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Izvleček 
 
Magistrska naloga raziskuje tematiko kulturne inteligentnosti in medkulturne interakcije v 
slovenskem prostoru. Ugotavlja, kako posamezniki dojemajo koncept kulturne 
inteligentnosti in kako razumejo ter interpretirajo Vprašalnik kulturne inteligentnosti (CQS), 
ki je bil v ameriškem prostoru razvit z namenom merjenja tega konstrukta. Raziskava se 
ukvarja s prenosljivostjo instrumenta CQS iz zahodnega v slovenski prostor in preučuje 
potrebne prilagoditve ter različne dejavnike, ki vplivajo na razumevanje te tematike. Z 
uporabo dveh fokusnih skupin (ena v glavnem mestu in druga na jugu države, v Kopru) sem 
raziskala značilnosti zaznavanja vprašalnika na slovenskem vzorcu ter identificirala ovire pri 
zaznavanju vprašalnika in pojmov, povezanih z medkulturno interakcijo. Hkrati so vsi 
udeleženi podali svojo definicijo kulturne inteligentnosti. Udeleženci so prepoznali pomen 
tematike za slovenski prostor, kar se sklada z ugotovitvami različnih medkulturnih študij, da 
vse več Slovencev odhaja na delo v tujino, hkrati pa država sama postaja kulturno zelo 
raznolika. Pri definiranju kulturne inteligentnosti so poudarili predvsem posameznikov odnos 
do tujega, strpnost, sprejemanje in pripravljenost za prilagajanje. Pri zaznavanju vprašalnika 
so se pokazale nekatere ovire, ki so posledica specifičnih psiholoških, geografskih in 
ideoloških dejavnikov. Največje ovire so se pojavile pri metakognitivnem sklopu postavk in 
dejstvu, da so veliko postavk dojemali kot pomensko enakih oz. zelo podobnih. Pogosto bi si 
udeleženci želeli več konkretnih kontekstualnih informacij, po čem postavka sprašuje. 
Vprašalnik se jim je zdel dokaj zahteven, pokazala pa se je tudi kulturna vrednota 
skromnosti, kjer so udeleženci le s težavo samozavestno ocenili svoje znanje. Ugotovitve 
magistrske naloge bodo prispevale k uspešni prilagoditvi vprašalnika iz ameriškega v 
slovenski prostor in osvetlile pogled na tematiko kulturne inteligentnosti in medkulturne 
komunikacije v slovenskem prostoru.  

 
Ključne besede: kulturna inteligentnost, medkulturna interakcija, Vprašalnik kulturne 
inteligentnosti (CQS), Slovenija, magistrska dela  
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Slovenians and understanding of the cultural inteligence 
concept 

The master thesis examines the theme of cultural intelligence and cross-cultural interaction 
in Slovenia. It explores how individuals perceive the concept of cultural intelligence and how 
they understand and interpret Cultural Intelligence Scale (CQS), which was developed in the 
American research area with the purpose of measuring this concept. The study examines the 
transferability of the instrument from western world to Slovenia and explores the needed 
adjustments and different factors, which influence the understanding of this thematics. 
Using two focus groups (one in the capital of Slovenia and another in the south, in Koper) I 
examined the characteristics of the perceptions of the questionnaire within the Slovenian 
sample and identified the barriers to these perceptions and the specific characteristics of the 
perceptions of Slovenian citizens regarding cross-cultural interaction. All of the participants 
also added their own definition of cultural intelligence. They acknowledged the importance 
of this topic for the Slovenian area, which matches the findings of various other cross-
cultural studies noticing that more and more Slovenians are deciding to work abroad and 
that Slovenia itself is becoming more and more culturally diverse. Defining the cultural 
intelligence, participants emphasized a person's attitude towards what is foreign, his or her 
tolerance, readiness and motivation for adapting. Understanding of the CQS questionnaire 
and the individual items therein by the participants was influenced by various geographical, 
ideological, social, cultural and psychological factors. The biggest barriers appeared at the 
metacognitive dimension of the questionnaire and the fact that participants perceived many 
items as meaning the same or a very similar thing. Often, the participants desired more 
concrete contextual information about what a certain item was about. They felt the 
questionnaire was quite demanding; also noticeable was the cultural value of modesty, as 
the participants found it quite difficult to evaluate their knowledge with confidence. The 
findings of the master thesis will contribute to the successful adjustment of the 
questionnaire from American to Slovenian area and will help in offering a new view of the 
thematics of cultural intelligence and cross-cultural interaction in Slovenia.  
 
