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POVZETEK  

 

Pri izbiranju kandidatov za delo se v praksi uporabljajo različne mere osebnosti, med 

drugim tudi merjenje integritete, ki so glede na podatke predhodnih raziskav občutljive na 

socialno zaželenost odgovarjanja. Osebnostna integriteta se v psihologiji dela in organizacije 

nanaša na merjenje usmerjenostik izvajanju t.i. antiproduktivnih vedenj pri delu (npr. kraje, 

absentizem, zamujanje na delo, zloraba privilegijev ipd.). Področje preučevanja integritete v 

svetu že ima svojo tradicijo, v Sloveniji pa je še dokaj mlado. Namen raziskave je bil preučiti 

razlike v odgovorih med kandidati za zaposlitev in udeleženci iz splošne populacije na 

Vprašalniku o integriteti in Vprašalniku pripadnosti karieri ter povezave med integriteto in 

pripadnostjo karieri. 

Rezultate lestvic vprašalnikov 70 kandidatov za delo in že izbranih posameznikov za 

delo v trgovini smo primerjali z rezultati 85 udeležencev iz splošne populacije. Skupini sta 

vprašalnike izpolnili ločeno. Rezultati podpirajo hipoteze o obstoju socialne zaželenosti 

odgovarjanja pri skupini kandidatov v selekcijskem postopku, pokazalo pa se je tudi, da samo 

na osnovi tega ne moremo trditi, da Vprašalnika o integriteti ne bi mogli uporabljati za 

napovedovanje antiproduktivnosti pri delu. Rezultati kažejo tudi na obstoj povezav med 

integriteto in pripadnostjo karieri, predvsem je bila visoka stopnja integritete značilna za 

posameznike, ki so psihološko trdni pri obvladovanju okoliščin, ki so za razvoj kariere manj 

optimalne. 

Zaradi specifičnosti vzorca kandidatov za delo in že izbranih posameznikov za delo v 

trgovini dobljenih ugotovitev ne moremo posplošiti na celotno populacijo kandidatov za delo. 

Glede na omejitve raziskave (majhno število udeležencev, neodvisna vzorca) predlagamo v 

prihodnosti izvedbo raziskave na večjem odvisnem vzorcu in vključitev širokega spektra 

kandidatov za različna delovna mesta v različnih podjetjih. 

 

Ključne besede: selekcija kadrov, zaposleni, vedenje, integriteta, pripadnost poklicu 
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ABSTRACT 

 

 For the purposes of personnel selection psychologists often use different tools to 

measure personality, including integrity tests, which seem to be sensitive to faking and socially 

desirable responses. In the field of work and organizational psychology personal integrity refers 

to antiproductive workplace behavior (thefts, absenteeism, lateness, misuse of privileges …). 

This field of research and practice is still very new in Slovenia, even though there has been 

plenty research in the field worldwide. The purpose of present study was to examine differences 

between applicants and participants from general population on HCS Integrity Check and 

Career commitment measure and to examine correlations between integrity and career 

commitment. 

 The results of 70 applicants and individuals, already chosen to sales staff were compared 

to results of 85 participants from general population. The groups filled out the questionnaires 

separately. The results support hypotheses of social desirability in the group of applicants. On 

the basis of these findings, on the other hand, it cannot be concluded that HCS Integrity check 

is not useful in predicting antiproductivity at work. The results also indicate some correlations 

between integrity and career commitment. Participants who seem to be more psychologically 

stable when dealing with less favorable career development circumstances, also express higher 

levels of integrity. 

 Since we used specific sample of applicants, findings cannot be generalized to the 

population of applicants in general. Due to the limitations of presented research (small samples, 

independent groups) we suggest the use of large dependent samples and inclusion of a wider 

range of candidates for various working positions in different organizations in future research. 

 

Key words: personnel selection, personnel, behavior, integrity, occupational commitment  
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1.0 UVOD 

 

1.1 OPREDELITEV INTEGRITETE IN ZGODOVINA RAZISKOVANJA 

 

V angleškem jeziku je integriteta opredeljena z dveh vidikov: kot stanje celostnosti, 

nedeljivosti in kot kvaliteta poštenosti in trdnosti moralnih načel (Integrity, b. d.). 

Tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Bajec idr., 2000) je integriteta 

opredeljena z dveh vidikov, in sicer kot popolnost, skladnost, v smislu človekove notranje 

integritete, integritete osebnosti in kot celotnost, neokrnjenost, v smislu državne, teritorialne 

integritete. Opredelitev integritete v slovenskem jeziku se razlikuje od opredelitve integritete v 

angleškem jeziku v tem, da je manj usmerjena na moralni vidik. Ta vidik bolje zajame izraz 

''krepostnost'', ki pomeni značilnost človeka, ki vztrajno obvladuje moralno negativna nagnjenja 

in teži k dobremu (Bajec idr., 2000). 

Vidimo lahko, da lahko integriteto v splošnem opredelimo z dveh zornih kotov. Po eni 

strani pomeni stanje celostnosti, nedeljivosti, po drugi strani pa zajema tudi moralni vidik, v 

smislu poštenega, načelnega delovanja. Integriteta, merjena z vprašalniki o integriteti, se nanaša 

bolj na drugi vidik, in sicer gre v osnovi za merjenje posameznikove usmerjenosti k izvajanju 

t.i. antiproduktivnih vedenj na delovnem mestu (npr. Nikolov in Zanev, v pripravi). Integriteta 

v psihologiji dela tako predstavlja odsotnost težnje po dejanjih, ki so z vidika interesa 

organizacije neupravičena (Boben, 2011). 

Merjenje integritete izvira iz Združenih držav Amerike, kjer so kot prve pripomočke za 

preverjanje iskrenosti in poštenosti pri delu uporabljali poligrafe. Leta 1988 pa je Ameriški 

kongres omejil uporabo poligrafov za izbiranje kandidatov za delo v zasebnem in javnem 

sektorju (Sackett, Burris in Callahan, 1989). Poligrafisti so tako pričeli razvijati za družbo bolj 

sprejemljivo različico detektorja laži: vprašalnike za preverjanje integritete. Zelo hitro so bili 

uvedeni v nekaj milijonov upravah letno, saj naj bi bili ''testi integritete'' obetavni tam, kjer 

navadni osebnostni vprašalniki pogosto kažejo nizko prognostično moč glede iskrenosti, 

poštenosti, korektnosti in stalne motivacije kandidatov za delo (Nikolov in Zanev, v pripravi). 

Založniki testov so tudi redno izvajali raziskave, s katerimi so prikazali gospodarsko 

koristnost uporabe teh testov, kar je še dodatno podprlo hitro vključevanje vprašalnikov o 

integriteti v družbo. Redno so npr. ugotavljali, da se v podjetjih, kjer se preverjanje integritete 
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redno izvaja, zniža stopnja kraj in ostalih oblik antiproduktivnosti, kar za podjetja posledično 

predstavlja zmanjšanje finančnih izgub (npr. Jones, 2009; Nikolov in Zanev, v pripravi). 

O integriteti na nekoliko drugačen način govorijo avtorji šest-faktorskega modela 

osebnosti HEXACO. Model osebnosti HEXACO poleg velikih petih dimenzij osebnosti 

vsebuje še šesto dimenzijo osebnosti, ki so jo avtorji poimenovali ''poštenost-ponižnost'', zanjo 

pa naj bi bila značilna pravičnost, iskrenost, izogibanje pohlepu in skromnost (npr. Marcus, Lee 

in Ashton, 2007). Avtorji so v raziskavah preučevali tudi povezanost dimenzij tega modela 

osebnosti z vprašalniki za preverjanje integritete. Ugotovili so, da so koeficienti korelacije med 

šest-faktorskim modelom in vprašalniki za preverjanje integritete za 0,10−0,16 višji od 

koeficientov korelacije med vprašalniki za preverjanje integritete in pet-faktorskim modelom 

osebnosti (Marcus idr., 2007). Koeficienti korelacije med šestim faktorjem poštenost-ponižnost 

in vprašalniki za preverjanje integritete so bili med r = 0,50 in r = 0,66 (Marcus idr., 2007). V 

eni od svojih novejših raziskav (Marcus, Ashton in Lee, 2013) avtorji npr. ugotavljajo, da bi 

antiproduktivnost na delovnem mestu lahko najbolje napovedovala kombinacija mer velikih 

petih faktorjev osebnosti in integritete, merjene z vprašalniki o integriteti. 
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1.2 MERJENJE INTEGRITETE 

 

1.2.1 Namen in področje merjenja integritete 

 

 Namen vprašalnikov za preverjanje integritete je predikcija antiproduktivnih vedenj na 

delovnem mestu in napovedovanje strokovne učinkovitosti. V merjenje integritete so običajno 

vključena naslednja antiproduktivna vedenja na delovnem mestu (Nikolov in Zanev, v 

pripravi):  

 kraja denarja, blaga in tuje lastnine; 

 namerna poškodba blaga, da bi ga nato odkupili po znižani ceni; 

 nedovoljeno podaljševanje odmorov; 

 kraja na delovnem mestu; 

 sistematično zamujanje v službo; 

 pojavljanje v službi pod vplivom alkohola ali drog; 

 prodaja drog v službi; 

 kršenje pravil; 

 povzročanje škode ali uničenje blaga ali tujega imetja; 

 nezgode, ki bi se jih sicer dalo preprečiti; 

 zloraba privilegijev na delovnem mestu; 

 nedovoljena uporaba zaupnih podatkov podjetja; 

 hlinjenje bolezni (vključno s ponarejenimi bolniškimi listi); 

 uživanje alkohola ali drog na delovnem mestu; 

 fizično nasilje v času službe; 

 vandalizem; 

 resne disciplinske kršitve. 

Nekateri vprašalniki za preverjanje integritete so bolj ozko usmerjeni na eno ali dve 

obliki antiproduktivnih vedenj, medtem ko nekateri vprašalniki merijo več teh vedenj sočasno. 

Noben vprašalnik za preverjanje integritete pa naj ne bi meril vseh (Nikolov in Zanev, v 

pripravi). 
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1.2.2 Dva tipa vprašalnikov za preverjanje integritete 

 

Ločimo lahko dve osnovni obliki vprašalnikov za preverjanje integritete. Vprašalniki z 

jasnim namenom ali odprti testi integritete (angl. overt inegrity tests, clear purpose tests) 

neposredno sprašujejo o antiproduktivnem vedenju v preteklosti in o splošni naravnanosti do 

antiproduktivnega vedenja na delovnem mestu (Sackett idr., 1989). Primeri postavk vprašalnika 

integritete z jasnim namenom so (Landy in Conte, 2007): 

 Z laganjem ni nič narobe, če pri tem nihče ne utrpi večje škode (DA/NE). 

 Kako pogosto ste prihajali na delo pod vplivom alkohola? 

 Ali vaši prijatelji kdaj kradejo svojim delodajalcem? 

 

Vprašalniki s prikritim namenom ali zaprti oz. osebnostno zasnovani testi integritete 

(angl. personality-based integrity tests, disguised purpose tests) merijo poštenost in integriteto 

manj neposredno, in sicer se nanašajo na širše konstrukte, na primer vestnost, zanesljivost, 

družbeno odgovornost in zavedanje (Sackett idr., 1989). Primeri postavk vprašalnika s prikritim 

namenompa so (Landy in Conte, 2007): 

 Ali radi tvegate? 

 Ali bi vas vaši prijatelji opisali kot impulzivno osebo? 

 Ali bi bili pripravljeni izzvati avtoriteto? 

 

1.2.3 Veljavnost vprašalnikov za preverjanje integritete in konstrukt integritete 

 

D.S. Ones, Viswesvaran in Schmidt (1993) so v do sedaj največji meta-analizi preučili 

665 koeficientov veljavnosti 25 vprašalnikov o integriteti. Povprečni koeficient veljavnosti za 

napovedovanje antiproduktivnih vedenj na delovnem mestu je bil r = 0,47 in r = 0,34 za 

napovedovanje strokovne učinkovitosti. 

 Glede na pristop k izdelavi merskih instrumentov so vprašalniki za preverjanje 

integritete t.i. kriterijski testi in integriteta t.i. sestavljena poteza osebnosti (Schneider, Hough 

in Dunnette, 1996). Postavke testov za preverjanje integritete so namreč izbrane na osnovi 

njihove napovedne povezanosti s kriterijem (ki je v tem primeru antiproduktivno vedenje) in 

ne na osnovi konstrukta, ki naj bi ga test meril. Osnovna ideja za razvoj tovrstnih merskih 

pripomočkov je v tem, da je z empirično izbrano kombinacijo posameznih vidikov osnovnih 

potez osebnosti, ki je zasnovana tako, da maksimalno napoveduje specifičen kriterij v 

specifičnih kontekstih, možno doseči višje koeficiente kriterijske veljavnosti testov kot pri 



15 

uporabi osnovnih potez samih. Rezultat testa, izdelanega preko tega pristopa, je tako lahko mera 

z nizko notranjo konsistentnostjo, ki se povezuje z različnimi osnovnimi potezami, za katere ni 

vedno značilna kovariabilnost (Berry, Sackett in Wiemann, 2007). Ta argument dobro razloži 

ugotovitev, da testi integritete napovedujejo antiproduktivna vedenja bolje, kot jih 

napovedujejo mere velikih petih faktorjev osebnosti (Berry idr., 2007). 

