988; v: Organ, 1997) opredeli vedenje v dobrobit organizacije kot posameznikovo 

vedenje, ki ni direktno določeno ali zaznano v sistemu nagrajevanja, je diskretno in spodbuja 

učinkovito funkcioniranje v organizaciji. Kot diskretno je mišljeno, da se lahko posameznik 

sam odloči, ali bo to vedenje izvajal, prav tako pa le-to ni opredeljeno v zahtevah delovnega 

mesta. Kasneje je omenjeni avtor zavračal opredelitev vedenja kot diskretno, saj bi ga naj 

posameznik izvajal tudi nezavedno. Nekateri avtorji pa so temu oporekali, češ da je izvajanje 

skoraj vedno premišljeno, tako da je Podsakoff s sodelavci (2000) v svojem članku, ki govori 

o združenih ugotovitvah o omenjenem pojmu, ponovno opredelil vedenje kot diskretno. 

 

Vedenje v dobrobit organizacije lahko razdelimo na sedem dimenzij, in sicer: (1) pomoč; (2) 

spoštljiv in prijateljski odnos do sodelavcev; (3) zvestoba organizaciji; (4) skladnost z 

organizacijo; (5) samostojna pobuda; (6) sodelovanje v organizaciji; (7) razvijanje samega 

sebe. Dimenzija pomoči zajema prostovoljno pomoč drugim pri težavah na delu ali pa 

preprečevanje, da bi do omenjenih težav sploh prišlo. Spoštljiv in prijateljski odnosi zajema 

pripravljenost za prenašanje neizbežnih neprijetnosti in motenj na delovnem mestu, brez da 

bi se zaradi tega posameznik takoj pritoževal. Do sodelavcev ima pozitiven odnos, tudi če 

pride do motenj, ni užaljen, če drugi ne upoštevajo njegovih predlogov, in ne vzame vsega 

osebno, kot napad nase, ko drugi zavrnejo njegove ideje. Zvestoba organizaciji zajema 

posameznikovo promocijo organizacije tudi izven delovnega časa, podpiranje organizacije, 

zvestoba organizaciji tudi v časih, ko le-ta ne posluje dobro in ima kakršnekoli težave. 

Skladnost z organizacijo vsebuje sprejemanje in ponotranjenje pravil, predpisov in postopkov 

organizacije. Ta skladnost posameznika se kaže tudi, ko se le-ta ne meri in zaposleni nanjo 
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ni pozoren. Samostojna pobuda se nanaša na vedenje, da posameznik sam prevzame stvari 

oziroma delovne naloge v svoje roke, jih ne opravi le minimalno in z odporom, ampak bolje in 

bolj učinkovito kot se to minimalno od njega pričakuje. V delovne naloge vnaša ustvarjalnost 

in inovativnost. Sodelovanje v organizaciji zajema tako sodelovanje na različnih sestankih, ki 

niso nujno obvezni, kot tudi sodelovanje v debatah v organizaciji. Posameznik v sklopu te 

dimenzije tudi opazuje dogajanje v organizaciji in je odgovoren za materialne objekte. Kot 

razvijanje samega sebe pa lahko štejemo posameznikovo prostovoljno razvijanje 

potencialov, širjenje svojega znanja, izboljšanje svojih sposobnosti in spretnosti, da bi lahko 

bolj učinkovito deloval na delovnem mestu (Podsakoff, MacKenzie, Paine in Bachrach, 

2000). 

 

Vedenje v dobrobit organizacije lahko napovemo na podlagi različnih dejavnikov. Najbolj 

splošno jih razdelimo v štiri kategorije: (1) značilnosti posameznika; (2) značilnosti naloge; 

(3) značilnosti organizacije; (4) značilnosti vodenja. Značilnosti posameznika vsebujejo 

zadovoljstvo, vestnost, sprejemljivost, pozitivno čustvovanje, zaupanje v vodjo, 

organizacijsko pripadnost in poštenost v smislu pozitivne povezanosti; negativno 

čustvovanje, konfliktnost vloge, nejasnost vloge, ravnodušnost do nagrad in željo po 

samostojnosti v smislu negativne povezave. Kot značilnosti naloge lahko opredelimo 

naslednje dejavnike: zadovoljujoča naloga, rutinsko opravljanje naloge, povratna informacija. 

