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UVOD 

Sindrom »prevaranta« je koncept, ki sta ga prvič predstavila Clance in Imes (1978, v: Vergauwe, Wille, 

Feys, De Fruyt in Anseel, 2014). O tem sindromu govorimo, kadar se uspešni posamezniki v sebi 

počutijo nesposobne, nekompetentne in neinteligentne, kljub temu, da njihovi dosežki kažejo na 

nasprotno. Ti posamezniki svoj uspeh pripisujejo zunanjim dejavnikom (sreča, poznanstva…), vseskozi 

pa jih spremljajo občutki strahu pred »razkrinkanjem«.  

Sindrom »prevaranta« se najpogosteje meri z Lestvico za merjenje sindroma »prevaranta« Clance 

(Clance Impostor Phenomenon Scale, CIPS; Clance, 1985, v: Fujie, 2010), obstajajo pa tudi še drugi 

merski instrumenti.  

Največ raziskav na to temo je bilo do sedaj izvedenih na vzorcih študentov, precej manj pa v delovnih 

okoljih oziroma organizacij. Nekatere izmed teh redkih raziskav so prišle do zaključka, da sindrom 

»prevaranta« pomembno vpliva na organizacijsko pripadnost ter splošno zadovoljstvo s službo, 

posledično pa tako tudi na uspešnost delovanja posameznika na določenem delovnem mestu. 

V moji seminarski nalogi sem želela predstaviti osnovne značilnosti sindroma »prevaranta« ter njegov 

vpliv in povezavo s področjem organizacijske psihologije oziroma delovnih okolij. 

  



4 
 

1. KAJ JE SINDROM »PREVARANTA«? 

Sindrom »prevaranta« je koncept, ki sta ga prvič predstavila Clance in Imes (1978, v: Vergauwe, Wille, 

Feys, De Fruyt in Anseel, 2014) z namenom opisa močnih občutkov prevare, ki se pojavljajo pri uspešnih 

posameznikih, tako na področju intelektualnih sposobnosti kot na področju njihove profesionalne 

kariere. Gre za to, da osebe niso sposobne ponotranjenja svojih izjemnih dosežkov in uspehov, kljub 

temu, da imajo za seboj že veliko uspehov na profesionalnem področju oziroma uspešno kariero. 

Posamezniki, ki se soočajo s sindromom »prevaranta«, so prepričani, da drugi ljudje precenjujejo 

njihove kompetence in sposobnosti ter da jih bodo sčasoma »razkrinkali«, da bodo odkrili, da v resnici 

sploh niso tako sposobni, pač pa so le »prevaranti, ki se le pretvarjajo, da vedo kaj delajo«. Svoje 

uspehe in dosežke pripisujejo zunanjim dejavnikom, kot so npr. sreča, očarljivost, poznanstvo pravih 

ljudi in so prepričani, da morajo za enake rezultate delati veliko bolj kot ostali (Clance in O'Toole, 1988, 

v: Vergauwe in sod, 2014). Značilno je tudi, da niso sposobni sprejeti komplimentov in pozitivne 

povratne informacije oziroma jim ne verjamejo, druge ljudi pa po navadi precenjujejo (Clance in Imes, 

1978; Clance in O'Toole, 1988, v: Dudău, 2014). Ker zase menijo, da niso tako sposobni kot ostali, se 

bojijo, da ne bodo dosegli pričakovanj drugih (Casselman, 1992, v: Fujie, 2010), pričakovanja, ki pa jih 

polagajo nase so izjemno visoka, do točke ker od sebe pričakujejo popolnost (Clance, 1985; Thompson, 

Davis in Davidson, 1998, v: Fujie, 2010). Kot posledica takega mišljenja je pri njih vedno prisoten strah, 

da bodo drugi ljudje spoznali, da so v resnici nesposobni. Ti posamezniki neprestano dvomijo v lastne 

sposobnosti in niti ponavljajoče se izkušnje uspehov ne zmanjšajo teh dvomov (Clance, 1985, v: 

Vergauwe in sod, 2014). Cozzarelli in Major (1990) pravita, da naj bi bilo te posameznike predvsem 

strah, da bodo v primeru neuspeha občutili sram, samo zaničevanje in sovraštvo do samega sebe ali pa 

popolnoma izgubili samozavest. 