Keywords: cultural intelligence, cross-cultural communication, Cultural Intelligence Scale 
(CQS), Slovenia, masters theses 
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Uvod 
 
Svet se vse bolj "krči", postaja globalna vas. Vedno manj je organizacij, ki delujejo 

izključno v domačem, nacionalnem okolju, hkrati se vse bolj veča delež organizacij, ki 
delujejo globalno. Priča smo skokovitemu preskoku iz domačega v globalno okolje. 
Elektronski mediji in cenejši transport pomenijo, da lahko ljudje in dobrine potujejo ceneje, 
hitreje ter do bolj oddaljenih krajev sveta. Kot posledica vseh teh dejavnikov se posamezniki 
soočajo z mešanjem kultur na različnih področjih, zaradi česar vedno bolj prihaja v ospredje 
sposobnost delovati učinkovito v medkulturnem okolju.  

Vse večji delež menedžerjev opredeljuje medkulturno upravljanje kot svoj 
najpomembnejši izziv pri delu zunaj svojih meja (Livermore in Van Dyne, 2015). Dandanes, 
ko postaja poslovni svet vse bolj globalen, so tudi menedžerji, ki delajo le v domačem okolju, 
izpostavljeni delu z zaposlenimi iz različnih kulturnih okolij. Da lahko to učinkovito počnejo, 
morajo razviti svojo kulturno kompetentnost.  

Posledično se je tudi v znanosti pojavila potreba po sistematičnem raziskovanju 
sposobnosti učinkovitega delovanja v medkulturnem okolju. Kulturna inteligentnost definira 
področje, ki je izpuščeno pri drugih inteligentnostih, in sicer gre za praktične medosebne 
veščine, ki so potrebne pri spremembi medkulturnega konteksta.  

Za namene njenega proučevanja je bil v ameriškem prostoru razvit vprašalnik kulturne 
inteligentnosti (Cultural Intelligence Scale – CQS; Ang in Van Dyne, 2008b), ki meri štiri 
primarne faktorje kulturne inteligentnosti.  

 

Kulturna inteligentnost 
 
Kot posledica naraščajočega mešanja kultur in vse večje globalizacije na različnih 

področjih delovanja se je tudi v znanosti pojavila potreba po sistematičnem raziskovanju 
sposobnosti učinkovitega delovanja v medkulturnem okolju. Kulturna inteligentnost definira 
področje, ki je izpuščeno pri drugih inteligentnostih, in sicer gre za praktične, medosebne 
veščine, ki so potrebne pri spremembi medkulturnega konteksta. Čeprav je razumevanje 
razlik med kulturami pomemben del raziskovanja, je za učinkovito delovanje v več kulturah 
pomembna zmožnost povezati in prilagoditi te razlike (And, Van Dyne in Rockstuhl, 2015). 
Kulturna inteligentnost tako naslavlja sposobnosti, ki pomagajo pri povezovanju teh 
kulturnih razlik. Poleg tega kulturna inteligentnost ponuja skladen teoretični pristop o 
medkulturnih kompetencah. Pri raziskovanju koncepta so raziskovalci naslovili potrebo po 
združevanju literature s področja psihologije in kulture. 

 
Inteligentnost 

 
Inteligentnost predstavlja enega najbolj raziskanih konceptov v psihologiji. Od začetkov 

znanstvenega ukvarjanja z inteligentnostjo pa vse do danes imajo psihologi zelo različne 
poglede na inteligentnost (Bucik, 1997).   