Če je naloga zadovoljujoča in ima posameznik dovolj povratnih informacij, kako je nalogo 

opravil, se poveča tudi vedenje v dobrobit organizacije, če pa je naloga zanj postala že 

rutinska, pa se to vedenje zmanjša. Značilnosti organizacije so sledeče: zaznana podpora s 

strani organizacije, kohezivnost skupine, nagrade, ki jih ne podeljuje nadrejeni, togost 

organizacije, urejenost organizacije. Prve tri značilnosti se pozitivno povezujejo s tem 

vedenjem, togost organizacije pa negativno. Poznamo pa tudi značilnosti vodenja, in sicer: 

uresničenje vizij, dajanje vzora, sprejemanje skupnih ciljev, visoka pričakovanja, 

intelektualna stimulacija, vedenje nagrajevanja, vedenje kaznovanja, jasnost vloge vodje, 

podporno vedenje, izmenjava informacij med vodjo in delavcem. Vse naštete značilnosti 

vodenja se povezujejo z vedenjem v dobrobit organizacije pozitivno, le vedenje kaznovanja 

negativno (Podsakoff, MacKenzie, Paine in Bachrach, 2000). 

 

Vedenje v dobrobit organizacije vpliva na dve širši področji: ocenjevanje učinkovitosti 

posameznika in odločanje o nagrajevanju ter organizacijsko učinkovitost in uspeh. Na 

ocenjevanje učinkovitosti posameznika vpliva več različnih dejavnikov, od vzajemnosti, 

implicitnih teorij učinkovitosti, do opažanja vedenja, ki je drugačno od drugih, in različnih 

procesov pripisovanja vedenja. To vedenje je različno od vedenja drugih zaposlenih, saj ni 

zapisano v zahtevah delovnega mesta, ampak je prostovoljno. Tako vedenje vodja tudi 

hitreje opazi in si ga bolj zapomni, tako da lahko posameznika kasneje tudi nagradi. Vodja si 

vedenje bolj zapomni tudi, če le-to pripisuje notranjim dejavnikom posameznika, saj, kot 

omenjeno, vedenje temelji na prostovoljnosti in bi naj bilo del posameznikovih ponotranjenih 

vrednot. Vzajemnost se nanaša na vzajemnost med vodjo in zaposlenim, saj tak posameznik 

izboljšuje učinkovitost tako vodje kot tudi organizacije, vodja pa se mu lahko tako na nek 

način oddolži, da mu da nagrado za njegov trud. Vedenje v dobrobit organizacije v okviru 

organizacijske učinkovitosti izboljša tudi učinkovitost tako skupine kot tudi vodje, saj to 

vedenje vzdržuje pozitivne medosebne odnose med člani delovne skupine. Le-ti lahko svoje 

delo bolj učinkovito usklajujejo in so bolj uspešni. Učinkovitost vodje pa se izboljša na ta 

način, da mu ni potrebno zaposlenega ves čas opozarjati na delovne naloge, ga spodbujati 

in ga nadzorovati. Tako ima vodja več časa, da se posveti doseganju drugih ciljev, kar na 
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koncu vodi tudi do bolj uspešne in učinkovite organizacije. Ker pa se zaposleni boljše 

razumejo, tudi organizaciji ni potrebno vlagati toliko časa in denarja na njihovo učinkovitejše 

sodelovanje. Če pride do različnih konfliktov med člani skupine, posamezniki to sami med 

sabo hitro in učinkovito rešijo. (Podsakoff, MacKenzie, Paine in Bachrach, 2000) 
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3. Merski pripomočki 

 

Vprašalnik Organizational Citizenship Behavior Checklist – OCB-C (2011) 

Fox, S. in Spector, P. E. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je zasnovan za ocenjevanje pogostosti vedenja v dobrobit organizacije 

med zaposlenimi, še posebej pa za namen minimiziranja prekrivanja pojma s 

kontraproduktivnim delovnim obnašanjem (Counterproductive work behaviour). 

 Število postavk 20 

 Lestvice  

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska (1 – nikoli, 5 – vsak dan) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja 10 minut 

 Način vrednotenja Seštejemo odgovore pri vseh postavkah 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje 

rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na 

kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α (samoocena) = 0,89–0,94 

- Notranja zanesljivost: α (ocena sodelavcev) = 0,94 

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

Prosto dostopen na: http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/ocbcpage.html. 