V nasprotju s trditvami nekaterih prej omenjenih avtorjev (Clance, 1985; Thompson, Davis in Davidson, 

1998, v: Fujie, 2010), da posamezniki s sindromom »prevaranta« nase polagajo izjemno visoka 

pričakovanja, pa C. Cozzarelli in B. Major (1990) trdita, da naj bi bilo za posameznike s sindromom 

»prevaranta« bolj značilno, da si postavljajo nižje cilje od prejšnjih dosežkov, saj naj bi v tem primeru 

zmanjšali pomembnost neuspeha (Clance, 1985, v: Cozzarelli in Major, 1990) 

Clance in sod. (1995, v: Dudău, 2014) pravijo, da posamezniki s sindromom »prevaranta« v situacijah, 

kjer jih drugi ocenjujejo po navadi reagirajo na dva načina. Prvi način je, da se izjemno dobro in 

natančno pripravijo na izvedbo naloge. S tem lahko svoj uspeh pripišejo trudu ali sreči, ne pa svojim 

lastnim sposobnostim (Clance, 1985, v: Cozzarelli in Major, 1990). Drugi način pa je, da z delom 

odlašajo do zadnjega trenutka. Odlašanje do zadnjega trenutka naj bi predstavljalo neke vrste obrambo 
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pred negativnimi posledicami potencialnega neuspeha, saj neuspeh tako lahko pripišejo pomanjkanju 

truda in ne pomanjkanju sposobnosti (Yuen in Depper, 1987, v: Cozzarelli in Major, 1990). 

Ker svoj uspeh pripisujejo nestabilnim, zunanjim dejavnikom, začnejo verjeti, da ta uspeh ni ponovljiv 

in se posledično po dosežku svojega cilja tudi ne počutijo tako dobro kot tisti, ki svoj uspeh pripisujejo 

notranjim dejavnikom (Metalsky, Abramson, Seligman, Semmel in Peterson, 1982, v: Cozzarelli in 

Major, 1990).  

1.1. Pogostost pojavljanja sindroma »prevaranta« 

Clance in Imes (1978, v: Fujie, 2010) sta bili na začetku mnenja, da se sindrom »prevaranta« pojavlja 

zgolj pri ženskah, vendar pa so kasnejše študije pokazale, da med moškimi in ženskami ni večjih razlik 

(Bussotti, 1990; Casselman, 1992; Castoro, Jones in Mirsalimi, 2004; Chae, Piedmont, Estadt in Wicks, 

1995; Dingman, 1987; Fried-Buchalter, 1997; Imes, 1979; Langford, 1990; Sonnak in Towell, 2001, v: 

Fujie, 2010). Moški so morda vseeno nekoliko bolj zadržani pri poročanju o občutjih značilnih za 

sindrom »prevaranta« (Clance in O'Toole, 1987, v: Cozzarelli in Major, 1990). Ena izmed možnosti, zakaj 

bi bila poročanja o sindromu »prevaranta« pogostejša pri ženskah je morda tudi ta, da so ženske na 

visokih položajih (tako v privatnem, kot v javnem sektorju) še vedno v manjšini (European Commission, 

2009; Holst in Wiemer, 2010, v: Jöstl, Bergsmann, Lüftenegger, Schober in Spiel, 2012). Revija Time 

ocenjuje, da naj bi se s sindromom »prevaranta« soočalo kar 70% ljudi (Cozzarelli in Major, 1990), 

vendar pa menim, da moramo biti pri sprejemanju tega podatka kot dejstva nekoliko kritični, saj ne 

vemo točno ali so avtorji pri omenjeni reviji do podatkov prišli na znanstven in zanesljiv način.  

Kljub temu, pa tudi rezultati nekaterih znanstvenih raziskav na študentih kažejo na relativno visoko 

pojavnost sindroma »prevaranta« (npr. 43% v: Sonnak in Towell, 2001, v: Vergauwe in sod, 2014), 

vendar pa odstotek vseeno ni tako visok kakor poročajo pri reviji Time. J. Vergauwe in sod. (2014), ki 

so preučevali prisotnost sindroma »prevaranta« v delovnih okoljih, pa poročajo, da je delež zaposlenih, 

za katere lahko trdimo, da imajo sindrom »prevaranta« približno 20%. 

1.2. Sindrom »prevaranta« in perfekcionizem 

Prvotno so raziskovalci perfekcionizem razlagali kot eno-dimenzionalen konstrukt, ki ima izključno 

negativne in nefunkcionalne posledice (npr. Burns, 1990, v: Dudău, 2014), v zgodnjih devetdesetih letih 

prejšnjega stoletja pa se je pojmovanje perfekcionizma spremenilo – nanj so začeli gledati kot na 

večdimenzionalen koncept (Frost in sod., 1990; Hewitt in Flett, 1991, v: Dudău, 2014) – razlikovali so 

med normalnim in nevrotičnim perfekcionizmom. Zadnje, najnovejše pojmovanje perfekcionizma pa 

so uvedli Hill in sod. (2004, v: Dudău, 2014), ki perfekcionizem ločijo na zavestni in samo-ocenjevalni 

perfekcionizem. 
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Nekatere značilnosti sindroma »prevaranta« se močno prikrivajo z značilnostmi perfekcionizma – npr. 