 Poleg visokih koeficientov kriterijske veljavnosti pa je za kriterijske teste v primerjavi 

s testi, usmerjenimi na prediktor, lahko značilno pomanjkljivo znanje o konstruktu, ki naj bi ga 

test meril (Schneider idr., 1996). D. S. Ones in sodelavci (1993) so v meta-analizi veljavnosti 

testov integritete preučevali tudi konstrukt integritete. Ugotovili so, da bi narava konstrukta v 

ozadju testov integritete lahko bila hierarhična, in da se spremenljivke, kot so zanesljivost, 

stalnost, vztrajnost, ustrežljivost, sposobnost moralnega razmišljanja, strokovna etika, delovna 

zmogljivost idr. preoblikujejo v en skupen prikrit dejavnik, ki ga lahko poimenujemo 

''integriteta''. To predpostavko podpira tudi ugotovitev, da so različni vprašalniki o integriteti v 

pomembnihmedsebojnih korelacijah (r = 0,85 za vprašalnike z jasnim namenom, r = 0,75 za 

vprašalnike s prikritim namenom in r = 0,66 med dvema vrstama vprašalnikov). Avtorji meta-

analize so ugotovili tudi, da je integriteta v visoki korelaciji z dimenzijo vestnosti (r = 0,91), 

povezuje pa se tudi s sodelovanjem (r = 0,61) in s čustveno stabilnostjo (r = 0,50) (Ones idr., 

1993). Vidimo lahko, da konstrukt, merjen z vprašalniki o integriteti, predstavlja nekaj 

popolnoma drugega od konstrukta integritete, ki je zajet v splošnih teoretičnih opredelitvah 

integritete. Zmotno bi torej bilo, če bi na podlagi rezultata vprašalnikov za preverjanje 

integritete sklepali o integriteti v njenem splošnem pomenu (Marcus idr., 2007). 

 

1.2.4 Stališča stroke do uporabe vprašalnikov za preverjanje integritete za namene 

izbora kandidatov za delo 

 

Mnenje stroke glede uporabe vprašalnikov za preverjanje integritete za namene izbora 

in selekcije kadrov je deljeno že vse od pričetka njihove razširjene uporabe v družbi. Glavni 

argumenti zagovornikov uporabe vprašalnikov za preverjanje integritete so, da dobro 

napovedujejo antiproduktivna vedenja na delovnem mestu (npr. Ones idr., 1993), da dobro 

napovedujejo delovno učinkovitost (npr. Ones idr., 1993) in da se z uporabo testov integritete 

lahko zmanjša stopnja pojavljanja antiproduktivnosti na delovnem mestu, kar lahko pomeni 

finančne prihranke organizacij (npr. Jones, 2009). Glavni pomisleki glede uporabe vprašalnikov 

za preverjanje integritete pa se nanašajo predvsem na pomanjkljivo znanje o konstruktu 
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integritete (npr. Karren in Zacharias, 2007; Schneider idr., 1996), na morebitno preveliko 

poseganje v zasebnost posameznika (Karren in Zacharias, 2007) in na njihovo podvrženost 

goljufanju, prirejanju odgovorov in socialno zaželenemu odgovarjanju, kadar so uporabljeni v 

selekcijske namene (npr. Karren in Zacharias, 2007; Ones in Viswesvaran, 1998). 

Še vedno tako obstajajo nekatera odprta vprašanja glede uporabe vprašalnikov za 

preverjanje integritete, na primer glede konstrukta integritete, merjene z vprašalniki za 

preverjanje integritete ali glede vpliva socialne zaželenosti na izid selekcijskega testiranja, 

izvedenega s temi vprašalniki in podobno. 

 

1.2.5 Merjenje integritete v Sloveniji 

 

 Področje merjenja osebnostne integritete, ki je v svetu že ustaljena praksa za izbor in 

selekcijo kandidatov za delo že vsaj dobri dve desetletji, je v Sloveniji še zelo mlado. Prvi v 

slovenščino preveden vprašalnik za preverjanje integritete za izbor in selekcijo kandidatov za 

delo in že zaposlenih v organizacijah je Vprašalnik o integriteti, ki izvira iz Bolgarije. Njegovo 

izvorno ime je HCS Integrity Check, avtorja pa sta Nikolay Nikolov in Svetosav Zanev (v 

pripravi). Vprašalnik je že preveden v slovenščino in za lestvice vprašalnika so tudi že na 

razpolago slovenske norme (Boben, 2011), izdaja pa je načrtovana za leto 2015.  

 Temeljni namen Vprašalnika o integriteti je, da se uporablja kot pripomoček za 

ocenjevanje korektnosti, poštenosti in iskrenosti pri izbiranju kandidatov za delo in pri 

ponovnem ocenjevanju zaposlenih v podjetjih in organizacijah. Je tipični predstavnik 

vprašalnikov odprtega tipa. Vsebuje ločeno lestvico nagnjenost h kraji in zlorabi in množico 

vprašanj z jasnim in nedvoumnim ciljem. Vprašalnik o integriteti meri etičnost, vestnost in 

discipliniranost kandidatov za delo in zaposlenih v podjetjih in organizacijah. Vsebuje lestvice 

za prepoznavanje nagnjenosti h kraji in k zlorabi službenega položaja, sredstev in imetja 

podjetja, nagnjenosti k zlorabi alkohola in/ali drog, k spremenljivosti delovne motivacije, 

naravnanosti k nasprotovanju avtoriteti ter nespoštovanju uveljavljenih norm in pravil, vsebuje 

pa tudi lestvice za merjenje agresivnih, egoističnih in sebičnih osebnostnih nagnjenj. Integriteta, 

ki jo meri Vprašalnik o integriteti, je torej širok pojem, ki vključuje množico različnih vidikov.  

 V Sloveniji je bila izvedena raziskava z lestvico za merjenje integritete vodij z vidika 

njihovih zaposlenih (Šumi in Lobnikar, 2012). Raziskav, izvedenih z Vprašalnikom o integriteti 

ali njemu podobnimi pripomočki, pa do sedaj v Sloveniji še ni bilo. Z Vprašalnikom o integriteti 
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se tako v Slovenijo uvaja tako področje merjenja osebnostne integritete kandidatov za delo in 

zaposlenih v organizacijah kot tudi raziskovanje integritete, merjene z vprašalniki za 

preverjanje integritete. 
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1.3 PRIPADNOST KARIERI 

 

 Pripadnost lahko opredelimo kot zaznano vez med posameznikom in ''objektom njegove 

pripadnosti''. Neločljivo je povezana z motivacijo, saj je posameznik v ''objekt pripadnosti'' 

pripravljen tudi motivacijsko investirati (Klein, Molloy in Cooper, 2009). 

 V primerjavi z ostalimi oblikami pripadnosti, povezanih z delom (pripadnost 

organizaciji, delovnemu mestu, timu…) postaja pripadnost karieri čedalje bolj pomembna, saj 

postajajo organizacije čedalje bolj fluidne in posameznikom ne morejo več zagotavljati 

zaposlitvene varnosti (Collard, Epperheimer in Saign, 1996). Pripadnost karieri naj bi tako 

razvili predvsem posamezniki, ki želijo ohraniti zaposljivost v obdobju organizacijskih 

sprememb. Ojačanje pripadnosti področju dela naj bi bilo naravna posledica naraščajoče stopnje 

izobrazbe v družbi in večje kompleksnosti in specializiranosti dela (Vanderberghe, 2009). 

Carson in Bedeian (1994) opredelita pripadnost karieri v okviru Hall-ovega koncepta 

kariere, in sicer kot motivacijo za delo v izbranem poklicu. Izhajajoč iz dela Londona  (1983) in 

njegove teorije karierne motivacije sta pripadnost karieri opredelila kot multidimenzionalen 

konstrukt, zgrajen iz treh komponent: karierna identiteta, karierno načrtovanje in karierna 

vztrajnost. 

 Karierna identiteta odraža usmerjenost karierne motivacije. Nanaša se na vprašanje, 

kako pomembna je kariera za identiteto posameznika. Ali posameznik čuti, da je zanj vitalna in 

centralna ali pa periferna za njegovo bivanje (Konrad, 1996). Vključuje delovno zavzetost 

(angl. job involvement), profesionalno usmerjenost, pripadnost organizaciji (angl. 

organizational commitment) in željo po napredovanju. Posamezniki z močno karierno identiteto 

bodo bolj verjetno iskali zadovoljstvo v karieri kot v drugih področjih življenja (London, 1983). 

 Karierni vpogled (načrtovanje) se nanaša na določanje svojih razvojnih potreb in 

postavljanje kariernih ciljev (Carson in Bedeian, 1994). Predstavlja stopnjo realističnosti 

zaznav glede sebe, organizacije in povezanosti teh zaznav z lastnimi kariernimi cilji. Elementi 

kariernega vpogleda so jasnost ciljev, jasnost strategij za doseganje ciljev, socialna senzitivnost, 

realističnost pričakovanj in dolgoročna orientacija. Po mnenju Londona so za karierni vpogled 

pomembni tudi potreba po spremembah in fleksibilnost ciljev, vendar so z njim negativno 

povezani (London, 1983). 

 Karierna prožnost (vztrajnost) se nanaša na obvladovanje motenj v karieri, ki se 

pojavijo v manj ugodnih razmerah. Nasprotje temu je karierna ranljivost, ki pomeni psihološko 
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krhkost in se kaže v tem, da posameznik v manj optimalnih razmerah (npr. negotovosti, ovirah 

zastavljenim kariernim ciljem, slabih medsebojnih odnosih) ni zmožen zadovoljivo 

funkcionirati. Karierna vztrajnost se kaže na različne načine. Prvi je prepričanje v lastno 

učinkovitost (angl. self-efficacy), ki vključuje samospoštovanje, potrebo po avtonomiji, potrebo 

po dosežku, notranji lokus kontrole, iniciativo, notranje standarde za delo in razvojno 

orientacijo. Drugi je odnos do tveganja: sprejemanje tveganja, strah pred neuspehom, potreba 

po zanesljivosti, tolerantnost za negotovosti in nejasnosti. Tretji način pa je potreba po 

odvisnosti, ki vključuje potrebo po odobravanju s strani nadrejenih in sodelavcev (London, 

1983). 

 S starostjo naj bi naraščali karierna identiteta (r = 0,10) in karierna prožnost (r = 0,21) 

(Carson in Bedeian, 1994). Z izobrazbo se pozitivno povezujeta karierna identiteta (r = 0,21) 

in karierno načrtovanje (r = 0,16). Nobena od spremenljivk Vprašalnika pripadnosti karieri naj 

ne bi bila pomembno povezana s socialno zaželenostjo (Carson in Bedeian, 1994). 

Za posameznike z višjo stopnjo pripadnosti karieri naj bi bilo manj značilno menjanje 

poklicev in bolj značilno izvajanje aktivnosti, ki so povezane s poklicem (npr. branje literature, 

članstvo v društvih…), v primerjavi s posamezniki, ki so manj pripadni karieri. Raziskave so 

pokazale tudi na povezave z vedenji v dobrobit organizaciji (angl. organizational citizenship 

behavior) in delovno učinkovitostjo (Meyer, 2009).  
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1.4 PRIREJANJE ODGOVOROV NA MERAH OSEBNOSTI PRI IZBORU 

KANDIDATOV ZA DELO 

 

Za prirejanje odgovorov na merah osebnosti lahko v strokovni literaturi zasledimo 

različne izraze, npr. izkrivljanje odgovorov (angl. response distortion), socialna zaželenost 

(angl. social desirability), prirejanje odgovorov (angl. faking), ustvarjanje dobrega vtisa (angl. 

impression management) in podobno. 

 Raziskovalci (npr. Griffith, Chmielowski in Yoshita, 2007; Schmidt in Ryan, 1993; 

Viswesvaran in Ones, 1999) so iskali odgovore predvsem na tri vprašanja: Ali posamezniki 

lahko prirejajo odgovore na merah osebnosti, vprašalnikih integritete? Ali posamezniki 

odgovore tudi dejansko prirejajo, kadar so v selekcijskih situacijah? Ali je prirejanje pomembno 

za izid selekcijskega testiranja? 

Viswesvaran in D. S. Ones (1999) sta iskala odgovor na vprašanje, ali posamezniki 

lahko priredijo odgovore na vprašalniku osebnosti. Izvedla sta meta-analizo, v kateri sta 

analizirala 51 raziskav, pri čemer sta ločeno obravnavala raziskave z odvisnimi in neodvisnimi 

vzorci. Rezultati meta-analize so pokazali, da je bilo vseh pet faktorjev osebnosti ponaredljivih, 

in sicer v enaki meri, ponarejanje pa je najbolj izkrivilo rezultate na lestvicah socialne 

zaželenosti. Avtorja navajata naslednje povprečne d-vrednosti kot mere velikosti učinka za 

lestvice socialne zaželenosti: 1,06 (neodvisni vzorci) in 2,26 (odvisni vzorci) za primerjavo 

udeležencev, ki so odgovarjali z navodilom, naj goljufajo dobro z udeleženci, ki so odgovarjali 

z navodilom, naj odgovarjajo pošteno; -1,17 (neodvisni vzorci) in -3,66 (odvisni vzorci) za 

primerjavo udeležencev, ki so odgovarjali z navodilom, naj goljufajo slabo z udeleženci, ki so 

odgovarjali z navodilom, naj odgovarjajo pošteno. Glede na namen lestvice socialne 

zaželenosti, ki je identificiranje težnje k prirejanju odgovorov, lahko ugotovitev, da je ta lestvica 

občutljiva na prirejanje odgovorov, pomeni, da dobro izpolnjuje svoj namen in da je uporabna 

za identificiranje kandidatov, ki težijo k prirejanju odgovorov. Avtorja sta ugotovila tudi, da so 

bile ocene v raziskavah z odvisnimi vzorci bolj natančne v primerjavi z ocenami raziskav, 

izvedenih na neodvisnih vzorcih, kjer obstaja večja možnost napak zaradi nižje statistične moči 

testov in večje možnosti pojava interakcij med osebo in situacijo. 