  

Prednosti - Prosto dostopen 

- Dobra zanesljivost 

- Eden izmed najnovejših vprašalnikov za merjenje vedenja v dobrobit organizacije 

- Preprost za uporabo (enostavnost aplikacije, časovna ekonomičnost, enostavno 

točkovanje, …) 

- Dostopne so tudi daljše različice 

- Brez dodatnega izobraževanja za aplikacijo vprašalnika 

Pomanjkljivosti - Nima norm (podatki se še zbirajo na: 

http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/share.html) 

- Ni preveden v slovenščino 

- Ni podatkov o veljavnosti 

Posebnosti - Možne so tudi daljše različice vprašalnika 

- Lahko ga uporabimo za samooceno in za oceno drugih (sodelavcev). 
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Vprašalnik Organizational Citizenship Behavior Scale – OCB-S (2002) 

Lee, K. in Allen, N. J. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je zasnovan za ocenjevanje vedenja v dobrobit organizacije, 

usmerjenega na posamezne zaposlene in na vse zaposlene v delovni organizaciji. 

 Število postavk 16 

 Lestvice - Vedenje v dobrobit organizacije, usmerjeno na 

posamezne zaposlene (OCBI) 

- Vedenje v dobrobit organizacije, usmerjeno na 

vse zaposlene (OCBO) 

 Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska lestvica (1 – nikoli, 7 – vedno) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja Približno 5 do 10 minut 

 Način vrednotenja Seštejemo odgovore za vsako lestvico posebej 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje 

rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na 

kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - α (OCBI) = 0,83 

- α (OCBO)=0,88  

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

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

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GECMFPLAAGDDNJPDNCOKDEDCPEMAAA00&Link+Set=S.sh.32%7c21

%7csl_100). 

  

Prednosti - Dostopen 

- Dobre zanesljivost 

- Preprost za uporabo (enostavnost aplikacije, časovna ekonomičnost, 

enostavnost točkovanja, …) 

- Meri vedenje v dobrobit organizacije, usmerjeno na posameznike in na celotno 

organizacijo. 

- Brez dodatnega izobraževanja za aplikacijo vprašalnika 

Pomanjkljivosti - Nima norm 

- Ni preveden v slovenščino 

- Ni podatkov o veljavnosti 

Posebnosti - Brez dovoljenja avtorjev za nekomercialne raziskave in izobraževalne namene, 

za vse ostale oblike distribucije in reprodukcije pa potrebujemo pisno dovoljenje 

avtorjev. 

- Lahko ga uporabimo za samooceno in za oceno drugih (sodelavcev). 

  

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GECMFPLAAGDDNJPDNCOKDEDCPEMAAA00&Link+Set=S.sh.32%7c21%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GECMFPLAAGDDNJPDNCOKDEDCPEMAAA00&Link+Set=S.sh.32%7c21%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GECMFPLAAGDDNJPDNCOKDEDCPEMAAA00&Link+Set=S.sh.32%7c21%7csl_100
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Vprašalnik Citizenship Motives Scale – CMS (2001) 

Rioux, S. M. in Penner, L. A. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik meri motive, ki vodijo v vedenje v dobrobit organizacije. 

 Število postavk 30 

 Lestvice - Skrb za organizacijo (Organizational concern) 

- Prosocialne vrednote (Prosocial values) 

- Delovanje na podlagi vtisa (Impression 

management) 

 Ocenjevalna lestvica 6-stopenjska lestvica (1 – sploh ni pomembno, 6 – 

zelo pomembno) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja Približno 15 minut 

 Način vrednotenja Seštejemo odgovore za vsako lestvico posebej 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje 

rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na 

kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - α (skrb za organizacijo) = 0,94 

- α (prosocialne vrednote) = 0,91 

- α (delovanje na podlagi vrisa) = 0,91 

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

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

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=APPGFPNFFEDDCJLNNCOKKEOBIOMPAA00&Link+Set=S.sh.32%7c1%7

csl_100). 

  

Prednosti - Dostopen 

- Dobra zanesljivost 

- Preprost za uporabo (enostavnost aplikacije, časovna ekonomičnost, 

enostavnost točkovanja, …) 

- Meri različne motive, ki vodijo do vedenja v dobrobit organizacije. 

- Brez dodatnega izobraževanja za aplikacijo vprašalnika 

Pomanjkljivosti - Nima norm 

- Ni preveden v slovenščino 

- Ni podatkov o veljavnosti 

Posebnosti - Brez dovoljenja avtorjev za nekomercialne raziskave in izobraževalne namene, 

za vse ostale oblike distribucije in reprodukcije pa potrebujemo pisno dovoljenje 

avtorjev. 

- Lahko ga uporabimo za samooceno in za oceno drugih (sodelavcev). 