prepričanje, da njihovo delovanje ni dovolj dobro, visoki cilji, pozornost na podrobnosti, strah pred 

neuspehom itd. (Dudău, 2014). Kets de Vries (2005, v: Dudău, 2014) celo trdi, da je ravno 

perfekcionizem morda tisti dejavnik, ki povzroča, povečuje in ohranja težnje in značilnosti sindroma 

»prevaranta«. Podobno so dokazali tudi McGregor in sod. (2008, v: Dudău, 2014), da so osebe s 

sindromom »prevaranta« nagnjene k močnem in pogostem samoobtoževanju zaradi najmanjših 

napak. Hewitt in sod. (2003, v: Dudău, 2014) so dokazali, da je sindrom »prevaranta« povezan s 

perfekcionističnimi strategijami predstavitve samega sebe (perfekcionistična samo-promocija, težnja 

po prekrivanju kakršnihkoli napak).  

Dudău (2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da se samo-ocenjevalni perfekcionizem pozitivno povezuje 

s težnjami, ki so značilne za sindrom »prevaranta« – težnjami po iskanju potrditve drugih, občutljivost 

na kritiko, premlevanje preteklih napak pri delu in zaskrbljenost zaradi morebitnih napak. Rezultati 

nekaterih drugih raziskav (npr. Ross in sod., 2001, v: Dudău, 2014) so pokazali na negativno povezanost 

sindroma »prevaranta« s tekmovalnostjo, kar avtorji razlagajo s tem, da posameznike s sindromom 

»prevaranta« pri njihovem delovanju v večji meri vodi želja po zmanjšanju občutij prevare kot pa želja 

po tem, da so boljši od drugih. Rezultati raziskave D. Dudău (2014) so pokazali tudi pomembno 

negativno povezanost sindroma »prevaranta« s strategijami načrtovanja in organiziranostjo, na 

podlagi česar avtorica zaključuje, da je verjetno večji delež tistih posameznikov s sindromom 

»prevaranta«, za katere je v vedenju bolj značilno odlaganje obveznosti in delovanje v zadnjih trenutkih 

kot pa nadkompenzacija strahov s pretirano pripravo na delovne naloge. 

1.3. Situacijska pogojenost sindroma »prevaranta« 

O' Brien McElwee in T. Yurak (2010) menita, da gre pri sindromu »prevaranta« za psihološko izkušnjo, 

ki nastane v odgovor na določene situacijske dejavnike. Menita, da večina ljudi v takih situacijah 

doživlja značilnosti sindroma »prevaranta«, posledično torej lahko pridemo do zaključka, da je sindrom 

»prevaranta« lahko prisoten ali odsoten pri vsakem posamezniku, odvisno od časa in situacije v kateri 

se le ta znajde. Svoja predvidevanja podpirata z izsledki Learyja in sod. (2000, v: O'Brien McElwee in 

Yurak, 2010), ki so pokazali, da imajo posamezniki, s sindromom »prevaranta« nizke samoocene, prav 

tako pa menijo, da jih tudi drugi ne vidijo v pozitivni luči. Ti izsledki se ne skladajo z domnevami oziroma 

razlagami Clanca in Imesa (1978, v: Vergauwe, Wille, Feys, De Fruyt in Anseel, 2014), da so posamezniki 

s sindromom »prevaranta« prepričani, da jih drugi zaznavajo kot veliko bolj kompetentne in učinkovite 

kot se zaznavajo sami. 

V svoji raziskavi (2010) sta O'Brien McElwee in T. Yurak udeležence prosila, naj opišejo situacijo v kateri 

so občutili, da jih drugi zaznavajo v bolj pozitivni luči kot so v tistem trenutku zaznavali same sebe, 

zaradi česar so se počutili kot prevaranti, kot da jih bodo, drugi razkrinkali (torej značilnosti sindroma 
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prevaranta). Rezultati so pokazali, da so študentje značilnosti sindroma »prevaranta« doživljali v 

situacijah, kjer so imeli občutek, da jih drugi precenjujejo. V vseh teh situacijah je bila druga oseba 

nekdo na istem ali višjem položaju od njih samih, to osebo pa so v teh situacijah vedno ocenjevali kot 

bolj sposobno, učinkovito in pametno, kot so sami. 

2. SINDROM »PREVARANTA« NA PODROČJU ORGANIZACIJSKE PSIHOLOGIJE IN V DELOVNIH 

OKOLJIH 

Na področju organizacijske psihologije se je začel ta izraz uporabljati predvsem v zadnjih nekaj letih, ko 

lahko na tem področju na splošno zasledimo povečanje zanimanja za »temne strani« vedenja na 

delovnem mestu (Vergauwe, Wille, Feys, De Fruyt in Anseel, 2014). 