Griffith idr. (2007) so iskali odgovore na vsa tri zgoraj opisana vprašanja o prirejanju 

odgovorov na merah osebnosti v situacijah izbora kandidatov za delo. Na odvisnem vzorcu 

udeležencev so izvedli raziskavo o prirejanju odgovorov kandidatov za zaposlitev na lestvici 

vestnosti. Njeni izsledki so zanimivi tudi z vidika naše raziskave, saj je povezava med petimi 
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faktorji osebnosti in integriteto najmočnejša ravno s faktorjem vestnosti (Ones idr., 1993). S 

posamezniki, ki so vprašalnik vestnosti izpolnili v okviru postopka izbora za delovno mesto, so 

raziskovalci po enem mesecu ponovno stopili v stik in jih prosili, naj enak vprašalnik izpolnijo 

še enkrat. Tokrat so kandidati vprašalnik izpolnili najprej z navodilom, naj odgovarjajo iskreno 

in nato še z navodilom, naj odgovarjajo tako, da bodo za potencialnega delodajalca čim bolj 

privlačni. Na osnovi primerjav slednjih rezultatov z rezultati selekcijske situacije in kriterijev, 

ki so jih postavili, so avtorji ugotovili, da je od 30 do 50 odstotkov kandidatov za zaposlitev v 

selekcijski situaciji dvignilo vrednosti na lestvicah ter da so odgovore prirejali v manjši meri, 

kot bi jih lahko. Ugotovili so tudi, da je prirejanje odgovorov pomembno za kadrovsko prakso, 

saj je povečalo njihove možnosti za zaposlitev.  

Zanimivi so tudi rezultati raziskave, ki sta jo izvedla Schmidt in A. M. Ryan (1993). S 

konfirmatorno faktorsko analizo sta primerjala faktorsko strukturo mer osebnosti v situaciji 

kandidatov za zaposlitev in udeležencev iz splošne populacije in tako preverila hipotezo, ali 

obstaja na merah osebnosti v različnih pogojih izpolnjevanja vprašalnikov različno število 

faktorjev. Iskala sta odgovor na vprašanje, ali se pet-faktorska struktura osebnosti prilega tako 

splošni populaciji kot tudi populaciji kandidatov za delo. Ugotovila sta, da se pet-faktorska 

struktura osebnosti dobro prilega skupini udeležencev iz splošne populacije, populaciji 

kandidatov za delo pa se je prilegala šest-faktorska struktura osebnosti. Šesti faktor, ki se je 

pojavil v tej situaciji, sta avtorja poimenovala ''faktor idealnega uslužbenca'' (angl. ideal 

employee factor). Ta faktor naj bi bil v največji meri nasičen s postavkami lestvice vestnost. 

Avtorja sta tako ugotovila, da se ''kandidat za zaposlitev odziva drugače na postavke, za katere 

vidi, da zahtevajo drugačno samopredstavitev od splošne samopredstavitve, ki bi jo morda 

uporabil v raziskovalni situaciji. Ta alternativna samopredstava običajno vključuje primerjavo 

samega sebe s kompetentnimi uslužbenci, ki jih kandidat pozna, ali z idealizirano verzijo 

zaposlenega'' (Schmit in Ryan, 1993, str. 971). 

 Raziskave o prirejanju odgovorov na merah osebnosti torej kažejo, da je prirejanje 

odgovorov na teh vprašalnikih možno (Schmidt in Ryan, 1993; Viswesvaran in Ones, 1999) in 

da kandidati za zaposlitev to tudi dejansko počnejo (Griffith idr., 2007; Schmidt in Ryan, 1993) 

ter da je prirejanje odgovorov pomembno za izid selekcijskega testiranja (Griffith idr., 2007).  

 Tudi pri merjenju integritete, ki predstavlja bolj specifično področje merjenja osebnosti, 

je možno odgovarjati na način, ki posameznika prikaže bolj poštenega, kot v resnici je. D. S. 

Ones in Viswesvaran (1998) sta v meta-analizi s področja socialne zaželenosti in prirejanja 

odgovorov na vprašalnikih integritete ugotovila, da so predhodne raziskave potrdile možnost 

prirejanja odgovorov tudi na vprašalnikih o integriteti. Povprečna velikost učinka za razlike 
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med udeleženci, ki so odgovarjali z navodilom, naj se prikažejo v čim lepši luči in udeleženci, 

ki so odgovarjali skladno z navodilom, naj odgovarjajo iskreno, naj bi bila v predhodnih 

raziskavah višja od d = 0,50 (N = 1626). Avtorja hkrati poudarjata, da ta ugotovitev pomeni le, 

da je rezultate na vprašalnikih integritete možno ponarediti v laboratorijskih situacijah in da ne 

vsebuje informacije o tem, ali kandidati za zaposlitev odgovore na vprašalnikih integritete tudi 

dejansko prirejajo v konkretnih situacijah. Nadalje ugotavljata tudi, da socialna zaželenost ni 

spremenila kriterijske veljavnosti vprašalnikov integritete in da so ti kljub možnosti prirejanja 

odgovorov še vedno dober pripomoček za napovedovanje antiproduktivnosti na delovnem 

mestu. 

Za kandidata za zaposlitev je najboljši možen izid testiranja ponudba za zaposlitev in 

vprašalniki integritete so dovolj transparentni, da lahko posameznik hitro uvidi, s kakšnim 

načinom odgovarjanja se lahko prikaže kot poštenega in s tem poveča svoje možnosti za 

zaposlitev. Landy in Conte (2007, str. 130) v svoji knjigi navajata možen način razmišljanja 

kandidata za zaposlitev, ko izpolnjuje vprašalnik integritete: 

 ''Odkar sem bil otrok nisem ukradel ničesar in mislim, da tudi takrat nisem nikoli 

ničesar ukradel. Nimam prijateljev, ki kradejo ali ki bi že samo pomislili na to, da bi kaj ukradli. 

Če bi, ne bi bili več moji prijatelji in tudi prijavil bi jih. Menim, da je zamujanje na delo, 

nepopolno dokončanje dela, odhajanje z dela pred iztekom delovnega časa in uživanje 

bolniškega dopusta, kadar nisi bolan tudi kraja in ničesar od tega ne bi počel ali bil prijatelj z 

nekom, ki bi. Obvestil bi nadrejene, če bi izvedel, da kdo od sodelavcev izvaja katero od teh 

vedenj.'' 

Vprašalnik o integriteti, ki smo ga uporabili v naši raziskavi, ima integrirana dva 

mehanizma za detekcijo težnje k socialno zaželenemu odgovarjanju. Prvi je poseben sistem 

točkovanja, drugi pa integrirana kontrolna lestvica laži. Avtorja pravita, da bi bila interpretacija 

Vprašalnika o integriteti neizvedljiva, če bi ga izpolnile osebe, ki bi jim bilo vseeno, kakšen bo 

izid testiranja (Nikolov in Zanev, v pripravi). 
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1.5 POVEZAVE MED INTEGRITETO IN PRIPADNOSTJO KARIERI 

 

Na obstoj povezav med integriteto in katero od oblik pripadnosti (delu, organizaciji, 

karieri…) lahko sklepamo predvsem posredno, saj s tega področja ni bilo izvedenih veliko 

raziskav. 

 Merjenje integritete je neposredno povezano z merjenjem usmerjenosti k izvajanju 

antiproduktivnih vedenj na delovnem mestu. Z vidika delodajalca so ta vedenja nezaželena, saj 

pomenijo negativne posledice za organizacijo, za posameznika, ki jih izvaja, pa lahko 

predstavljajo tveganje za izgubo zaposlitve, ukinitve bonitet, manjše možnosti napredovanja na 

boljša delovna mesta, manjše možnosti za zaposlitev pri perspektivnih delodajalcih, manjše 

možnosti za karierni razvoj… Po drugi strani pa je merjenje pripadnosti karieri povezano z 

lojalnostjo posameznika svoji lastni karierni poti, lastnostjo, ki je z vidika delodajalcev 

zaželena, saj ima lahko pozitivne učinke za organizacijo (Brooks, 2012). Za posameznike z 

večjo stopnjo pripadnosti naj bi tako bila značilna nižja verjetnost, da bodo želeli opustiti svoje 

delo in posledično tudi manjša verjetnost za posluževanje neetičnih poslovnih praks 

(Appelbaum, Iaconi in Matousek, 2007), ki lahko vplivajo na odnos z delodajalcem in 

nadaljevanje kariere. 

 Obsežen pregled raziskav (tudi meta-analiz) s področja povezav med pripadnostjo in 

antiproduktivnostjo na delovnem mestu je pripravil Brooks (2012). Pregledal je raziskave, ki 

poročajo o odnosih med različnimi oblikami antiproduktivnosti na delovnem mestu (npr. 

absentizem, spolno nadlegovanje, izsiljevanje na delovnem mestu, kršenje pravil …) in 

pripadnostjo organizaciji. Ugotovil je, da bi med pripadnostjo in antiproduktivnostjo lahko 

obstajala negativna povezava in da bi bile potrebne dodatne raziskave, ki bi to preverile. 

Predlagal je tudi raziskave, v katerih bi povezanost preučili z eno spremenljivko, ki je nadredna 

različnim oblikam antiproduktivnosti. 

 Huiras, Uggen in McMorris (2000) so stopnjo deviantnosti na delovnem mestu povezali 

s stopnjo, do katere posamezniki vidijo, da želijo na svojem trenutnem delovnem mestu graditi 

svojo kariero. Ugotovili so, da so posamezniki brez pripadnosti svojemu trenutnemu delovnemu 

mestu bolj pogosto izvajali deviantna vedenja pri delu. 

V Londonovi teoriji karierne motivacije (London, 1983) lahko zasledimo predvidevanje 

o možni povezavi med antiproduktivnostjo in karierno prožnostjo, ki je poleg karierne identitete 

in kariernega vpogleda dimenzija karierne motivacije. London pravi, da bi se nizka stopnja 
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karierne prožnosti lahko povezovala s povečano stopnjo absentizma, izogibanja delovnim 

nalogam, simptomi stresa in zmanjšano delovno učinkovitostjo. Nizka stopnja karierne 

prožnosti pomeni t.i. karierno ranljivost, psihološko krhkost v manj optimalnih pogojih, 

medtem ko pomeni visoka stopnja karierne prožnosti bolj uspešno delovanje in izpeljevanje 

zastavljenih ciljev tudi v manj optimalnih, težjih pogojih (London, 1983). 
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1.6 NAMEN RAZISKAVE 

 

 Namen raziskave je bil raziskovalno preizkusiti novo nastajajoči Vprašalnik o integriteti 

(Nikolov in Zanev, v pripravi). Zastavili smo si dve raziskovalni vprašanji, in sicer ali prihaja 

do razlik v rezultatih v različnih pogojih testiranja ter ali obstajajo povezave med integriteto, 

merjeno z Vprašalnikom o integriteti, in pripadnostjo karieri. V ta namen smo v raziskavo 

vključili dve skupini udeležencev: kandidate za zaposlitev in že izbrane posameznike za delo v 

trgovini ter kontrolno skupino udeležencev iz splošne populacije, uporabili pa smo dva 

vprašalnika: Vprašalnik o integriteti in Vprašalnik pripadnosti karieri. 

S primerjavo rezultatov kandidatov za zaposlitev z rezultati udeležencev iz splošne 

populacije smo opazovali, ali prihaja do razlik v rezultatih na Vprašalniku o integriteti in 

Vprašalniku pripadnosti karieri v različnih pogojih izpolnjevanja vprašalnikov. Predvidevali 

smo, da je za kandidate za zaposlitev značilna višja stopnja obremenjenosti z izidom testiranja 

kot za udeležence, ki so vprašalnika izpolnili le v raziskovalne namene. Skladno z ugotovitvami 

predhodnih raziskav, da naj bi bila za kandidate za zaposlitev značilna višja stopnja socialno 

zaželenega odgovarjanja (npr. Ones in Viswesvaran, 1998; Viswesvaran in Ones, 1999) in da 

naj bi bilo za kandidate za zaposlitev pogosto značilno odgovarjanje, ki jih prikaže kot bolj 

idealne za zaposliti (Griffith idr., 2007; Schmidt in Ryan, 1993), smo postavili tri hipoteze. 

 V okviru prve hipoteze smo predvidevali, da se bo v skupini kandidatov za zaposlitev 

pojavilo pomembno več vrednosti, ki kažejo na visoko integriteto in pomembno manj 

vrednosti, ki kažejo na težave z integriteto glede na obstoječe norme za slovensko 

prebivalstvo. 

 V okviru druge hipoteze smo na lestvici socialne zaželenosti, ki je del Vprašalnika o 

integriteti, predvideli višje vrednosti in več primerov socialno zaželenega odgovarjanja 

v skupini kandidatov za zaposlitev v primerjavi z udeleženci iz splošne populacije. 

 V okviru tretje hipoteze smo predvidevali, da bodo za skupino kandidatov za zaposlitev 

značilne pomembno višje vrednosti na lestvicah uporabljenih vprašalnikov kot za 

udeležence iz splošne populacije. Visoke vrednosti na uporabljenih vprašalnikih namreč 

kažejo na visoko stopnjo integritete in visoko stopnjo pripadnosti karieri. 