  

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=APPGFPNFFEDDCJLNNCOKKEOBIOMPAA00&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=APPGFPNFFEDDCJLNNCOKKEOBIOMPAA00&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=APPGFPNFFEDDCJLNNCOKKEOBIOMPAA00&Link+Set=S.sh.32%7c1%7csl_100
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Vprašalnik Organizational Citizenship Behavior Measure – OCB-M (1997) 

Podsakoff, P. M., Ahearne, M. in MacKenzie, S. B. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je zasnovan za raziskovanje odnosa med vedenjem v dobrobit 

organizacije in učinkovitostjo delovnega tima. 

 Število postavk 13 

 Lestvice - Podpora (Helping) 

- Sodelovanje v organizaciji (Civic virtue) 

- Spoštljiv in prijateljski odnos do sodelavcev 

(Sportsmanship) 

 Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska lestvica (1 – močno se ne strinjam, 7 

– močno se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja Približno 5 minut 

 Način vrednotenja Seštejemo odgovore za vsako lestvico posebej 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje 

rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na 

kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - α (podpora) = 0,95 

- α (sodelovanje v organizaciji) = 0,96 

- α (športno vedenje) = 0,88 

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

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

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GECMFPLAAGDDNJPDNCOKDEDCPEMAAA00&Link+Set=S.sh.32%7c3

%7csl_100). 

  

Prednosti - Dostopen 

- Dobra zanesljivost 

- Preprost za uporabo (enostavnost aplikacije, časovna ekonomičnost, 

enostavnost točkovanja, …) 

- Meri več različnih vidikov vedenja v dobrobit organizacije. 

- Brez dodatnega izobraževanja za aplikacijo vprašalnika 

Pomanjkljivosti - Nima norm 

- Ni preveden v slovenščino 

- Za dovoljenje moramo konktaktirati avtorje. 

- 13 postavk je razdeljenih na 3 lestvice. 

- Ni podatkov o veljavnosti 

Posebnosti - Za dovoljenje moramo kontaktirati avtorje. 

- Lahko ga uporabimo za samooceno in za oceno drugih (sodelavcev). 

  

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GECMFPLAAGDDNJPDNCOKDEDCPEMAAA00&Link+Set=S.sh.32%7c3%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GECMFPLAAGDDNJPDNCOKDEDCPEMAAA00&Link+Set=S.sh.32%7c3%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=GECMFPLAAGDDNJPDNCOKDEDCPEMAAA00&Link+Set=S.sh.32%7c3%7csl_100
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Vprašalnik Organizational Citizenship Behavior Scale – OCB-S (1990) 

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H. in Fetter, R. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je zasnovan za merjenje vedenja v dobrobit organizacije. 

 Število postavk 24 

 Lestvice - Vestnost (Conscientiousness) 

- Spoštljiv in prijateljski odnos do sodelavcev 

(Sportsmanship) 

- Sodelovanje v organizaciji (Civic virtue) 

- Vljudnost (Courtesy) 

- Altruizem (Altruism) 

 Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska lestvica (1 – močno se ne strinjam, 7 

– močno se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja Približno 10 do 15 minut 

 Način vrednotenja Seštejemo odgovore za vsako lestvico posebej 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje 

rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na 

kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - α (vestnost) = 0,82 

- α (športno vedenje) = 0,85 

- α (sodelovanje v organizaciji) = 0,70 

- α (vljudnost) = 0,85 

- α (altruizem) = 0,85 

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

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

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=APPGFPNFFEDDCJLNNCOKKEOBIOMPAA00&Link+Set=S.sh.53%7c1%7

csl_100). 

  

Prednosti - Dostopen 

- Dobra zanesljivost 

- Preprost za uporabo (enostavnost aplikacije, časovna ekonomičnost, 

enostavnost točkovanja, …) 

- Brez dodatnega izobraževanja za aplikacijo vprašalnika 

Pomanjkljivosti - Nima norm 

- Ni preveden v slovenščino 

- Ni podatkov o veljavnosti 

- Malce slabša zanesljivost za lestvico sodelovanja v organizaciji 

- 24 postavk je razdeljenih na 5 lestvic. 

Posebnosti - Brez dovoljenja avtorjev za nekomercialne raziskave in izobraževalne namene, 

za vse ostale oblike distribucije in reprodukcije pa potrebujemo pisno dovoljenje 
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avtorjev. 