Sindrom »prevaranta« vpliva na splošno dobro počutje posameznikov, povezan je na primer s 

povečanimi občutki depresivnosti (McGregor in sod., 2008, v: Vergauwe, Wille, Feys, De Fruyt in 

Anseel, 2014) in splošnim slabšim mentalnim zdravjem (Sonnak in Towell, 2001, v: Vergauwe in sod., 

2014). Prisotnost teženj, značilnih za sindrom »prevaranta«, lahko tudi slabo vpliva na posameznikov 

potencialni napredek v karieri (Kets de Vries, 2005, v: Vergauwe in sod., 2014). Kljub nekaj raziskavam, 

ki so bile že izvedene na to temo, pa Vergauwe in sod. (2014) poudarjajo, da sindrom »prevaranta« v 

kontekstu delovnega okolja še vedno ni dovolj dobro raziskan. Avtorji omenjajo eno izmed študij, 

imenovano Global Workforce Study (Towers Watson, 2012, v: Vergauwe in sod., 2014), ki je vključevala 

več kot 32 000 zaposlenih iz devetindvajsetih držav. Rezultati raziskave so pokazali, da so zaposleni po 

vsem svetu pod močnim pritiskom, zaradi zahtev njihovega dela, so anksiozni, niso nagnjeni k tveganju 

pač pa so usmerjeni k čim večji gotovosti in varnosti. V današnjem okolju, ki je usmerjeno zgolj na 

dosežke, neuspeh preprosto ni sprejemljiv. Vergauwe in sod. (2014) tako poudarjajo, da je v takem 

okolju smiselno pričakovati, da se vsaj pri nekaterih izmed teh posameznikov pojavljajo nefunkcionalne 

misli in občutja, ki jih povezujemo s sindromom »prevaranta«. Menijo celo, da je sindrom »prevaranta« 

prisoten v večji meri, kot se tega zavedamo, saj so raziskave na študentih, kot sem omenila že zgoraj,  

pokazale na relativno visoko pojavnost sindroma »prevaranta« (npr. 43% v: Sonnak in Towell, 2001, v: 

Vergauwe in sod, 2014), kar se lahko kasneje po mnenju avtorjev prenese tudi v delovna okolja.  

2.1. Študija vpliva sindroma prevaranta v delovnih organizacijah 

Vergauwe, Wille, M. Feys, De Fruyt in Anseel (2014) so se v svoji študiji odločili preveriti vpliv sindroma 

»prevaranta« v delovnih organizacijah. Zanimalo jih je kako se sindrom »prevaranta« povezuje z Velikih 

5, z temeljnimi samo-ocenami ter z perfekcionizmom. Nadalje so preverjali, kako prisotnost tega 

sindroma vpliva na zadovoljstvo pri delu, vedenje v organizaciji in pripadnost organizaciji, raziskali pa 
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so tudi kako na negativne učinke tega sindroma vplivajo okolijski elementi v organizaciji, predvsem 

socialna podpora.  

Povezanost sindroma »prevaranta« z Velikih pet in nekaterimi drugimi osebnostnimi lastnostmi 

Clance in Imes (1978, v: Vergauwe, Wille, Feys, De Fruyt in Anseel, 2014) sicer poudarjata, da naj bi 

imelo na razvoj in vzdrževanje teženj, značilnih za sindrom »prevaranta«, največji vpliv okolje, pa 

raziskovalci v zadnjem času s sindromom povezujejo tudi osebnostne lastnosti (npr. Bernard in sod., 

2002, v: Vergauwein sod., 2014). Vergauwe in sod. (2014) menijo, da gre pri sindromu »prevaranta« 

za skupek neustrezno prilagojenih osebnostnih lastnosti, vključujoč Velikih pet – o sindromu 

»prevaranta« govorijo kot o neustrezno prilagojenem osebnostnem stilu. 