 

Nadalje nas je zanimalo tudi, ali in kako se integriteta, merjena z Vprašalnikom o 

integriteti, povezuje s pripadnostjo karieri. V zadnjih dveh desetletjih je bilo v svetu narejenih 

več raziskav o povezavah integritete z antiproduktivnimi vedenji, delovno učinkovitostjo in 
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osebnostjo (npr. Ones idr., 1993), manj pa je prisotnih raziskav, ki bi preverile, kako se 

integriteta, merjena z vprašalniki za preverjanje integritete, povezuje z drugimi lastnostmi 

posameznika, ki tudi prispevajo k delovni učinkovitosti, npr. pripadnostjo. Skladno z 

ugotovitvami predhodnih raziskav (npr. Brooks, 2012; Huiras idr., 2000; London, 1983) smo 

postavili eno hipotezo. 

 V okviru četrte hipoteze smo predvidevali, da se bodo lestvice Vprašalnika o integriteti 

in lestvice Vprašalnika pripadnosti karieri pozitivno povezovale. Skladno s 

predpostavkami Londona (1983) smo predvidevali, da se bodo pojavile povezave 

predvsem med integriteto in karierno prožnostjo. 
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2.0 METODA 

 

2.1 UDELEŽENCI 

 

 V raziskavi so sodelovali posamezniki, ki imajo vsaj eno leto delovnih izkušenj (lahko 

tudi preko študentskega servisa), razdeljeni pa so bili v dve skupini.  

V prvi skupini je sodelovalo 70 kandidatov v selekcijskem postopku in že izbranih 

posameznikov za delo v trgovinskem centru, starih od 18 do 54 let. Povprečna starost 

udeležencev je bila 33,8 let. V drugi skupini je sodelovalo 85 delovno aktivnih posameznikov 

iz splošne populacije. Stari so bili od 18 do 54 let, njihova povprečna starost pa je bila 33,8 let.  

Izenačenost obeh skupin udeležencev glede na spremenljivke starost, spol in stopnja 

izobrazbe smo preverili z neparametričnimi postopki. Rezultati so prikazani v nadaljevanju. 

 

Slika 1. Deleži udeležencev v posameznih starostnih skupinah za skupino kandidatov za 

zaposlitev in udeležencev iz splošne populacije. 

Iz slike 1 lahko vidimo, da imata skupini udeležencev podobno razporeditev deležev 

udeležencev v posameznih starostnih skupinah in da je v obeh vzorcih sodelovalo več mlajših 

udeležencev v primerjavi s starejšimi – oblika razporeditve je desno asimetrična. Rezultati 

neparametričnega testa Mann-Whitney so pokazali, da razlike med skupinama pri spremenljivki 

starost niso statistično pomembne na nivoju tveganja 5 %  (Z = -0,92; p = 0,927). 
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Slika 2. Primerjava deležev moških in žensk v skupini kandidatov za zaposlitev in 

udeležencev iz splošne populacije. 

 

Iz slike 2 lahko vidimo, da je v obeh skupinah sodelovalo več žensk in da je v vzorcu 

kandidatov za zaposlitev sodelovalo za 13 % manj moških udeležencev (19 %) kot v vzorcu 

udeležencev iz splošne populacije (32 %). Rezultati χ2 testa so pokazali, da razlike med 

skupinama pri spremenljivki spol niso statistično pomembne na nivoju tveganja 5 % (χ2 = 3,49; 

p = 0,068). 

 

Slika 3. Primerjava kandidatov za zaposlitev in udeležencev iz splošne populacije glede na 

stopnjo dokončane izobrazbe. 
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Izobrazbeno skupino 1 predstavljajo udeleženci z dokončano največ osnovno ali 

poklicno šolo, izobrazbeno skupino 2 predstavljajo udeleženci z dokončano največ srednjo 

strokovno šolo ali gimnazijo in izobrazbeno skupino 3 predstavljajo udeleženci, ki so dokončali 

višjo šolo, visoko strokovno šolo, univerzitetno izobraževanje, magisterij ali doktorat.  

Iz slike 3 lahko vidimo, da je v skupini kandidatov za zaposlitev sodelovalo 7 % več 

udeležencev iz prve izobrazbene skupine (40 %) kot v vzorcu udeležencev iz splošne populacije 

(33 %) in v vzorcu udeležencev iz splošne populacije je sodelovalo 9 % več udeležencev iz 

tretje izobrazbene skupine (29 %) kot v vzorcu kandidatov za zaposlitev (20 %). Rezultati 

neparametričnega testa Mann-Whitney so pokazali, da razlike med skupinama pri spremenljivki 

izobrazba niso statistično pomembne na nivoju tveganja 5 % (Z = -1,289; p = 0,198). 

 

2.2 PRIPOMOČKI 

 

V raziskavi smo uporabili Vprašalnik o integriteti in Vprašalnik pripadnosti karieri. V 

primeru, ko so udeleženci vprašalnike izpolnjevali samostojno, je bil vprašalnikom dodan dopis 

s predstavitvijo namena raziskave, navodili za izpolnjevanje vprašalnikov ter kontaktnimi 

podatki za morebitne dodatne informacije. Za ustrezno zagotavljanje anonimnosti je bila 

vprašalnikom priložena prazna kuverta. 

 

2.2.1 Vprašalnik o integriteti 

 

 Vprašalnik o integriteti je bil zasnovan kot pripomoček za merjenje zanesljivosti 

zaposlenih. Namenjen je ocenjevanju ''korektnosti, poštenosti in iskrenosti pri izbiranju 

kandidatov za delo ter pri ponovnem ocenjevanju zaposlenih v podjetjih in organizacijah'' 

(Boben, 2011). Moč vprašalnika je razločevati med kandidati v organizacijah, ki težijo k 

poštenemu delu in tistimi, ki težijo k samovoljnim kršitvam pravil in discipline (Nikolov in 

Zanev, v pripravi). Vsebuje 90 postavk (40 postavk oblike testa z jasnim namenom in 50 

postavk oblike testa s prikritim namenom), ki so razdeljene v 4 sklope glede na obliko postavk 

(situacije, ocene, izmišljeni primeri, mnenja).  

Primeri postavk Vprašalnika o integriteti so: 
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 Sklop situacije: 

Kolikokrat vas je mikalo, da bi kaj ukradli, vendar tega niste storili? 

1) Enkrat na teden ali pogosteje. 

2) Enkrat na mesec. 

3) Enkrat ali dvakrat na leto. 

4) Enkrat ali dvakrat do sedaj. 

5) Nikoli. 

 Sklop ocene: 

Kolikšen odstotek Slovencev je po vašem mnenju po naravi naivnih? 

1) Skoraj 100%. 

2) Približno 80%. 

3) Približno 60%. 

4) Približno 40%. 

5) Približno 20%. 

6) Skoraj 0%. 

 Sklop izmišljeni primeri: 

Vaš sodelavec je vzel odpisan stroj brez dovoljenja. Izveste, da bo zaradi tega odpuščen. 

Kaj bi naredili, če bi bili njegov delodajalec? 

1) Tudi jaz bi ga odpustil/-a. 

2) Raziskal/-a bi, zakaj in kako ga je vzel, potem bi se odločil/-a, kaj narediti. 

3) Zahteval/-a bi, da plača vrednost novega stroja. 

4) Nič ne bi naredil/-a, ker gre za odpisan stroj. 

 Sklop mnenja: 

Zelo dober/dobra sem pri svojem delu in vznemirja me, če drugi tega ne opazijo. 

1) Popolnoma se strinjam. 

2) Delno se strinjam. 

3) Popolnoma se ne strinjam. 

Testiranje se lahko izvede individualno ali skupinsko. Čas reševanja je odvisen od 

splošne bralne sposobnosti in se med udeleženci lahko razlikuje. V povprečju udeleženci 

vprašalnik izpolnijo v 35 minutah. 

Preko navodil za izpolnjevanje so udeleženci obveščeni, da vprašalnik vsebuje lestvico, 

ki meri iskrenost odgovarjanja in da bodo v primeru, ko bo rezultat na tej lestvici visok, vabljeni 

k ponovnemu izpolnjevanju vprašalnika. 
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Rezultati Vprašalnika o integriteti dajo skupno 4 funkcijske in 8 vsebinskih lestvic ter 

kontrolno lestvico ''laž'', ki meri iskrenost odgovarjanja. Funkcijske lestvice Vprašalnika o 

integriteti kažejo na gotovost napovedi, ali bo določena oseba ravnala odkrito ali neodkrito, 

vsebinske lestvice pa na to, kje so težave in kako se izražajo (Nikolov in Zanev, v pripravi).  

Trenutno so na razpolago podatki o zanesljivosti lestvic izvorne, bolgarske verzije 

vprašalnika in slovenske pilotske študije, v kateri so sodelovali študenti različnih smeri 

ljubljanske in primorske univerze (Boben, 2011). 

Tabela 1. Opisi lestvic Vprašalnika o integriteti ter koeficienti njihove zanesljivosti pri 

bolgarski verziji vprašalnika in slovenski pilotski študiji. 

  α(B) α(S-p) 

Funkcijske lestvice 

Antiproduktivno 

vedenje 

Lestvica se nanaša na zagrešena nemoralna, nekorektna ali 

protidružbena dejanja v preteklosti, kršenje norm in pravil, 

egoistična ali neiskrena početja. 

0,85 0,84 

Ocene iskrenosti Lestvica se nanaša na ocene posameznika o razširjenosti 

protidružbenega in nemoralnega vedenja med prebivalstvom. 

0,84 0,85 

Etični primeri Lestvica meri moralno zrelost posameznika. Sestavljajo jo 

hipotetične moralne situacije v službi ali v prostem času, v 

katerih mora posameznik izbrati najprimernejšo alternativo 

kot rešitev iz že vnaprej podanega seznama z možnostmi. 

0,70 0,52 

Mnenja Lestvica meri osebnostno naravnanost k antiproduktivnemu 

odzivanju na običajne težave pri delu. 

0,61 0,58 

Vsebinske lestvice 

Nagnjenost h kraji 

in zlorabi 

Lestvica meri nagnjenost h krajam, zlorabam in izkrivljanju 

resnice. 

0,82 0,78 

Iskrenost, 

korektnost, 

poštenost 

Lestvica meri nagnjenost k nekorektnosti, nemoralnosti in 

pomanjkanju zadržkov. 

0,76 0,70 

Egoizem in 

sebičnost 

Lestvica meri osebnostne pogoje za nizko integriteto, 

sebičnost in narcisizem. 

0,86 0,82 

Stalna motivacija 

za delo 

Lestvica meri motivacijo za delo in odnos kandidatov do 

lastnega dela. 

0,80 0,72 

Disciplina Lestvica meri discipliniranost kandidatov. 0,70 0,70 
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  α(B) α(S-p) 

Agresivnost Lestvica meri nagnjenost k fizični in verbalni agresivnosti, 

nizko frustracijsko toleranco in razdražljivost. 

0,68 0,64 

Nagnjenost k 

zlorabi alkohola 

in/ali drog 

Lestvica meri nagnjenost k zlorabi alkohola in drog. 0,42 0,42 

Potencial za 

nasprotovanje 

avtoritetam 

Lestvica meri nagnjenost k nasprotovanju formalnim 

avtoritetam. 

0,76 0,75 

Laž Kontrolna lestvica, ki meri nagnjenost k socialno zaželenemu 

odgovarjanju. 

0,70 0,43 

α(B) – koeficienti zanesljivosti izvorne, bolgarske verzije Vprašalnika o integriteti. 

 α(S-p) – koeficienti zanesljivosti lestvic Vprašalnika o integriteti v slovenski pilotski raziskavi. 

 

2.2.2 Vprašalnik pripadnosti karieri 

 

Izvorno ime vprašalnika je Career commitment measure (Carson in Bedeian, 1994). 

Vsebuje 12 postavk. Meri 3 lestvice, ki sovpadajo s tremi dimenzijami karierne motivacije, ki 

jih je v svoji teoriji postavil London (1983), s seštevkom posameznih lestvic pa lahko 

izračunamo tudi skupno mero pripadnosti karieri. 

 Lestvica karierna prožnost (angl. career resilience) se nanaša na sposobnost prilagajati 

se na spreminjajoče se okoliščine, tudi ko so te močno moteče oziroma silijo posameznika k 

odvračanju od zastavljenih kariernih ciljev. Visok rezultat na tej lestvici kaže na vztrajanje pri 

uresničevanju zastavljenih kariernih ciljev tudi v manj ugodnih situacijah. Zanesljivost faktorja 

pri nastanku vprašalnika je bila relativno visoka (α = 0,81), pojasnil pa je 11,9 % variance 

(Carson in Bedeian, 1994). 

Lestvica karierni vpogled (načrtovanje) (angl. career insight) meri, v kolikšni meri ima 

posameznik realistične zaznave glede zastavljenih kariernih ciljev. Posameznik, ki ima močni 

karierni vpogled, lahko vzpostavi jasne karierne cilje, ob čemer se zaveda lastnih močnih in 

šibkih točk. Zanesljivost faktorja je visoka (α = 0,87), pojasnil pa je 6,9 % variance (Carson in 

Bedeian, 1994). 

Lestvica karierna identiteta (angl. career identity) se nanaša na stopnjo centralnosti 

položaja kariere v identiteti posameznika. Višja, ko je vrednost na tej lestvici, večji pomen ima 
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kariera za identiteto in življenje posameznika. Zanesljivost faktorja je visoka (α = 0,90), 

pojasnil pa je največ, kar 39,1 % variance (Carson in Bedeian, 1994). 