Od začetka 20. stoletja dalje predstavlja osrednje področje raziskovanja v psihologiji. 
Čeprav sta Galton in James McKeen Cattell z razvojem "mentalnih testov" že v 19. stoletju 
povečala interes za raziskovanje omenjenega konstrukta, je inteligentnost kot osrednja 
teoretična in praktična disciplina znotraj psihologije dobila svoje mesto leta 1905 z razvojem 
Binet-Simonove lestvice, ki je primer adaptivnega testiranja inteligentnosti. Na porast v 
raziskovanju in testiranju inteligentnosti sta vplivala tudi selekcijska testa v vojski v Združenih 
državah Amerike med prvo svetovno vojno. Army Alfa in Army Beta sta bila primer 
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učinkovitega testiranja inteligentnosti in hkrati selekcioniranja. Do leta 1930 je bilo razvitih 
ogromno po vsebini in metodi raznolikih si testov inteligentnosti (Gottfredson in Saklofske, 
2009). V zgodovini se je pojavilo mnogo različnih definicij tega pojma, kot opozarja Sternberg 
(2012), pa je vsem definicijam skupno poudarjanje, da se inteligentnost nanaša na 
sposobnost učinkovitega prilagajanja okolju. 

Schmidt in Hunter (2000) opredeljujeta splošno inteligentnost kot "sposobnost 
pravilnega razumevanja konceptov, sklepanja in reševanja problemov". Kljub temu da se je 
zgodnje raziskovanje inteligentnosti osredotočalo ozko na razumevanje konceptov in 
reševanje problemov v akademskem okolju, se je v kasnejših letih razširil konsenz, da je 
inteligentnost lahko izražena tudi v "okoljih zunaj učilnice" (Sternberg in Detterman, 1986). 
Vse večje zanimanje za inteligenco v vsakdanjem življenju je identificiralo nove tipe 
inteligentnosti, ki se fokusirajo na specifična vsebinska področja. Gardner (1995) je prvi 
razlikoval osem med seboj neodvisnih inteligentnosti: jezikovna, logično-matematična, 
prostorska, glasbena, telesno-gibalna, medosebna, znotrajosebna in naravoslovna 
inteligentnost. Visoka inteligentnost na enem področju ni nujno povezana z visoko 
inteligentnostjo na drugih področjih. Nekateri drugi tipi inteligentnosti, ki so se močneje 
razširili, so npr. socialna inteligenca; sposobnost razumevanja drugih in prilagajanja v 
različnih socialnih okoljih (Thorndike in Stein, 1937), emocionalna inteligenca; sposobnost 
učinkovitega upravljanja emocij (lastnih in emocij drugih) (Mayer in Salovey, 1993) in 
praktična inteligentnost; sposobnost reševanja realnih problemov, ki se pojavljajo v 
zunajšolskih okoljih (Sternberg idr., 2000).  

 
Kultura 

 
Kaj je kultura? Pojem ima dolgo zgodovino, njegov začetek je v agrikulturi. Več stoletij se 

je nanašal na izdelovanje nečesa, denimo kultura pšenice ali kultura v umetnosti. Zunaj 
agrikulturnega okolja je pojem prvi uporabil Cicero, in sicer s pomenom v filozofiji (Jahoda, 
2012). Šele v 18. stoletju je bil termin uporabljen v povezavi z usposabljanjem oz. izboljšavo 
misli ali okusa. Hitro se je njegov pomen razširil na opisovanje posameznika, ki je izobražen, 
kar se povezuje z njegovim pomenom tudi v današnjem svetu. Eno prvih znanstvenih definicij 
sta podala Kroeber in Kluckholn (1952, v: Jahoda, 2012), ki sta poudarila, da kultura sestoji iz 
vzorcev vedenja (eksplicitnih in implicitnih), ki so preneseni s simboli in predstavljajo 
dosežke, po katerih se skupine ljudi med seboj razlikujejo; ključno jedro kulture vsebuje 
tradicionalne (zgodovinsko izvirajoče in izbrane) ideje in njihove vrednote. Nizozemski 
psiholog Hofstede (2001) jo opredeljuje kot kolektivni program uma, ki se manifestira ne le v 
vrednotah, ampak tudi na bolj specifične načine: s simboli, rituali … Dandanes v vsakdanjem 
jeziku kultura predstavlja izraz, ki se lahko nanaša na mnogo stvari, od stila in etike 
organizacije, nacionalnih običajev in hrane ali pa zadnjih trendov v modi, glasbi in 
kinematografiji. Največkrat se pojem nanaša na nacionalno kulturo, včasih lahko tudi na npr. 
organizacijsko ali poklicno. Kultura je običajno vzeta za samoumevno, dokler ne pridemo v 
kontakt z drugo kulturo in kontrast med kulturama privabi našo pozornost. V raziskavi je 
pojem kulture uporabljen s pomenom kulture kot globoko ukoreninjenega vzorca vrednot, 
običajev, stališč, prepričanj in verovanj, ki razlikujejo eno skupino od druge. Kultura 
podzavestno vodi naše misli in obnašanje ter pogosto vpliva na naš občutek pripadnosti, 
učinkovitosti in motivacije na delovnem mestu. Razvijanje razumevanja in zavedanja različnih 
kultur lahko posameznikom iz različnih okolij pomaga delovati bolj učinkovito. 
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Definicija pojma kulturne inteligentnosti 
 