- Lahko ga uporabimo za samooceno in za oceno drugih. 
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Vprašalnik Organizational Citizenship Measure – OCM (1983) 

Smith, C. A., Organ, D. W. in Near, J. P. 

Slovenski 

prevod 

vprašalnika 

 

Opis Vprašalnik je zasnovan za merjenje vedenja v dobrobit organizacije. 

 Število postavk 14 

 Lestvice - Altruizem (Altruism) 

- Splošna skladnost (Generalized compliance) 

 Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica (1 – sploh se ne strinjam, 5 

– popolnoma se strinjam) 

 

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko 

 Čas izpolnjevanja Približno 5 minut 

 Način vrednotenja Seštejemo odgovore za vsako lestvico posebej 

 Potrebna stopnja 

usposobljenosti 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje 

rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na 

kadrovske svetovalne delavce. 

 

Merske 

karakteristike 

Norme Ne 

 Zanesljivost - α (altruizem) = 0,88 

- α (splošna skladnost) = 0,85 

 Veljavnost  

Dostopnost in 

cena 

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

3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=APPGFPNFFEDDCJLNNCOKKEOBIOMPAA00&Link+Set=S.sh.56%7c1%7

csl_100). 

  

Prednosti - Dostopen 

- Dobra zanesljivost 

- Preprost za uporabo (enostavnost aplikacije, časovna ekonomičnost, 

enostavnost točkovanja, …) 

- Brez dodatnega izobraževanja za aplikacijo vprašalnika 

Pomanjkljivosti - Nima norm 

- Ni preveden v slovenščino 

- Ni podatkov o veljavnosti 

- Meri samo le dve dimenziji vedenja v dobrobit organizacije. 

Posebnosti - Brez dovoljenja avtorjev za nekomercialne raziskave in izobraževalne namene, 

za vse ostale oblike distribucije in reprodukcije pa potrebujemo pisno dovoljenje 

avtorjev. 

- Lahko ga uporabimo za samooceno in za oceno drugih. 

 

 

  

http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=APPGFPNFFEDDCJLNNCOKKEOBIOMPAA00&Link+Set=S.sh.56%7c1%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=APPGFPNFFEDDCJLNNCOKKEOBIOMPAA00&Link+Set=S.sh.56%7c1%7csl_100
http://ovidsp.tx.ovid.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/sp-3.8.1a/ovidweb.cgi?&S=APPGFPNFFEDDCJLNNCOKKEOBIOMPAA00&Link+Set=S.sh.56%7c1%7csl_100
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4. Primerjava med merskimi pripomočki 

 

Vedenje v dobrobit organizacije je relativno nov pojem, ki se pojavlja na področju 

organizacijske psihologije. Raziskave tega pojma se v veliki meri niso osredotočale toliko na 

samo opredelitev pojava kot na raziskovanje povezav med sorodnimi pojmi. Predstavljeni 

vprašalniki v tem poglavju so zato večinoma narejeni za potrebe raziskave, s katero so se 

avtorji ukvarjali in so prosto dostopni. Njihova uporabnost je vprašljiva, saj niti pri enem 

vprašalniku ni bila merjena veljavnost, prav tako pa nimajo norm. Zaradi tega tudi niso 

splošno uporabljani v organizacijah. Problem veljavnosti je avtorjem raziskav povzročal 

največ težav, saj je vedenje v dobrobit organizacije pojem, sestavljen iz sedmih dimenzij. 

Preverjanja vseh dimenzij se niso lotili, verjetno tudi zato, ker vsi vprašalniki ne vsebujejo 

vseh dimenzij. Zato se postavlja tudi vprašanje, koliko so ti pripomočki veljavni za splošno 

uporabo, saj nekateri vsebujejo samo eno ali dve dimenziji, ki pa sta bolje raziskovani in 

zastopani v drugih vprašalnikih. Prednost tega pojma je predvsem v tem, da združuje 

nekatere konstrukte, ki se pri posamezniku pojavljajo skupaj pri delu v organizacijah. Z 

izboljšanjem merskih pripomočkov kot tudi samo opredelitvijo pojma vedenja v dobrobit 

organizacije lahko veliko pridobimo, saj bi tako merili več vedenj skupaj, kar pa za sabo 

prinese tudi pozitivne posledice, predvsem v smislu časa in denarja. Vsi predstavljeni 

pripomočki v tem poglavju pa so relativno kratki in imajo dobre merske karakteristike, kolikor 

so bile preverjane.  