 

2.3 POSTOPEK 

 

 Skupini udeležencev sta vprašalnike izpolnili v dveh različnih pogojih. Vsi so 

vprašalnike izpolnjevali v tiskani obliki, sodelovanje v raziskavi pa je bilo anonimno. Za 

izpolnjevanje vprašalnikov sopotrebovali od 25 do 45 minut časa. 

Podatke smo zbrali v dveh etapah. Po dogovoru s trgovskim podjetjem smo v novembru 

in decembru 2012 zbrali podatke za vzorec kandidatov za delo in že izbranih posameznikov za 

delo v trgovini. Udeleženci so vprašalnike izpolnjevali v manjših skupinah (do 20 

posameznikov) ob prisotnosti testatorja. Navodila za izpolnjevanje so bila podana ustno in 

pisno. 

 V času od novembra 2013 do aprila 2014 smo zbrali udeležence za vzorec udeležencev 

iz splošne populacije. Vprašalnike smo udeležencem razdelili ali osebno ali preko pošte. 

Izpolnjevali so jih individualno, in sicer ali ob prisotnosti testatorja ali samostojno. Udeležence 

za drugi vzorec smo zbrali po principu snežene kepe. 
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3.0 REZULTATI 

 

V raziskavi smo primerjali kandidate za zaposlitev in že izbrane posameznike za 

delovno mesto prodajalca z udeleženci iz splošne populacije. Na začetku tega poglavja so 

predstavljene deskriptivne statistike in rezultati testa normalnosti razporeditev za vsako skupino 

udeležencev posebej ter rezultati testiranja homogenosti varianc med skupinama. 

Nato so predstavljeni rezultati preverjanja hipotez o obstoju  razlik v rezultatih obeh 

skupin udeležencev, ki sta vprašalnike izpolnili v različnih pogojih. 

Za Vprašalnik o integriteti smo uporabili obstoječe slovenske norme in skupini 

udeležencev primerjali glede na odstotke podpovprečnih, povprečnih in nadpovprečnih 

vrednosti glede na dane slovenske norme. 

Statistično pomembnost razlik v povprečnih vrednostih lestvic obeh skupin smo 

preverili z neparametričnim testom. Za aritmetične sredine posameznih lestvic smo izračunali 

tudi intervale zaupanja za oceno populacijske aritmetične sredine za vsako skupino udeležencev 

posebej, preverili stopnjo prekrivanja intervalov in izračunali mero velikosti učinka.  

Proti koncu tega poglavja pa so predstavljeni rezultati preverjanja hipoteze o obstoju 

povezav med integriteto in pripadnostjo karieri, in sicer smo izračunali Spearmanove 

koeficiente korelacije. 
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3.1 DESKRIPTIVNE STATISTIKE 

 

 V tabeli 2 in tabeli 3 so predstavljene deskriptivne statistike za vsako skupino 

udeležencev posebej in rezultati testa Shapiro-Wilk za testiranje normalnosti razporeditev 

lestvic, v tabeli 4 pa so prikazani podatki o homogenosti varianc med skupinama. 

 

Tabela 2. Deskriptivne statistike in rezultati testiranja normalnosti razporeditev lestvic 

Vprašalnika o integriteti in Vprašalnika pripadnosti karieri pri vzorcu kandidatov za 

zaposlitev (N = 70). 

 Min  Max M SD Asim. Spl. W p 

Vprašalnik o integriteti         

Laž 0,0 10,0 2,9 2,1 0,934 0,903 0,919 0,000 

Antiproduktivno vedenje -40,0 -1,0 -8,2 6,7 -1,951 6,136 0,830 0,000 

Ocene iskrenosti -47,0 -3,0 -15,9 9,9 -1,087 0,706 0,900 0,000 

Etični primeri -29,0 -2,0 -12,2 4,8 -0,770 1,391 0,965 0,052 

Mnenja -29,0 -2,0 -12,4 5,3 -0,628 0,713 0,971 0,112 

Kraja in zloraba -51,0 -3,0 -17,2 9,2 -1,292 2,338 0,915 0,000 

Egoizem in sebičnost -83,0 -9,0 -30,9 14,0 -1,287 2,476 0,917 0,000 

Iskrenost, poštenost -61,0 -6,0 -26,0 10,6 -0,996 1,827 0,940 0,003 

Disciplina -25,0 -1,0 -9,8 4,5 -0,948 1,203 0,941 0,003 

Motivacija za delo -49,0 -2,0 -19,4 8,0 -0,955 2,029 0,950 0,008 

Agresivnost -41,0 -2,0 -14,2 6,8 -0,895 2,386 0,953 0,013 

Zloraba alkohola, drog -6,0 0,0 -1,8 1,5 -1,118 -0,72 0,732 0,000 

Nasprotovanje avtoritetam -42,0 -1,0 -15,2 7,4 -0,914 1,509 0,954 0,013 

Skupna mera integritete -131,0 -20,0 -48,6 20,2 -1,363 3,041 0,910 0,000 

Vprašalnik pripadnosti karieri 

Karierna prožnost 1,3 5,0 3,4 0,9 0,058 -0,502 0,100 0,000 

Karierni vpogled 1,8 5,0 3,5 0,8 0,280 -0,635 0,100 0,000 

Karierna identiteta 3,0 5,0 3,8 0,5 0,209 -0,686 0,100 0,000 

Pripadnost karieri 2,3 4,9 3,6 0,6 0,450 -0,208 0,100 0,000 

''Asim'' pomeni koeficient asimetrije in ''Spl.'' pomeni koeficient sploščenosti. 
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Tabela 3. Deskriptivne statistike in rezultati testiranja normalnosti razporeditev lestvic 

Vprašalnika o integriteti in Vprašalnika pripadnosti karieri pri udeležencih iz splošne 

populacije (N = 85). 

 Min  Max M SD Asim. Spl. W p 

Vprašalnik o integriteti 

Laž 0,0 5,0 1,6 1,5 0,690 -0,626 0,866 0,000 

Antiproduktivno vedenje -75,0 -1,0 -20,5 13,0 -1,381 3,186 0,911 0,000 

Ocene iskrenosti -54,0 -5,0 -26,8 11,2 -0,429 -0,449 0,970 0,042 

Etični primeri -32,0 -6,0 -17,2 5,3 -0,704 0,387 0,952 0,003 

Mnenja -34,0 -2,0 -18,4 6,4 0,076 -0,139 0,990 0,785 

Kraja in zloraba -78,0 -10,0 -30,4 10,5 -1,297 4,220 0,928 0,000 

Egoizem in sebičnost -98,0 -17,0 -50,4 16,4 -0,498 0,731 0,973 0,075 

Iskrenost, poštenost -73,0 -15,0 -37,5 10,5 -0,483 1,196 0,971 0,052 

Disciplina -49,0 -7,0 -18,7 7,4 -1,239 2,765 0,922 0,000 

Motivacija za delo -61,0 -11,0 -31,9 9,8 -0,518 0,613 0,974 0,086 

Agresivnost -53,0 -7,0 -23,9 9,5 -0,689 -0,659 0,963 0,016 

Zloraba alkohola, drog -13,0 0,0 -3,6 2,6 -1,163 1,519 0,880 0,000 

Nasprotovanje avtoritetam -55,0 -8,0 -26,4 9,0 -0,729 1,069 0,965 0,021 

Skupna mera integritete -183,0 -37,0 -82,9 24,5 -0,826 2,380 0,955 0,005 

Vprašalnik pripadnosti karieri 

Karierna prožnost 1,0 5,0 3,0 1,0 0,366 -0,645 0,959 0,008 

Karierni vpogled 1,0 5,0 3,2 0,9 -0,102 0,052 0,973 0,069 

Karierna identiteta 1,0 5,0 3,5 1,0 -0,599 0,189 0,955 0,005 

Pripadnost karieri 1,5 4,3 3,2 0,6 -0,220 -0,348 0,970 0,042 

''Asim'' pomeni koeficient asimetrije in ''Spl.'' pomeni koeficient sploščenosti. 

 

Normalnost razporeditve rezultatov lestvic smo testirali s testom Shapiro-Wilk, ki ima 

dobro moč za napovedovanje normalnosti razporeditve pri manjših vzorcih. V tabelah 2 in 3 so 

s krepkim tiskom označene vrednosti, ki kažejo statistično pomembno odstopanje od normalne 

razporeditve na nivoju tveganja 5 %. Iz tabele 2 lahko vidimo, da imata pri kandidatih za 

zaposlitev normalno razporeditev le spremenljivki etični primeri-moralna zrelost in mnenja. Iz 

tabele 3 pa lahko vidimo, da imajo pri udeležencih iz splošne populacije normalno razporeditev 

spremenljivke mnenja, egoizem in sebičnost, iskrenost, korektnost in poštenost, stalna 

motivacija za delo in karierni vpogled. 
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Iz tabel 2 in 3 tako lahko razberemo, da ima večina lestvic v obeh skupinah razporeditev 

drugačno od normalne. 

 

Tabela 4. Rezultati testiranja homogenosti varianc med skupino kandidatov za zaposlitev in 

udeleženci iz splošne populacije (N = 155). 

 

Levenova 

statistika p 

Vprašalnik o integriteti   

Laž 4,69 0,032 

Antiproduktivno vedenje 17,42 0,000 

Ocene iskrenosti 2,10 0,149 

Etični primeri 1,48 0,226 

Mnenja 2,55 0,113 

Nagnjenost h kraji in zlorabi 0,71 0,401 

Egoizem in sebičnost 1,80 0,182 

Iskrenost, korektnost, poštenost 0,01 0,927 

Disciplina 8,93 0,003 

Stalna motivacija za delo 2,28 0,133 

Agresivnost 7,84 0,006 

Nagnjenost k zlorabi alkohola, drog 14,61 0,000 

Nasprotovanje avtoritetam 2,53 0,114 

Skupna mera integritete 1,88 0,172 

Vprašalnik pripadnosti karieri   

Karierna prožnost 1,46 0,229 

Karierni vpogled 0,69 0,407 

Karierna identiteta 12,67 0,000 

Pripadnost karieri – skupaj 0,69 0,406 

 

Homogenost varianc med skupinama smo testirali z Levenovim testom (N = 155; df1 = 

1; df2 = 153). V tabeli 5 so s krepkim tiskom označene vrednosti, ki kažejo na nehomogene 

variance in vidimo lahko, da variance med skupinama niso homogene pri vseh spremenljivkah. 

Nehomogenost varianc se je pokazala pri spremenljivkah laž, antiproduktivno vedenje, 

disciplina, agresivnost, nagnjenost k zlorabi alkohola in/ali drog ter karierna identiteta. 
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Na osnovi rezultatov testiranja normalnosti razporeditev spremenljivk in testiranja 

homogenosti varianc med skupinama smo v nadaljevanju za preverjanje statistične 

pomembnosti razlik med skupinama in povezav med lestvicami vprašalnikov uporabili 

neparametrične postopke. Najprej pa so v nadaljevanju prikazani rezultati primerjav med 

kandidati za zaposlitev in udeleženci iz splošne populacije glede na obstoječe slovenske norme. 
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3.2 PRIMERJAVA KANDIDATOV ZA ZAPOSLITEV IN UDELEŽENCEV IZ 

SPLOŠNE POPULACIJE V DELEŽIH PODPOVPREČNIH, 

POVPREČNIH IN NADPOVPREČNIH VREDNOSTI NA 

VPRAŠALNIKU O INTEGRITETI 

 

Za Vprašalnik o integriteti smo imeli na razpolago slovenske norme. V prvi hipotezi 

smo predvidevali, da se bosta skupini razlikovali v deležih podpovprečnih in nadpovprečnih 

vrednosti. Izračunali smo deleže podpovprečnih, povprečnih in nadpovprečnih vrednosti za obe 

skupini udeležencev ter intervale zaupanja za deleže podpovprečnih in nadpovprečnih 

vrednosti.  

Tabela 5. Deleži podpovprečnih, povprečnih in nadpovprečnih vrednosti glede na slovenske 

norme Vprašalnika o integriteti pri skupini kandidatov za delo in udeležencih iz splošne 

populacije. 

  KANIDATI (N = 70)  OSTALI (N = 85) 

  

Pod 

povprečjem 

V 

povprečju 

Nad 

povprečjem   

Pod 

povprečjem 

V 

povprečju 

Nad 

povprečjem 

LAŽ 0,00 0,67 0,33  0,00 0,86 0,14 

AP 0,00 0,41 0,59  0,06 0,80 0,14 

VL 0,07 0,40 0,53  0,27 0,62 0,11 

MZ 0,01 0,49 0,50  0,11 0,80 0,09 

MN 0,03 0,44 0,53   0,19 0,64 0,18 

KR 0,03 0,44 0,53  0,09 0,86 0,05 

NA 0,03 0,33 0,64  0,12 0,78 0,11 

PO 0,04 0,39 0,57  0,11 0,75 0,14 

DS 0,00 0,39 0,61  0,08 0,81 0,11 

DM 0,01 0,29 0,70  0,14 0,76 0,09 

AG 0,01 0,57 0,41  0,11 0,79 0,11 

AD 0,00 1,00 0,00  0,08 0,91 0,01 

AV 0,01 0,33 0,66   0,09 0,79 0,12 

Povprečno 0,02 0,47 0,51  0,11 0,78 0,11 

Lestvice vprašalnika o integriteti: LAŽ – Kontrolna lestvica iskrenosti, socialne zaželenosti odgovarjanja; AP – 

Antiproduktivno vedenje; VL – Ocene iskrenosti; MZ – Etični primeri; MN – Mnenja; KR – Nagnjenost h kraji in 

zlorabi; NA – Egoizem in sebičnost; PO – Iskrenost, korektnost in poštenost; DS – Disciplina; DM – Stalna motivacija 

za delo; AG – Agresivnost; AD – Nagnjenost k zlorabi alkohola in/ali drog; AV – Nasprotovanje avtoritetam. 
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Iz tabele 5 lahko vidimo, da se je glede na obstoječe slovenske norme v skupini 

kandidatov za zaposlitev pojavilo največ vrednosti nad povprečjem (51 %) in zelo malo 

vrednosti pod povprečjem (2 %). V skupini udeležencev iz splošne populacije pa se je pojavilo 

največ povprečnih vrednosti (78 %), vrednosti pod in nad povprečjem pa je bilo po 11 %. 