Pojem kulturne inteligentnosti (KI) se je v znanosti prvič pojavil leta 2003 kot 

"posameznikova sposobnost za učinkovito delovanje v medkulturno raznolikem okolju" (Ang 
in Van Dyne, 2008a, str. 3). Ta definicija se nanaša na posameznikov potencial, da zadovolji 
zahteve v širokem vidiku medkulturnih kontekstov (Ang idr., 2015). Tako je definicija 
konsistentna s širšo definicijo inteligentnosti, ki poudarja prilagojenost na specifičen tip 
okolja: medkulturno okolje.  

KI se razlikuje od drugih konceptov v kulturi in inteligentnosti. Tako se na primer 
razlikuje od sposobnosti učinkovitega delovanja v specifični kulturi, saj reflektira splošni niz 
sposobnosti, ki pomagajo pri učinkovitem delovanju v različnih medkulturnih okoljih. Ta 
razlika kaže, da lahko posameznik učinkovito deluje v enem kulturnem okolju, vendar ni 
zmožen narediti transferja tega učenja v drugi kulturi (kot primer: menedžer iz Kitajske je 
lahko zelo učinkovit pri svojem prilagajanju na kanadsko okolje, vendar se sooča s težavami 
pri prilagajanju v Združenih arabskih emiratih) (Ang idr., 2015).  

KI prav tako razlikuje med različnimi kulturnimi pogledi na inteligentnost, ki poudarjajo, 
kako določeni kulturni in ekološki konteksti vplivajo na laične teorije inteligentnosti (npr. 
zahodna kultura pri inteligentnosti poudarja doseganje rešitve z minimalnimi koraki in 
kreativno razmišljanje, medtem ko v afriških kulturah večjih pomen pri inteligentnosti 
pripisujejo vzdrževanju harmoničnih in stabilnih odnosov). Poznavanje teh različnih pogledov 
na inteligentnost kaže na posameznikovo visoko kulturno inteligentnost.  

Rockstuhl, Hong, Ng, Ang in Chiu (2010) so teoretsko podlago za kulturno inteligentne 
možgane povezali s študijami v kulturni nevroznanosti, ki kažejo, da se nevrološki odzivi 
lahko spreminjajo, ko se ljudje prilagajajo na novo kulturno okolje. Določili so različne 
kortikalne regije kot nevrološke mediatorje posameznih dimenzij kulturne inteligentnosti 
(npr. metakognitivna enota naj bi bila povezana z anteriornim rostral medialnim frontalnim 
korteksom).  

Konceptualizacija pojma se nanaša na razumevanje bioekoloških teorij inteligentnosti, 
skladno s katerimi je kulturna inteligentnost vodljiva oblika inteligentnosti, ki se razvije pri 
stiku z različnimi kulturnimi konteksti. Bioekološka teorija prav tako poudarja ključno vlogo 
motivacijske enote kulturne inteligentnosti pri konceptualizaciji pojma. Motivacijska enota 
služi kot najpomembnejša kontrola pri vplivanju, kogniciji in vedenju, ki vodi k doseganju cilja 
v medkulturnem okolju in tudi kot motivacija oz. gon za aktualiziranje posameznikovega 
potenciala kulturne inteligentnosti (Ang idr., 2015). 