Dosedanje študije, ki so bile izvedene zgolj na vzorcih študentov (ne pa tudi zaposlenih) kažejo na 

pozitivno povezanost sindroma »prevaranta« z nevroticizmom in na negativno povezanost z vestnostjo 

(Bernard in sod., 2002; Chae in sod., 1995; Ross in sod., 2001, v: Vergauwe in sod., 2014). Ti izsledki se 

skladajo s teorijo, saj je strah pred razkrinkanjem, ki je najbolj značilen za sindrom »prevaranta«, 

značilen tudi za nevroticitem, skupaj z aksioznostjo (Oriel in sod. 2004, v: Vergauwe in sod, 2014), 

nagnjenostjo k depresivnosti (McGregor in sod., 2008, v: Vergauwe in sod, 2014)  in občutki sramu 

(Cowman in Ferrari, 2002, v: Vergauwe in sod, 2014), za vestnost pa je močno značilen občutek osebne 

učinkovitosti (Hoekstra in sod., 2007; Clance in Imes, 1978, v: Vergauwe in sod, 2014), ki pri sindromu 

»prevaranta« ravno manjka. Nekatere izmed teh raziskav so pokazale celo negativno povezanost z 

ekstravertnostjo in/ali sprejemljivostjo (npr. Chae in sod., 1995; Ross in sod., 2011, v: Vergauwe, Wille, 

Feys, De Fruyt in Anseel, 2014), kljub temu pa so te povezave šibkejše od prej omenjenih. Negativno 

povezanost z ekstravertnostjo J. Vergauwe in sod. (2014) razlagajo s tem, da se morda posameznik, ki 

se sooča s sindromom »prevaranta«, zaradi strahu pred razkrinkanjem izogiba interakcijam s preveč 

ljudmi in je zato bolj introvertiran. Druga možna razlaga pa je ta, da se profil ekstravertnih ljudi, za 

katere je značilno, da bo bolj vesele narave in optimistični ne sklada s profilom značilnim za sindrom 

»prevaranta« (Leary in sod., 2000, v: Vergauwe in sod, 2014). 

Rezultati raziskave, ki so jo izvedli Vergauwe in sod (2014) so pokazali, da je povezanost med nekaterimi 

osebnostnimi lastnostmi in sindromom »prevaranta« vsekakor prisotna. Kot najbolj pomembna 

osebnostna lastnost, povezana s tem sindromom se je izkazala zaznava samo-učinkovitosti, sledil ji je 

neustrezno prilagojen perfekcionizem (zanj je značilno, da si ljudje postavljajo zelo visoke cilje, vendar 

se ne počutijo izpopolnjene niti po tem ko jih dosežejo) in nevroticizem. Sindrom »prevaranta« se je 

močneje negativno povezoval tudi z vestnostjo. Avtorji poudarjajo, da ne glede na to, da se je nizka 

zaznava samo-učinkovitosti izkazala za jedrno lastnost sindroma »prevaranta«, pa teh dveh konceptov 

vseeno ne moremo poistovetiti.  
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Povezanost sindroma »prevaranta« z delom v organizaciji 

Vergauwe, Wille, Feys, De Fruyt in Anseel (2014) so v svoji raziskavi ugotovili, da so zaposleni z 

značilnostmi sindroma »prevaranta« v večji meri nezadovoljni s svojo službo, poročajo o manj 

interakcijah na delovnem mestu in nameravajo na svojem trenutnem delovnem mestu ostati dlje časa, 

saj za njih menjava službe predstavlja prevelik socialni in psihološki stres. Rezultati kažejo, da ti 

zaposleni vseeno izražajo relativno visoko pripadnost organizaciji. Avtorji to razlagajo s tem, da ti 

zaposleni zaradi strahu pred razkrinkanjem več svojega časa in truda vlagajo v svoje delovne naloge, 

zaradi česar se posledično morda počutijo tudi bolj pripadne organizaciji, za katero delajo. 

Vloga socialne podpore v organizaciji pri sindromu »prevaranta« 

Rezultati raziskave Vergauweja, Willeja, Feysa, De Fruyta in Anseela (2014) kažejo na to, da socialna 

podpora do neke mere posredno (kot blažilec) vpliva na zadovoljstvo z delovnim mestom. V primeru 

visoke socialne podpore na delovnem mestu oziroma v organizaciji so negativne povezave med 

težnjami, značilnimi za sindrom »prevaranta« in med zadovoljstvom z delovnim mestom izginile, zaradi 

česar avtorji menijo, da zaznava visoke socialne podpore v službi uravnava negativne učinke sindroma 

»prevaranta«. 

Sindrom »prevaranta« in pripadnost organizaciji 

Allen in Meyer (1990, v: McDowell, Boyd in Bowler, 2007) ločujeta med tremi tipi organizacijske 

pripadnosti – normativnim, afektivnim in dolgoročnim tipom. Sindrom »prevaranta« vpliva tako na 

afektivni kot na dolgoročni tip organizacijske pripadnosti. Na dolgoročni tip pripadnosti vpliva preko 

tehtanja dobičkov in izgub v primeru menjave službe – posamezniki s sindromom »prevaranta« se po 

navadi ne odločijo za menjavo službe, saj menjava službe zanje predstavlja prevelik socialni in 

psihološki stres (Vergauwe, Wille,Feys, De Fruyt in Anseel, 2014). McDowell, Boyd in Bowler (2007) pa 

to povezanost razlagajo še s tem, da posamezniki s sindromom »prevaranta« pogosto prejmejo 

ponudbe za nova delovna mesta, ki pa jih ne sprejmejo, saj menijo, da glede na svoje sposobnosti in 

znanje ne morejo najti boljšega delovnega mesta od trenutnega. Čeprav se ti posamezniki bojijo 

neuspeha, pa je strah pred izgubo dobre pozicije na kateri so trenutno, še večji (Clance in O'Toole, 

1988, v: McDowell, Boyd in Bowler, 2007). 