 Praktično pomembnost razlik v deležih smo preverjali s pomočjo intervalov zaupanja. 

Izračunali smo jih za deleže nadpovprečnih in podpovprečnih vrednosti, in sicer na nivoju 

tveganja 5 %.  

 Za deleže nadpovprečnih vrednosti se intervali zaupanja na lestvicah Vprašalnika o 

integriteti niso prekrivali. Manjše prekrivanje se je pokazalo pri lestvici laž. Pri udeležencih iz 

splošne populacije so se ocene intervalov zaupanja za deleže nadpovprečnih vrednosti gibale 

med p = 0,01 in p = 0,28, pri kandidatih za zaposlitev pa med p = 0,29 in p = 0,80. V povprečju 

je bilo za kandidate za zaposlitev značilno od 41 % do 68 % nadpovprečnih vrednosti na 

Vprašalniku o integriteti, za udeležence iz splošne populacije pa od 6 % do 21 %. 

 Za deleže podpovprečnih vrednosti pa se je pri intervalih zaupanja na lestvicah 

Vprašalnika o integriteti pokazalo prekrivanje med skupinama udeležencev. V povprečju je bilo 

za kandidate za zaposlitev značilno od 0 % do 8 % podpovprečnih vrednosti na Vprašalniku o 

integriteti, za udeležence iz splošne populacije pa od 5 % do 20 %. Intervali zaupanja se niso 

prekrivali na lestvicah ocene iskrenosti in mnenja.  
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3.3 RAZLIKE MED KANDIDATI ZA DELO IN UDELEŽENCI IZ 

SPLOŠNE POPULACIJE NA LESTVICI SOCIALNE ZAŽELENOSTI, 

LESTVICAH VPRAŠALNIKA O INTEGRITETI IN LESTVICAH 

VPRAŠALNIKA PRIPADNOSTI KARIERI 

 

V drugi hipotezi nas je zanimalo, ali bo za kandidate za zaposlitev značilno pomembno 

več primerov socialno zaželenega odgovarjanja na lestvici socialne zaželenosti, v okviru tretje 

hipoteze pa smo se vprašali, ali bodo za kandidate za zaposlitev značilne pomembno višje 

vrednosti na lestvicah Vprašalnika o integriteti in Vprašalnika pripadnosti karieri. 

Za testiranje druge in tretje hipoteze smo uporabili neparametrični test Mann-Whitney, 

s katerim smo preverili, ali so se pojavile med skupinama na lestvicah uporabljenih 

vprašalnikov statistično pomembne razlike.  

Za preverjanje tretje hipoteze smo uporabili intervale zaupanja za oceno populacijske 

aritmetične sredine lestvic uporabljenih vprašalnikov. Za vsako skupino posebej smo izračunali 

intervale zaupanja za oceno populacijskih aritmetičnih sredin lestvic vprašalnikov, ju 

primerjali, ocenili stopnjo prekrivanja in kot mero velikosti učinka razlik med skupinama 

izračunali Cohenov d.  

V nadaljevanju so najprej prikazani rezultati testiranja statistične pomembnosti razlik, 

nato pa še rezultati primerjav obeh skupin udeležencev pri intervalih zaupanja za ocene 

populacijskih aritmetičnih sredin. 
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3.3.1 Statistična pomembnost razlik 

 

Tabela 6. Rezultati testiranja statistične pomembnosti razlik med kandidati za delo (N = 70) 

in udeleženci iz splošne populacije (N = 85) pri Vprašalniku o integriteti in Vprašalniku 

pripadnosti karieri z neparametričnim testom Mann-Whitney. 

  Z p 

Laž (socialna zaželenost) -4,160 0,000 

Antiproduktivno vedenje -7,125 0,000 

Ocene iskrenosti -6,037 0,000 

Etični primeri -5,950 0,000 

Mnenja -5,840 0,000 

Nagnjenost h kraji in zlorabi -7,652 0,000 

Egoizem in sebičnost -7,244 0,000 

Iskrenost, korektnost, poštenost -6,515 0,000 

Disciplina -7,982 0,000 

Stalna motivacija za delo -7,560 0,000 

Agresivnost -6,707 0,000 

Nagnjenost k zlorabi alkohola, drog -4,897 0,000 

Nasprotovanje avtoritetam -7,442 0,000 

Skupna mera integritete -8,090 0,000 

Karierna prožnost -3,171 0,002 

Karierni vpogled -1,588 0,112 

Karierna identiteta -2,273 0,023 

Pripadnost karieri – skupaj -3,271 0,001 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da so razlike med skupinama statistično pomembne na vseh 

lestvicah vprašalnika o integriteti ter na vseh lestvicah vprašalnika pripadnosti karieri, razen na 

lestvici karierni vpogled. 
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3.3.2 Razlike pri intervalih zaupanja za ocene aritmetičnih sredin pri kandidatih za 

delo in udeležencih iz splošne populacije na Vprašalniku o integriteti in 

Vprašalniku pripadnosti karieri 

 

V nadaljevanju so grafično prikazani intervali zaupanja za skupno mero integritete, 

lestvico laž ter funkcijske lestvice Vprašalnika o integriteti.Intervali zaupanja za vsebinske 

lestvice Vprašalnika o integriteti in lestvice Vprašalnika pripadnosti karieri pa so prikazani v 

tabeli 7. 

 

 

Slika 4. Primerjava kandidatov za zaposlitev in udeležencev iz splošne populacije pri 

intervalih zaupanja za aritmetični sredini skupne mere integritete na nivoju tveganja 1 %. 

Za skupno mero integritete se ocena populacijske aritmetične sredine kandidatov za 

zaposlitev z 99-odstotno gotovostjo nahaja med -54,3 in -41,4 točkami, v skupini udeležencev 

iz splošne populacije pa med -89,9 in -75,9 točkami. Iz slike 4 lahko vidimo, da se intervala ne 

prekrivata. Cohenov d za oceno velikosti učinka razlik med skupinama znaša 1,20. To pomeni, 

da so bile za kandidate za delo značilne višje vrednosti na skupni meri integritete kot za 

udeležence iz splošne populacije. 
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Slika 5. Primerjava kandidatov za zaposlitev in udeležencev iz splošne populacije pri 

intervalih zaupanja za aritmetični sredini lestvice laž na nivoju tveganja 1 %. 

Z 99-odstotno gotovostjo se pri kandidatih za delo ocena populacijske aritmetične 

sredine za lestvico laž giblje med 2,2 in 3,6 točke, pri udeležencih iz splošne populacije pa med 

1,1 in 2 točkama. Iz slike 5 lahko vidimo, da se intervala ne prekrivata. Cohenov d za oceno 

velikosti učinka razlik med skupinama na lestvici laž znaša 0,69. To pomeni, da so bile za 

kandidate za delo značilne višje vrednosti na lestvici laž kot za udeležence iz splošne 

populacije. 

 

 

Slika 6. Primerjava kandidatov za zaposlitev in udeležencev iz splošne populacije pri 

intervalih zaupanja za aritmetični sredini lestvice antiproduktivno vedenje na nivoju tveganja 

1 %. 
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Pri kandidatih za delo se ocena populacijske aritmetične sredine za lestvico 

antiproduktivno vedenje z 99-odstotno gotovostjo giblje med -10,3 in -6,0 točke, pri 

udeležencih iz splošne populacije pa med -24,3 in -16,8 točk. Na sliki 6 lahko vidimo, da se 

intervala ne prekrivata. Cohenov d za oceno velikosti učinka razlik med skupinama na lestvici 

antiproduktivno vedenje znaša 1,00. To pomeni, da so bile za kandidate za delo značilne višje 

vrednosti na lestvici antiproduktivno vedenje kot za udeležence iz splošne populacije. 

 

 

Slika 7. Primerjava kandidatov za zaposlitev in udeležencev iz splošne populacije pri 

intervalihzaupanja za aritmetični sredini lestvice ocene iskrenosti na nivoju tveganja 1 %. 

Pri kandidatih za delo se ocena populacijske aritmetične sredine za lestvico ocene 

iskrenosti z 99-odstotno gotovostjo giblje med -18,8 in -12,4 točke, pri udeležencih iz splošne 

populacije pa med -30,0 in -23,6 točk. Iz slike 7 lahko vidimo, da se intervala ne prekrivata. 

Cohenov d za oceno velikosti učinka razlik med skupinama na lestvici ocene iskrenosti znaša 

0,91. To pomeni, da so bile za kandidate za delo značilne višje vrednosti na lestvici ocene 

iskrenosti kot za udeležence iz splošne populacije. 
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Slika 8. Primerjava kandidatov za zaposlitev in udeležencev iz splošne populacije pri 

intervalih zaupanja za aritmetični sredini lestvice etični primeri na nivoju tveganja 1 %. 

Pri kandidatih za delo se ocena populacijske aritmetične sredine za lestvico etični 

primeri z 99-odstotno gotovostjo giblje med -13,5 in -10,5 točke, pri udeležencih iz splošne 

populacije pa med -18,7 in -15,7 točke. Iz slike 8 lahko vidimo, da se intervala ne prekrivata. 

Cohenov d za oceno velikosti učinka razlik med skupinama  na lestvici etični primeri znaša 

0,89. To pomeni, da so bile za kandidate za delo značilne višje vrednosti na lestvici etični 

primeri kot za udeležence iz splošne populacije. 

 

Slika 9. Primerjava kandidatov za zaposlitev in udeležencev iz splošne populacije pri 

intervalih zaupanja za aritmetični sredini lestvice mnenja na nivoju tveganja 1 %. 

Pri kandidatih za delo se ocena populacijske aritmetične sredine za lestvico mnenja z 

99-odstotno gotovostjo giblje med -13,8 in -10,5 točke, pri udeležencih iz splošne populacije 
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pa med -20,2 in -16,6 točke. Iz slike 9 lahko vidimo, da se intervala ne prekrivata. Cohenov d 

za oceno velikosti učinka razlik med skupinama  na lestvici mnenja znaša 0,91. To pomeni, da 

so bile za kandidate za delo značilne višje vrednosti na lestvici mnenja kot za udeležence iz 

splošne populacije. 

Iz slik 4-9 lahko vidimo, da so bile za skupino kandidatov za zaposlitev značilne višje 

vrednosti na lestvici skupne mere integritete, lestvici laž in na funkcijskih lestvicah Vprašalnika 

o integriteti na nivoju tveganja 1 %.  Podobno so se takšne razlike pokazale tudi pri vsebinskih 

lestvicah Vprašalnika o integriteti (nivo tveganja 1 %) in delno tudi na lestvicah Vprašalnika 

pripadnosti karieri (nivo tveganja 5 %).  

V tabeli v nadaljevanju so prikazani rezultati primerjav intervalov zaupanja za oceno 

populacijskih aritmetičnih sredin za vsebinske lestvice Vprašalnika o integriteti in lestvice 

Vprašalnika pripadnosti karieri. 
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Tabela 7. Intervali zaupanja za oceno populacijskih aritmetičnih sredin za vsebinske lestvice 

Vprašalnika o integriteti (nivo tveganja 1 %) in lestvice Vprašalnika pripadnosti karieri (nivo 

tveganja 5 %). 

  

Kandidati za 

zaposlitev 
Ostali Cohenov 

d 
Prekrivanje 

    Sp Zg Sp Zg 

Vprašalnik o integriteti       

Nagnjenost h kraji in zlorabi -19,89 -14,02 -33,39 -27,41 1,11 Ne 

Egoizem, sebičnost -34,81 -25,77 -55,10 -45,72 1,07 Ne 

Iskrenost, poštenost -29,03 -22,19 -40,51 -34,48 0,95 Ne 

Disciplina -11,16 -8,29 -20,85 -16,63 1,16 Ne 

Motivacija za delo -21,62 -16,41 -34,71 -29,13 1,13 Ne 

Agresivnost -16,17 -11,77 -26,65 -21,23 1,00 Ne 

Zloraba alkohola, drog -2,29 -1,34 -4,34 -2,84 0,75 Ne 

Nasprotovanje avtoritetam -17,24 -12,47 -28,94 -23,79 1,10 Ne 

Vprašalnik pripadnosti karieri       

Karierna prožnost 3,23 3,67 2,74 3,17 0,49 Ne 

Karierni vpogled 3,29 3,65 3,01 3,41 0,30 Da 

Karierna identiteta 3,72 3,97 3,28 3,69 0,44 Ne 

Pripadnost karieri - skupaj 3,45 3,72 3,10 3,36 0,58 Ne 

 

V tabeli 7 lahko vidimo ocene spodnjih in zgornjih mej intervalov zaupanja za ocene 

populacijskih aritmetičnih sredin za vsebinske lestvice Vprašalnika o integriteti na nivoju 

tveganja 1 % in za lestvice Vprašalnika pripadnosti karieri na nivoju tveganja 5 %. Vidimo 

lahko, da se intervali ne prekrivajo na nobeni izmed vsebinskih lestvic Vprašalnika o integriteti, 

pri Vprašalniku pripadnosti karieri pa se je prekrivanje pokazalo pri lestvici karierni vpogled. 
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3.4 POVEZAVE MED VPRAŠALNIKOM O INTEGRITETI IN 

VPRAŠALNIKOM PRIPADNOSTI KARIERI 

 

V četrti hipotezi smo predvideli, da se bodo pojavile povezave med osebnostno 

integriteto in pripadnostjo karieri v obeh skupinah udeležencev. Za testiranje te hipoteze smo 

uporabili Spearmanov koeficient korelacije.  