 
Vprašalnik kulturne inteligentnosti 

 
Za raziskovanje koncepta kulturne inteligentnosti so v Ameriki razvili Vprašalnik kulturne 

inteligentnosti (Cultural Intelligence Scale – CQS; Ang in Van Dyne, 2008b). Tako se je v nekaj 
več kot desetih letih kulturna inteligentnost razvila iz teoretičnega koncepta v merljiv 
konstrukt z močnimi psihometričnimi lastnostmi in dokazi o konstruktni veljavnosti. To je 
omogočilo prehod kulturne inteligentnosti iz zgolj akademskega v praktični okvir za namene 
globalne selekcije, usposabljanja in razvoja, ki so ga organizacije uporabile v več kot 60 
državah (Ang idr.,  2015). 

Vprašalnik kulturne inteligentnosti meri štiri primarne faktorje, ki predstavljajo različne 
sposobnosti oz. dimenzije kulturne inteligentnosti: (a) kognitivno − "posameznikovo 
poznavanje norm, praks in konvencij v različnih kulturnih okoljih" (Van Dyne, Ang in Koh, 
2008, str. 16), (b) metakognitivno − "kulturna zavest posameznika in zavest posameznika v 
interakciji s tistimi iz različnih kulturnih okolij" (Van Dyn idr., str 16.), (c) motivacijsko − 
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"sposobnost posameznika usmeriti pozornost in energijo v smeri kulturnih razlik" (Van Dyne 
idr., 2008, str. 16) in (d) vedenjsko − "sposobnost posameznika, da pokaže ustrezne verbalne 
in neverbalni ukrepe pri stiku z ljudmi iz različnih kulturnih okolij" (Van Dyne idr., 2008, str. 
16). Lestvica ima 20 postavk in 4 faktorje. Ang idr. (2007) so poudarili, da kulturna 
inteligentnost obravnava posamezna področja v medkulturnih okoljih.  

V minulih letih so raziskovalci (Van Dyne, Ang, Ng, Rockstuhl, Tan in Koh, 2012) razširili 
konceptualizacijo pojma in definirali ožje poddimenzije za vsakega od štirih faktorjev. 
Natančneje, metakognitivna enota vsebuje načrtovanje, zavedanje in preverjanje, kognitivna 
enota vsebuje splošno kulturno in specifično kulturno znanje, motivacijska enota razlikuje 
med notranjimi interesi, zunanjimi interesi in samoučinkovitostjo pri medkulturnih doživetjih 
in vedenjska enota vsebuje fleksibilnost v verbalnem in neverbalnem vedenju in dejanjih 
govora. 

Psihometrične značilnosti vprašalnika so podrobneje opisane v poglavju Metoda: 
uporabljeni pripomočki. 

 
Kulturna inteligentnost v primerjavi z drugimi inteligentnostmi in osebnostnimi 
lastnostmi 

  
Kulturna inteligentnost se od drugih inteligentnosti razlikuje po tem, da se nanaša 

specifično na medkulturni kontekst. V primerjavi s splošno kognitivno sposobnostjo, ki se 
nanaša na kognitivno delovanje pri intelektualnih sposobnostih, KI vsebuje biološko, 
motivacijsko, kognitivno in vedenjsko komponento medkulturnih sposobnosti. Prav tako se 
razlikuje od drugih medosebnih inteligentnosti, kot so emocionalna in socialna 
inteligentnost, s katerima jo razlikuje specifičnost medkulturnega konteksta. KI se tako npr. 
pozitivno povezuje z emocionalno inteligentnostjo in je empirično različna od nje. Korelacije 
med emocionalno in kulturno inteligentnostjo znašajo od .26 do .82 (Ward, Fischer, Lam in 
Hall, 2009). Empirični podatki kažejo, da KI bolje kot kognitivne sposobnosti in emocionalna 
inteligentnost napovedujejo uspešno medkulturno delovanje (Rockstuhl, Seiler, Ang, Van 
Dyne in Annen, 2011). 