Z afektivnim tipom organizacijske pripadnosti je sindrom »prevaranta« povezan predvsem preko 

občutij temeljne nekompetentnosti in neznanja, ki jih pri sebi občutijo ti posamezniki, zaradi česar je 

tudi njihova čustvena pripadnost organizaciji, ki je povezana predvsem z občutki samoizpolnitve, 

manjša (Clance in O'Toole, 1988, v: McDowell, Boyd in Bowler, 2007). 
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Ker je organizacijska pripadnost povezana z dosežki na delovnem mestu in z menjavo delovnega mesta 

(Becker, 1992, v: McDowell, Boyd in Bowler, 2007) je pomembno, da je le ta čim višja, kar lahko za 

organizacijo predstavlja problem pri ljudeh s sindromom »prevaranta«.  

»Nezasluženo« nagrajevanje in sindrom »prevaranta« 

Pretirano nagrajevanje zaposlenih ima lahko resne posledice za organizacijo. Teorija kapitala (»Equity 

theory«) pravi, da posamezniki, ki menijo, da so premalo ali preveč nagrajeni občutijo tesnobo (v 

primeru prevelike nagrade, krivdo) in bodo delovali v smeri, da to tesnobo zmanjšajo  (Adams, 1963, 

1965, v: McDowell, Boyd in Bowler, 2007). O pretiranem nagrajevanju v organizacijah govorimo takrat, 

kadar da zaposlovalec zaposlenemu ponudbo, ki se ne sklada s predstavo zaposlenega o svojih lastnih 

sposobnostih, pač pa le to presega. Take ponudbe oziroma nagrade pri zaposlenih povzročijo negativna 

čustva, kot je na primer krivda – ta lahko vodi v to, da zaposleni ponudbo oziroma nagrado zavrne 

(Mowday, 1996; Miner, 2002; Gilliland, 1993, v: McDowell in sod., 2007), v primeru, da pa jo sprejme, 

pa to lahko vodi v občutja značilna za sindrom »prevaranta« (Clance in Imes, 1978, v: McDowell in sod., 

2007). Ker posameznik v taki situaciji občuti neskladnost med svojo percepcijo in dejanskim 

dogajanjem, bo deloval v smeri, da to neskladje zmanjša. Če torej čuti, da mu je bila dana nagrada, 

čeprav si je v resnici ne zasluži, saj ni dovolj sposoben, bo na primer trdno delal in dosegal še boljše 

delovne rezultate, z namenom, da bo dosegel raven, na kateri ga zaznavajo ostali (Pritchard in sod., 

1972; Greenberg, 1990, v: McDowell in sod., 2007). 

Izsledki na tem področju so si sicer nekoliko nasprotujoči. Bernard in sod. (2000, v: McDowell, Boyd in 

Bowler, 2007) so tako v eni izmed svojih raziskav prišli do negativnih povezav med sindromom 

»prevaranta« in vestnostjo. Celo Clance in Imes (1978, v: McDowell, Boyd in Bowler, 2007) poročata o 

tem, da naj bi posamezniki s sindromom »prevaranta« izražali visoke ali nizke ravni vestnosti. 

3. MERJENJE SINDROMA »PREVARANTA« 

Kar nekaj raziskovalcev se je ukvarjalo z raziskovanjem sindroma »prevaranta« in posledično so razvili 

tudi nekaj instrumentov, ki naj bi merjenje tega sindroma omogočali.  

3.1. Harveyjeva lestvica za merjenje sindroma »prevaranta« (Harvey Impostopr 

Phenomenon Scale, HIPS; Harvey, 1981) 

Prva je Harveyjeva lestvica za merjenje sindroma »prevaranta« (Harvey Impostopr Phenomenon Scale, 

HIPS; Harvey, 1981, v: Fujie, 2010). Ta lestvica meri prisotnost kognicij in občutij prisotnih pri sindromu 

»prevaranta«. Sestavljajo jo postavke, ki merijo občutja (primer postavke: »na splošno ljudje 

verjamejo, da se bom kompetenten kot v resnici sem«). Avtor lestvice poroča, da naj bi  lestvica imela 

dobro notranjo konsistentnost ter konvergentno in diskriminantno veljavnost, vendar pa so nadaljnje 
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raziskave pokazale, da ima lestvica pravzaprav zaskrbljujočo nizko notranjo konsistentnost (= .34, 

Edwards, Zeichner, Lawler in Kowalski, 1987; = .64, Kolligian in Sternberg, 1994, v: Fujie, 2010). Za 

lestvico se je izkazalo tudi, da v resnici slabo ločuje med posamezniki s sindromom »prevaranta« in 

tistimi brez (Holmes in sod., v: Fujie, 2010). 