Pri računanju korelacijskih koeficientov smo preverili tudi vpliv vplivnih točk. Kot 

vplivne točke smo upoštevali vrednosti, ki jih je kot take izpostavil programski paket SPSS v 

slikovnih prikazih ''boxplot''. Pokazalo se je, da vplivne točke vzorca korelacij in njihove 

statistične pomembnosti niso bistveno spremenile, zato so v nadaljevanju prikazani koeficienti 

korelacije izračunani na vseh razpoložljivih podatkih. 

Tabela 8. Korelacijski koeficienti med Vprašalnikom o integriteti in Vprašalnikom pripadnosti 

karieri v skupini kandidatov za zaposlitev (N = 69). 

  Pripadnost 

karieri 

Karierna 

prožnost 

Karierni 

vpogled 

Karierna 

identiteta 

Skupna mera integritete 0,45** 0,40** 0,35** 0,17 

Laž 0,15 0,16 0,06 0,16 

Antiproduktivno vedenje 0,27* 0,20 0,28* 0,05 

Ocene iskrenosti 0,30* 0,24* 0,27* 0,13 

Etični primeri 0,28* 0,20 0,26* 0,14 

Mnenja 0,49** 0,56** 0,27* 0,14 

Nagnjenost h kraji in zlorabi 0,37** 0,33** 0,31* 0,17 

Egoizem in sebičnost 0,44** 0,41** 0,33** 0,13 

Iskrenost, korektnost, poštenost 0,33** 0,28* 0,31* 0,03 

Disciplina 0,30* 0,28* 0,18 0,19 

Stalna motivacija za delo 0,45** 0,47** 0,25* 0,24 

Agresivnost 0,38** 0,33** 0,33** 0,09 

Nagnjenost k zlorabi alkohola, drog 0,13 0,15 0,12 0,00 

Nasprotovanje avtoritetam 0,43** 0,43** 0,32** 0,09 

* Koeficienti so statistično pomembni na nivoju tveganja 5 %. 

** Koeficienti so statistično pomembni na nivoju tveganja 1 %. 
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Iz tabele 8 je razvidno, da so se v skupini kandidatov za zaposlitev med lestvicami 

Vprašalnika o integriteti in Vprašalnika pripadnosti karieri pojavile korelacije, ki so statistično 

pomembne. Skupna mera pripadnosti karieri je v srednje visokih povezanostih z več lestvicami 

vprašalnika o integriteti. Od lestvic pripadnosti karieri se z lestvicami vprašalnika o integriteti 

povezujeta lestvici karierna prožnost in karierni vpogled, načrtovanje, medtem ko se pri lestvici 

karierna identiteta statistično pomembne povezave niso pokazale. 

 

Tabela 9. Korelacijski koeficienti med Vprašalnikom o integriteti in Vprašalnikom pripadnosti 

karieri v skupini udeležencev iz splošne populacije (N = 85). 

 

Pripadnost           

karieri 

Karierna   

prožnost 

Karierni 

vpogled 

Karierna 

identiteta 

Skupna mera integritete  0,32**  0,43** - 0,11  0,19 

Laž - 0,04  0,17 - 0,30** - 0,03 

Antiproduktivno vedenje  0,11  0,13 - 0,13  0,18 

Ocene iskrenosti  0,26*  0,39** - 0,12  0,15 

Etični primeri  0,34**  0,31**  0,07  0,21 

Mnenja  0,32**  0,50** - 0,04  0,05 

Nagnjenost h kraji in zlorabi  0,27*  0,38** - 0,14  0,17 

Egoizem in sebičnost  0,41**  0,54** - 0,06  0,18 

Iskrenost, korektnost, poštenost  0,39**  0,45** - 0,02  0,22* 

Disciplina  0,12  0,08 - 0,06  0,15 

Stalna motivacija za delo  0,49**  0,57**  0,02  0,25* 

Agresivnost  0,24*  0,38** - 0,10  0,09 

Nagnjenost k zlorabi alkohola, drog  0,11  0,19 - 0,08  0,03 

Nasprotovanje avtoritetam  0,40**  0,52** - 0,03  0,19 

*  Koeficienti so statistično pomembni na nivoju tveganja 5 %. 

** Koeficienti so statistično pomembni na nivoju tveganja 1 %. 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da so se pokazale povezave med vprašalnikoma tudi v vzorcu 

udeležencev iz splošne populacije. Skupna mera pripadnosti karieri in lestvica karierna prožnost 

sta tudi v tem vzorcu v srednje visokih povezanostih z več lestvicami vprašalnika o integriteti. 

Pri lestvici karierni vpogled se je pokazala statistično pomembna negativna povezava z lestvico 

laž, pokazali pa sta se tudi dve statistično pomembni povezavi z lestvico karierna identiteta.  
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4.0 INTERPRETACIJA 

 

 V raziskavi smo preučevali, ali prihaja v različnih pogojih izpolnjevanja vprašalnikov 

do pomembno različnih rezultatov in povezave med integriteto in pripadnostjo karieri. Vključili 

smo dva neodvisna vzorca udeležencev, ki so vprašalnike izpolnili v različnih pogojih; prva 

skupina udeležencev je vprašalnike izpolnila kot del izbora kandidatov za delo v trgovini, druga 

pa le v raziskovalne namene. Iz slik opisa vzorca lahko vidimo, da sta skupini zadovoljivo 

izenačeni glede na spremenljivke spol, starost in stopnja izobrazbe in temu primerno bi lahko 

sklepali, da morebitne razlike med njima niso posledica posredovanja teh spremenljivk. 

 

4.1 INTERPRETACIJA POSAMEZNIH HIPOTEZ 

 

4.1.1 Razlike med skupinama v številu vrednosti, ki kažejo na visoko in nizko stopnjo 

integritete 

 

V prvi hipotezi smo predvidevali, da se bo v skupini kandidatov za zaposlitev pojavilo 

pomembno več vrednosti, ki kažejo na visoko stopnjo integritete in pomembno manj vrednosti, 

ki kažejo na težave z integriteto glede na obstoječe norme za slovensko prebivalstvo. Preverili 

smo jo s primerjavo obeh skupin udeležencev v številu podpovprečnih, povprečnih in 

nadpovprečnih vrednosti glede na obstoječe slovenske norme.  

V tabeli 5 lahko vidimo deleže podpovprečnih, povprečnih in nadpovprečnih vrednosti 

glede na slovenske norme za obe skupini udeležencev. Vidimo lahko, da se je pri udeležencih 

iz splošne populacije povprečno glede na vse letvice Vprašalnika o integriteti pojavilo največ 

vrednosti v povprečju (78 %), nadpovprečnih in podpovprečnih vrednosti pa je bilo v tej skupini 

udeležencev po 11 %. V skupini kandidatov za zaposlitev pa se je v povprečju pojavilo največ 

nadpovprečnih vrednosti (51 %), 47 % vrednosti lestvic je bilo povprečnih in le 2 % vrednosti 

na lestvicah je kazalo na težave z integriteto. Skupini sta se razlikovali v številu podpovprečnih, 

povprečnih in nadpovprečnih vrednosti. 

Za deleže podpovprečnih in nadpovprečnih vrednosti smo za vsako skupino posebej 

izračunali intervale zaupanja na nivoju tveganja 5 %. Intervali zaupanja se za deleže 

nadpovprečnih vrednosti na lestvicah Vprašalnika o integriteti ne prekrivajo. Lahko bi rekli, da 

je bilo za kandidate za zaposlitev značilno pomembno več nadpovprečnih vrednosti, ki kažejo 

na visoko stopnjo integritete. Intervali zaupanja za deleže podpovprečnih vrednosti pa se ne 
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prekrivajo na nivoju tveganja 5 % le pri lestvicah ocene iskrenosti in mnenja, na ostalih 

lestvicah Vprašalnika o integriteti pa se je pri podpovprečnih vrednostih pokazalo prekrivanje. 

Lahko bi rekli, da je bilo za kandidate za zaposlitev značilno pomembno več vrednosti, ki kažejo 

na težave z integriteto, le na dveh lestvicah Vprašalnika o integriteti. Prvo hipotezo smo tako 

potrdili le delno, saj smo predvidevali razlike tako v številu nadpovprečnih kot tudi v številu 

podpovprečnih vrednosti. 

 

4.1.2 Razlike med skupinama na lestvici socialne zaželenosti 

 

 V drugi hipotezi smo predvidevali, da bo med skupinama prišlo do pomembnih razlik v 

odgovorih na lestvici laž, ki naj bi merila težnjo k socialno zaželenemu odgovarjanju. Če 

lestvica laž Vprašalnika o integriteti res dobro meri socialno zaželenost odgovarjanja in glede 

na rezultate predhodnih raziskav, da naj bi bila za kandidate za zaposlitev značilna višja stopnja 

socialno zaželenega odgovarjanja (npr. Griffith idr., 2007; Ones in Viswesvaran, 1998; Schmidt 

in Ryan, 1993; Viswesvaran in Ones, 1999), smo predvidevali, da se bo v skupini kandidatov 

za zaposlitev pojavilo več primerov socialno zaželenega odgovarjanja kot v skupini 

udeležencev iz splošne populacije. Drugo hipotezo smo preverili s testiranjem statistične 

pomembnosti razlik med skupinama na lestvici laž in s primerjavo intervalov zaupanja za oceno 

populacijske aritmetične sredine na tej lestvici. 

Razlike med skupinama na lestvici laž so se pokazale kot statistično pomembne (Mann-

Whitney Z = -4,2; p = 0,000). Intervala zaupanja za oceno populacijske aritmetične sredine na 

lestvici laž se ne prekrivata na nivoju tveganja 1 % (slika 5). Cohenov d znaša 0,69 in kaže na 

srednje velik učinek (Cankar in Bajec, 2003). Zaključimo lahko, da je med skupinama prišlo 

do pomembnih razlik v stopnji socialno zaželenega odgovarjanja. Kandidati za zaposlitev in že 

izbrani posamezniki za delo v trgovini so imeli v primerjavi z udeleženci iz splošne populacije 

na lestvici laž pomembno več točk. Drugo hipotezo smo potrdili. 

 

4.1.3 Razlike med skupinama na lestvicah Vprašalnika o integriteti in Vprašalnika 

pripadnosti karieri 

 

Griffith idr. (2007) so v svoji raziskavi ugotovili, da naj bi kar od 30 do 50 odstotkov 

kandidatov za zaposlitev v selekcijski situaciji dvignilo vrednosti na lestvici vestnosti. Skladno 

s predpostavko o večji težnji po socialno zaželenem odgovarjanju kandidatov za zaposlitev smo 

v tretji hipotezi predvidevali, da bodo imeli kandidati za zaposlitev na lestvicah Vprašalnika o 
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integriteti in Vprašalnika pripadnosti karieri pomembno več točk od udeležencev iz splošne 

populacije. Visoke vrednosti na uporabljenih vprašalnikih namreč kažejo na visoko stopnjo 

integritete in visoko stopnjo pripadnosti karieri. Tretjo hipotezo smo preverili s testiranjem 

statistične pomembnosti razlik med skupinama na lestvicah uporabljenih vprašalnikov in 

primerjavo intervalov zaupanja za oceno populacijske aritmetične sredine. 

Razlike med aritmetičnimi sredinami skupin so se pokazale kot statistično pomembne 

na vseh lestvicah Vprašalnika o integriteti in na lestvicah karierna prožnost, karierna identiteta 

in skupna mera pripadnosti karieri (tabela 6). Razlike med skupinama se niso pokazale kot 

statistično pomembne le na lestvici karierni vpogled. 

Bolj natančen vpogled v razlike med skupinama na lestvicah uporabljenih vprašalnikov 

lahko pridobimo s pregledom intervalov zaupanja za oceno populacijske aritmetične sredine 

(slike 4−9 in tabela 7). Pri lestvicah Vprašalnika o integriteti se intervali zaupanja niso 

prekrivali na nivoju tveganja 1 %, mere velikosti učinka pa so kazale na velik učinek (od d = 

0,75 do d = 1,20). Zaključimo lahko, da je med skupinama prišlo do pomembnih razlik na 

lestvicah Vprašalnika o integriteti, pri čemer so imeli kandidati za zaposlitev pomembno višje 

vrednosti od udeležencev iz splošne populacije. 

Na lestvicah Vprašalnika pripadnosti karieri so se razlike med skupinama pokazale na 

lestvicah karierna prožnost, karierna identiteta in skupna mera pripadnosti karieri na nivoju 

tveganja 5 % (tabela 7). Tudi na tem vprašalniku so bile za kandidate za zaposlitev značilne 

višje vrednosti. Mere velikosti učinka kažejo na srednje velik učinek razlik (od d = 0,44 do d = 

0,58). Lahko bi rekli, da so se pomembne razlike med skupinama pokazale tudi pri lestvicah 

karierna prožnost, karierna identiteta in skupna mera pripadnosti karieri, da pa so razlike med 

skupinama na lestvicah Vprašalnika o integriteti bolj izrazite. 