 

Če se osredotočimo na samo primerjavo med vprašalniki, lahko izpostavimo Organizational 

Citizenship Behavior Checklist (Fox in Spector, 2011) kot trenutno najboljši primer 

vprašalnika za merjenje vedenja v dobrobit organizacije. Je tudi najnovejši vprašalnik z 

najvišjo zanesljivostjo med predstavljenimi pripomočki. Ima 20 postavk, ki se združujejo v 

skupni rezultat. Če ga primerjamo z ostalimi vprašalniki, lahko vidimo njegovo prednost 

ravno v tem, da nima lestvic, saj imajo nekateri vprašalniki manj postavk in okrog tri lestvice. 

To je lahko njihova pomanjkljivost, saj imajo nekatere lestvice po štiri postavke, prav tako pa 

ni bila merjena njihova veljavnost. Tak primer je npr. Organizational Citizenship Behavior 

Measure (Podsakoff, Ahearne in MacKenzie, 1997). Ta vprašalnik ima tri lestvice, torej meri 

samo tri od sedmih dimenzij pojma vedenja v dobrobit organizacije. Kot njegovo prednost pa 

lahko izpostavimo to, da je temeljil kot osnova za izdelavo novejših vprašalnikov.  

 

Za bolj splošno sliko lahko ob vprašalnikih za merjenje vedenja v dobrobit organizacije 

uporabimo tudi Citizenship Motives Scale (Rioux in Penner, 2001), ki nam daje vpogled v 

motive, ki se skrivajo za tem vedenjem posameznika. S tem vpogledom lahko morda 

ugotovimo, da se motivi nanašajo na organizacijo, v kateri posameznik deluje, tako da lahko 

to uporabimo kot osnovo za spodbujanje omenjenega vedenja tudi pri drugih zaposlenih. S 

spodbujanjem pa lahko poskrbimo za večjo učinkovitost na ravni celotne organizacije. 

 

Pomembno je še, da izpostavimo interpretacijo rezultatov, ki jih dobimo na vprašalnikih. 

Končni rezultat, ki je izredno nizek ali izredno visok, ni najbolj primeren in zaželen v 

organizaciji. Posameznik, ki ima izredno nizek rezultat na vedenju v dobrobit organizacije, 

rad dela samostojno brez pomoči drugih, prav tako pa ni pripravljen nikomur pomagati ali se 

prilagajati drugim. Na drugi strani pa imamo posameznika z visokim rezultatom, ki se vedno 

prilagaja drugim, jim pomaga, sodeluje pri tekočih zadevah in je organizaciji zvest. To je 

lahko za organizacijo slabost, saj ga lahko sodelavci izkoriščajo, mu nalagajo več dela, kar 

privede do slabih posledic, kot sta preobremenjenost in odsotnost z dela zaradi bolezni. Tako 
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da lahko rečemo, da je neka srednja mera vedenja v dobrobit organizacije najboljša za vse 

sodelujoče, tako organizacijo kot za posameznika, saj lahko tako delovna skupina najboljše 

sodeluje in daje najbolj učinkovite rezultate. 

 

5. Smernice za nadaljnje delo 

 

Za nadaljnje delo bi bilo najprej smiselno preveriti veljavnosti vprašalnikov. Tako bi za 

začetek lahko izboljšali njihove merske karakteristike, nato pa bi jih uporabili v nadaljnjem 

raziskovanju. Na tem področju je potrebnih več raziskav z izbranim vprašalnikom na različnih 

delovnih mestih, področjih in kulturah. Preverjanja medkulturne univerzalnosti pojava se še ni 

lotil nihče, tako da bi bila to dobra popotnica za nadaljnje raziskovanje. Ko bodo vprašalniki 

izdelani do te mere, da bodo bolj splošno uporabni v organizacijah, je potrebno izdelati 

norme za različne ciljne skupine. Tako bi se lahko vprašalniki bolj vključili v delo kadrovske 

službe, saj združujejo različna vedenja, ki se pojavljajo skupaj. To pa nosi pozitivne 

posledice, kot sta prihranek na času in denarju. Za nadaljnje raziskovanje avtorici poglavja 

predlagata Organizational Citizenship Behavior Checklist (Fox in Spector, 2011), ki je 

trenutno najnovejši in po najinem mnenju najboljši vprašalnik za merjenje vedenja v dobrobit 

organizacije. Omenjeni avtorici sta se začeli ukvarjati s prevodom in priredbo omenjenega 

vprašalnika, tako da ju lahko kontaktirate, če bi želeli vprašalnik uporabiti za lastne potrebe. 
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