3.2. Lestvica za merjenje sindroma »prevaranta« P. Clance (Clance Impostor 

Phenomenon Scale, CIPS; Clance, 1985, v: Fujie, 2010) 

Druga je Lestvica za merjenje sindroma »prevaranta«  Clance (Clance Impostor Phenomenon Scale, 

CIPS; Clance, 1985, v: Fujie, 2010). Poleg vidikov, ki jih je vključila že HIPS, pa v to lestvico vključen še 

strah pred ocenjevanjem s strani drugih, strah pred nezmožnostjo ponoviti svoj uspeh in strah pred 

tem, da so manj sposobni od drugih. Primeri postavk v tej lestvici so npr. »Včasih me je strah, da bodo 

drugi kako zelo mi primanjkuje znanja in sposobnosti«. Ta lestvica ima visoko notranjo skladnost (= 

.84, Prince, 1989; = .96, Holmes in sod., 1993, v: Fujie, 2010). Kertay, Clance in Holland (1991, v: Fujie, 

2010) so ugotovili, da se postavke združujejo v tri nadredne faktorje – usoda, sreča in ugodnosti. CIPS 

je preveden celo v Japonščino.  

3.3. Lestvico za merjenje stanjskega sindroma »prevaranta« (State Impostor 

Phenomenon Scale, SIPS; Fujie, 2010) 

Za razliko od večine drugih avtorjev, pa sta Cozzarelli in Major (1990, v: Fujie, 2010) dvomila v to, da je 

sindrom »prevaranta« ločen psihološki fenomen. Avtorja sta bila mnenja, da ta sindrom samo odseva 

splošno nagnjenje k negativnemu čustvovanju. V odgovor na to mišljenje sta Kolligan in Sternberg 

(1991, v: Fujie, 2010) razvila Lestvico samozaznane prevare (Percieved Fraudulence Scale, PFS, 1991, 

v: Fujie, 2010). Lestvica ima dobro konstruktno, konvergentno in diskriminantno veljavnost.  

Vse zgoraj omenjene lestvice merijo potezno izraženost sindroma »prevaranta«, ki je neodvisna od 

specifičnih situacij. Že Harvey in Katz (1985, v: Fujie, 2010) pa sta zagovarjala mnenje, da veliko ljudi 

izkusi sindrom »prevaranta« le v specifičnih situacijah, zato se je Fujie (2010) odločil, da naredi Lestvico 

za merjenje stanjskega sindroma »prevaranta« (State Impostor Phenomenon Scale, SIPS), ki bo merila 

sindrom »prevaranta« kot stanje in ne kot potezo. 

Nekatere izmed situacij, v katerih naj bi bil pojav sindroma »prevaranta« pogostejši so npr. situacije, v 

katerih je posameznik pod pritiskom, da se pokaže kot samozavesten; situacije, v katerih posameznik 

nepričakovano uspe itd. Fruhan (2002, v: Fujie, 2010) je v svoji raziskavi kategoriziral situacije, v katerih 

se študenti najpogosteje soočajo s sindromom »prevaranta«. Te situacije so bile nove izkušnje, 

ocenjevanje s strani drugih, nepričakovane izkušnje . 
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Po izvedenih analizah je Fujie (2010) ugotovil, da ima SIPS stabilno faktorsko strukturo preko različnih 

situacij ter da resnično meri stanja, ki se spreminjajo v kontekstu različnih situacij. 

4. VLOGA PSIHOLOGA PRI ZMANJŠANJU POJAVA SINDROMA »PREVARANTA« 

Vergauwe, Wille, Feys, De Fruyt in Anseel (2014) menijo, da bi bilo za posameznike, ki izražajo težnje, 

značilne za sindrom »prevaranta« smiselno, da se vključijo v individualne »coaching« programe, ki 

vključujejo predvsem kognitivno-vedenjske oblike delovanja, ki se osredotočajo na spreminjanje 

neustreznih perfekcionističnih teženj in drugih nefunkcionalnih misli, preko česar vplivajo tudi na 

povišanje samo- zaznane osebne učinkovitosti (Ilkhchiet in sod., 2011; Lo in Abbott, 2013, v: Vergauwe 