Dobljeni rezultati se skladajo z ugotovitvami predhodnih raziskav, da naj bi bile za 

kandidate za zaposlitev značilne višje vrednosti na merah osebnosti (npr. Griffith idr., 2007). V 

naši raziskavi se je pokazalo, da so bile za kandidate za zaposlitev in že izbrane posameznike 

za delo v trgovini značilne višje vrednosti na Vprašalniku o integriteti in delno tudi na 

Vprašalniku pripadnosti karieri. Zaradi specifičnosti vzorca pa dobljenih ugotovitev ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo kandidatov za zaposlitev. 

 

4.1.4 Povezave med integriteto in pripadnostjo karieri 
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V raziskavi smo preučevali tudi povezave med integriteto in pripadnostjo karieri. V 

četrti hipotezi smo predvidevali, da se bodo lestvice vprašalnikov povezovale, in sicer 

pozitivno. Spearmanove koeficiente korelacije smo izračunali za vsako skupino udeležencev 

posebej (tabela 8 in tabela 9). Rezultati podpirajo ugotovitve predhodnih raziskav in 

predpostavke avtorjev, da se antiproduktivnost in pripadnost povezujeta (npr. Appelbaum idr., 

2007; Brooks, 2012; Huiras idr., 2000; London, 1983). V naši raziskavi smo kot mero 

antiproduktivnosti uporabili integriteto in njene različne vidike.  

Tudi v vzorcih korelacij so se pojavile razlike med skupinama udeležencev. Za skupino 

kandidatov za zaposlitev so bile značilne statistično pomembne srednje visoke pozitivne 

povezave med lestvicami Vprašalnika o integriteti in lestvico karierna prožnost ter lestvico 

karierni vpogled (tabela 8). Tudi za skupino udeležencev iz splošne populacije so bile značilne 

srednje visoke pozitivne povezave med lestvicami Vprašalnika o integriteti in lestvico karierna 

prožnost, z lestvico karierni vpogled pa se je pomembno povezovala le kontrolna lestvica laž, 

in sicer negativno (tabela 9).  

Na osnovi dobljenih rezultatov bi lahko rekli, da so se povezave med različnimi vidiki 

integritete in karierno prožnostjo pokazale kot splošne, neodvisne od pogoja testiranja. Ta 

ugotovitev je skladna s teoretično predpostavko Londona (1983), da bi se nizka stopnja karierne 

prožnosti lahko povezovala z antiproduktivnostjo, npr. s povečano stopnjo absentizma, 

izogibanja delovnim nalogam, simptomi stresa in zmanjšano delovno učinkovitostjo. Rezultati 

naše raziskave kažejo, da bolj ko je posameznik psihološko trden pri obvladovanju okoliščin, 

ki so za razvoj njegove kariere manj optimalne, večja je tudi stopnja njegove integritete, 

merjene z Vprašalnikom o integriteti.  

Vpogled v kariero se je z integriteto in njenimi vidiki pomembno povezoval v skupini 

kandidatov za delo, medtem ko se je v skupini udeležencev iz splošne populacije povezoval le 

z lestvico laž, in sicer negativno. Za posameznike z jasnimi in realističnimi kariernimi cilji je 

bila torej značilna nižja stopnja socialne zaželenosti odgovarjanja, kadar so Vprašalnik o 

integriteti izpolnjevali v raziskovalne namene. Po drugi strani pa so bile za posameznike z 

dobrim kariernim vpogledom, ki so vprašalnike izpolnili kot del selekcijskega postopka, 

značilne pomembno višje vrednosti na več lestvicah Vprašalnika o integriteti. Ta ugotovitev še 

dodatno podpre prve tri hipoteze o drugačnem načinu odgovarjanja kandidatov za zaposlitev in 

že izbranih posameznikov za delo v trgovini. 
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4.2 SKUPNA INTERPRETACIJA 

 

Rezultati primerjav med skupinama so skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav 

glede prisotnosti socialne zaželenosti in prirejanja odgovorov kandidatov za delo (npr. Griffith 

idr., 2007; Ones in Viswesvaran, 1998; Schmidt in Ryan, 1993; Viswesvaran in Ones, 1999). 

Če povzamemo ugotovitve prvih treh hipotez, bi lahko rekli, da je bilo v našem primeru za 

kandidate za zaposlitev na Vprašalniku o integriteti značilno pomembno več vrednosti, ki 

kažejo na visoko stopnjo integritete, česar pa ne moremo v celoti trditi tudi za število 

podpovprečnih vrednosti, kjer so se razlike med skupinama pokazale le na dveh lestvicah. Za 

kandidate za zaposlitev je bila značilna pomembno višja stopnja socialno zaželenega 

odgovarjanja, njihove vrednosti na lestvicah obeh vprašalnikov so bile pomembno višje in 

razlike med skupinama so bile na Vprašalniku o integriteti večje in bolj izrazite kot na 

Vprašalniku pripadnosti karieri. Tudi ugotovitev četrte hipoteze, da bi za kandidate za 

zaposlitev lahko bili značilni drugačni vzorci korelacij med integriteto in pripadnostjo karieri 

kot za udeležence iz splošne populacije, podpira hipoteze o razlikah med skupinama 

udeležencev. 

V naši raziskavi se je pokazalo, da je lestvica socialne zaželenosti do neke stopnje 

občutljiva na socialno zaželenost odgovarjanja, kar lahko pomeni, da dobro izpolnjuje svoj 

namen (Viswesvaran in Ones, 1999). V skupini kandidatov za zaposlitev so se pojavile višje 

vrednosti na lestvicah obeh vprašalnikov in pomembno večje število nadpovprečnih vrednosti 

na Vprašalniku o integriteti. To lahko kaže na to, da so kandidati za zaposlitev odgovarjali na 

način, ki jih je prikazal kot idealne za zaposliti, kar je skladno z ugotovitvami Schmidta in 

Ryanove (1993). 

Z našimi predpostavkami pa ni skladna ugotovitev, da se skupini udeležencev ne 

razlikujeta pomembno tudi v številu podpovprečnih vrednosti glede na slovenske norme 

Vprašalnika o integriteti. Ravno podpovprečne vrednosti Vprašalnika o integriteti so tiste, ki 

lahko kažejo na težave z integriteto in ki se v selekcijskih postopkih uporabljajo za 

napovedovanje antiproduktivnosti na delovnem mestu (Nikolov in Zanev, v pripravi). Na večini 

lestvic Vprašalnika o integriteti se intervali zaupanja za število podpovprečnih vrednosti med 

skupinama udeležencev prekrivajo. Kljub temu, da se je v skupini kandidatov za zaposlitev na 

vseh lestvicah Vprašalnika o integriteti pojavilo manjše število vrednosti, ki bi kazale na težave 

z integriteto, so se razlike med skupinama pokazale kot pomembne le na lestvicah ocene 

iskrenosti in mnenja. Ker je osnovni namen vprašalnika napovedovanje antiproduktivnosti na 

delovnem mestu in ker se v številu podpovprečnih vrednosti na večini lestvic niso pokazale 
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pomembne razlike, ne moremo trditi, da Vprašalnik o integriteti zaradi večje stopnje socialne 

zaželenosti v selekcijski situaciji ne izpolnjuje svojega namena in da ni uporaben za predikcijo 

antiproduktivnih vedenj na delovnem mestu. Ta ugotovitev je skladna z ugotovitvami 

predhodnih raziskav, da socialna zaželenost odgovarjanja ne spremeni nujno tudi kriterijske 

veljavnosti testov za preverjanje integritete in da so ti kljub možnosti prirejanja odgovorov še 

vedno lahko dober pripomoček za napovedovanje antiproduktivnosti na delovnem mestu (Ones 

in Viswesvaran, 1998).  

  

4.3 OMEJITVE RAZISKAVE IN NAPOTKI ZA NADALJNJE DELO 

 

V raziskavi se je pokazalo več razlik med skupinama udeležencev. Delno bi lahko bile 

posledica socialne zaželenosti odgovarjanja kandidatov v selekcijskem postopku in že izbranih 

posameznikov za delo v trgovini, delno pa še katerih drugih dejavnikov. Izvedli smo raziskavo 

z neodvisnima vzorcema, ki smo ju izenačili glede na spremenljivke starost, spol in stopnja 

izobrazbe, še vedno pa smo s tem načinom uspeli kontrolirati manj motečih spremenljivk, kot 

bi jih lahko, če bi uporabili odvisna vzorca. Viswesvaran in D. S. Ones (1999) npr. ugotavljata, 

da so pri preučevanju prirejanja odgovorov na merah integritete ocene bolj natančne pri 

odvisnih vzorcih. Nikolov in Zanev (v pripravi) pa o Vprašalniku o integriteti pravita, da je 

interpretacija rezultatov težja, če vprašalnik izpolnjujejo osebe, ki jim ni pomembno, kakšen bo 

izid testiranja. Skupini udeležencev naše raziskave sta se namreč razlikovali tudi v stopnji, do 

katere je bil za udeležence pomemben izid testiranja; za udeležence iz splošne populacije je bil 

izid testiranja pomemben manj kot za skupino kandidatov za zaposlitev in že izbranih 

posameznikov za delo v trgovini. 

Zaradi omejitev vzorca dobljenih ugotovitev ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo kandidatov za zaposlitev. V naši raziskavi je sodelovalo le eno podjetje, ki je iskalo 

kandidate za specifična delovna mesta v trgovini. Če bi želeli preučiti značilnosti prirejanja 

odgovorov kandidatov v selekcijskem postopku in ugotovitve posplošiti na celotno populacijo 

kandidatov za zaposlitev, bi bilo potrebno v raziskavo vključiti kandidate za širok spekter 

delovnih mest, ki zahtevajo različne stopnje dokončane izobrazbe (od osnovnošolske do 

univerzitetne in več), v različnih slovenskih regijah, potrebovali pa bi tudi večje število 

udeležencev. V prihodnosti priporočamo izvedbo takšne raziskave na odvisnem vzorcu 

udeležencev. 
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5.0 SKLEPI 

 

V raziskavi smo preučevali razlike v odgovarjanju kandidatov za zaposlitev in že 

izbranih posameznikov za delo v trgovini primerjalno z vzorcem udeležencev iz splošne 

populacije na Vprašalniku o integriteti in Vprašalniku pripadnosti karieri ter povezave med 

integriteto in pripadnostjo karieri. Vključili smo dva neodvisna vzorca udeležencev, ki sta bila 

izenačena glede na spremenljivke starost, spol in stopnja izobrazbe.  

V prvi hipotezi smo predvidevali, da bo za kandidate za zaposlitev glede na slovenske 

norme Vprašalnika o integriteti značilno pomembno višje število nadpovprečnih vrednosti, ki 

nakazujejo visoko stopnjo integritete in pomembno manjše število podpovprečnih vrednosti, ki 

nakazujejo na težave z integriteto. To hipotezo smo potrdili le delno. Rezultati so pokazali, da 

je bilo za kandidate za zaposlitev na vseh lestvicah Vprašalnika o integriteti značilno 

pomembno večje število nadpovprečnih vrednosti, pri podpovprečnih vrednostih pa so se 

razlike pokazale le pri dveh lestvicah vprašalnika. V drugi hipotezi smo predvidevali, da bo za 

kandidate za zaposlitev značilna pomembno višja stopnja socialne zaželenosti odgovarjanja, 

izmerjene s kontrolno lestvico laž Vprašalnika o integriteti. To hipotezo smo potrdili. V tretji 

hipotezi smo predvidevali, da bodo za kandidate za zaposlitev značilne pomembno višje 

vrednosti na lestvicah uporabljenih vprašalnikov. Tudi to hipotezo smo potrdili. V četrti 

hipotezi pa smo predvidevali, da se bodo lestvice Vprašalnika o integriteti in Vprašalnika 

pripadnosti karieri pozitivno povezovale in tudi to hipotezo smo potrdili. 

Rezultati raziskave tako kažejo, da obstaja možnost socialne zaželenosti odgovarjanja 

pri kandidatih v selekcijskem postopku in že izbranih posameznikih za delo v trgovini ter da ne 

moremo trditi, da Vprašalnik o integriteti zaradi večje stopnje socialne zaželenosti v selekcijski 

situaciji ne izpolnjuje svojega namena in da ni uporaben za predikcijo antiproduktivnih vedenj 

na delovnem mestu.  

 Kljub majhnemu številu udeležencev, omejitvi vzorca kandidatov za delo in vključitvi 

neodvisnih vzorcev ima raziskava svojo dodano vrednost. Pokazali smo na možnost obstoja 

socialne zaželenosti v odgovarjanju kandidatov za zaposlitev na Vprašalniku o integriteti in 

Vprašalniku pripadnosti karieri. Sočasno smo preučevali integriteto in pripadnost karieri, česar 

v svetovni strokovni literaturi še nismo zasledili in pokazali na možne pozitivne povezave med 

integriteto in pripadnostjo karieri. Raziskava lahko služi kot pripomoček pri raziskovanju teh 

področij v prihodnje. 
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Razlike v odgovarjanju kandidatov za zaposlitev in udeležencev, ki vprašalnikov ne 

izpolnjujejo kot del selekcijskega postopka, bi v prihodnje lahko preučili z raziskavo, ki bi 

odgovorila na vprašanje, ali je faktorska struktura na vprašalniku za preverjanje integritete 

enaka ne glede na pogoj testiranja. Priporočamo vključitev odvisnih vzorcev. Takšna raziskava 

bi pripomogla predvsem k boljšemu poznavanju konstrukta integritete in lažjemu sprejemanju 

odločitev, povezanih s testiranjem integritete za namene izbora kandidatov za delo. 
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