in sod., 2014). Ker je študija istih avtorjev potrdila tudi vpliv sindroma »prevaranta« na kariero, menijo, 

da bi bila ta tema lahko zanimiva tudi za kadrovske psihologe, saj je prav ta sindrom lahko vzrok, da 

posameznik ne napreduje na višje delovno mesto v organizaciji (Kets de Vries, 2005, v: Vergauwe in 

sod., 2014). Predlagajo tudi, naj se v organizacijah sestavijo nekakšni strukturirani intervjuji, preko 

katerih bi kadrovski psihologi lažje dobili vsaj približen vpogled v to, pri katerih zaposlenih so v večji 

meri izražene značilnosti sindroma »prevaranta«. Na ta način bi psihologi lažje poskrbeli za ustrezne 

blažilce značilnosti sindroma pri zaposlenih (npr. preko realne pozitivne uradne ali neuradne 

informacije – glede na to, da je ta sindrom po navadi značilen za zelo uspešne ljudi, bi bili pohvala in 

pozitivna povratna informacija povsem realni) ter imeli večji nadzor nad ljudmi, za katere vedo, da se 

soočajo z občutki, značilnimi za ta sindrom.  

Morda bi bilo tudi smiselno, da kadrovski psihologi v organizacijah, v katerih so zaposleni npr. enkrat 

letno za zaposlene pripravijo tudi izobraževanje oziroma predavanje o sindromu »prevaranta« in jih na 

ta način omogočijo, da se z omenjenim sindrom sploh spoznajo. Če bodo zaposleni vedeli, da ta 

sindrom sploh obstaja in če bodo poznali njegove značilnosti, ga bodo lažje prepoznali tudi pri sebi, v 

primeru, da se pojavi. Vloga psihologa v okviru teh izobraževanj bi morala biti tudi ta, da zaposlenim 

ponudi določene tehnike, kako se s sindromom kar najbolje spopasti. 

S tem bi lahko psihologi, ne samo poskrbeli za boljše mentalno zdravje zaposlenih, pač pa tudi za večjo 

učinkovitost pri delu oziroma še večjo pripadnost organizacijam. 

5. ZAKLJUČEK IN PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

V seminarski nalogi sem poskušala na kratko predstaviti bistvene značilnosti sindroma »prevaranta« in 

njegov vpliv in povezavo z različnimi vidiki življenja, nekoliko bolj pa sem se osredotočila predvsem na 

povezavo z organizacijsko psihologijo oziroma kontekstom delovnega okolja in organizacij. 
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Ugotovila sem, da je vpliv sindroma »prevaranta« na različne vidike dela v organizacijah zaenkrat še 

relativno slabo raziskan, saj se večina raziskav osredotoča na vzorce študentov. Menim, da tako na tem 

področju obstaja še veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje – npr. primerjava izraženosti sindroma 

»prevaranta« pri direktorjih/direktoricah uspešnih firm in drugimi vodilnimi osebami na prav tako 

visokih, a ne direktorskih položajih, longitudinalne raziskave izraženosti sindroma »prevaranta« pri 

študentih in kasneje pri istih osebah, v primeru, da delujejo na pomembnih, visokih položajih oziroma 

imajo za seboj uspešno kariero itd. Možnosti za raziskovanje tega sindroma na področju organizacijske 

psihologije oziroma v kontekstu delovnega okolja je zelo veliko, vendar pa bi rada na tej točki poudarila, 

da bi bilo pred tem potrebno sam koncept sindroma »prevaranta« bolj natančno definirati. Med 

različnimi avtorji se namreč pojavljajo nekoliko drugačna razumevanja in pojmovanja samega koncepta 

– eni ga npr. vidijo kot situacijsko pogojen koncept (O' Brien McElwee in Yurak, 2010), spet drugi pa 

kot neustrezno prilagojen osebnostni stil (Vergauwe, Wille, Feys, De Fruyt in Anseel, 2014), zaradi česar 

bi bilo potrebno določiti jasno faktorsko strukturo koncepta. 

Menim, da bi bilo prisotnost oziroma izraženost sindroma »prevaranta« smiselno preveriti tudi v 

slovenskem okolju, saj sama zaenkrat še nisem zasledila nobenih raziskav na to temo. 

Zdi se mi pomembno, da se kadrovski psihologi seznanimo in spoznamo s konceptom sindroma 

»prevaranta«, saj nam le to omogoča, da se z njim spopademo in da skušamo za zaposlene zagotoviti 

kar najboljše mentalne pogoje za učinkovito delo in zadovoljstvo z narejenim, s tem pa prispevamo 

tako k sami delovni kulturi v organizaciji kot k uspehu organizacije kot celote. 
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