Ward idr. (2009) so raziskali tudi odnos med KI in "velikimi 5", kjer so s konfirmatorno 
faktorsko analizo ugotovili, da gre za dva različna konstrukta, in s tem pokazali na 
diskriminativno veljavnost. 

Pomembnost kulturne inteligentnosti in učinkovitega delovanja v vseh njenih dimenzijah 
so raziskali v več študijah. Tako so npr. Ang, Van Dyne, Koh, and Ng (2004) ugotovili, da 
kulturna inteligentnost pomembneje kot posameznikove demografske značilnosti in splošne 
kognitivne sposobnosti pojasni varianco v delovanju in prilagoditvi med mednarodnimi 
menedžerji in tujimi strokovnjaki. Natančneje, Ang idr. (2004) so pokazali, da mentalne 
dimenzije (kognitivna in metakognitivna) kulturne inteligentnosti pomembno napovedujejo 
kulturni proces presojanja in odločanja ter uspešnost naloge; motivacijska dimenzija 
pomembno napoveduje splošno prilagoditev v medkulturnem okolju, medtem ko se je 
vedenjska dimenzija pomembno povezovala z uspešnostjo pri delu ter prav tako 
prilagoditvijo na delovnem mestu. V drugi študiji so Templer, Tay in Chandrasekar (2005) 
pokazali, da motivacijska dimenzija kulturne inteligentnosti pomembneje napoveduje 
medkulturno prilagoditev v primerjavi z drugimi intervencijami, ki so izvedene pred 
odhodom posameznika v tujino. 
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Prenosljivost konceptov in instrumentov 
 
Kljub temu da nekateri raziskovalci domnevajo, da so lahko koncepti in vprašalniki 

uporabljeni kjer koli ne glede na to, kje so bili razviti, pa drugi (npr. Goh, 2009) opozarjajo, da 
so koncepti in teorije prenosljivi le v kulturah, kjer so kulturne norme in vrednote podobne.  

Zato Erwin in Bower (1953) v članku o problemih pri prevajanju vprašalnikov poudarjata, 
da je primarna skrb pri prevodu oz. priredbi vprašalnika minimaliziranje sprememb v 
pomenu besednih zvez in stavkov.  

 

Dejavniki pri prevajanju psiholoških instrumentov 
 

Motnje v prevajanju so lahko posledica a) razlik v pomenu besed, b) razlik v sinaktičnem 
kontekstu ali c) razlik v kulturnem kontekstu bralca ali poslušalca. Nadaljnje Erwin in Bower 
(1953) opisujeta,  da besede lahko imajo ali pa tudi ne enak ciljni pomen: če se enak pojem  
pojavi v obeh kulturah, je lahko enostavno preveden. Vendar pa lahko ima kljub temu en 
pojem večji razpon ciljnih pomenov kot drug. Problemi se lahko pojavijo tudi pri prevajanju 
hononimov (npr. list vs. list), včasih lahko naletimo na koncepte, ki niso prevedljivi, ker 
kultura takšnega koncepta ne pozna (npr. v Indiji ne poznajo koncepta 3. osebe množine, 
"oni" (kot "people", "they"); ne morejo se nanašati na neidentifikajočo skupino. Dvojezični 
govorci imajo tendenco, da podobne besede obravnavajo kot enake v pomenu (npr. 
sympathy v angleščini in ruščini ter sensible v francoščini in angleščini). To so le nekateri 
primeri slovničnih dejavnikov pri prevajanju. 
        Na dojemanje vprašalnika in posameznih pojmov ter konceptov pomembno vplivajo tudi 
različni geografski, ideološki, socialni, kulturni in psihološki dejavniki (Johnson, 2013). Kot so 
opozorili v srbski študiji (S. Petrović, J. Starčević, Chen in Komnenić, 2015), kjer so se ukvarjali 
s prenosom koncepta kulturne občutljivosti iz ameriškega v srbski prostor, je eden od 
dejavnikov razlika med  nizko- in visokokontekstualno kulturo, ki je pomembna pri prenosu 
in razumevanju posameznih konceptov. Kot piše Hall (1995), je za Slovenijo značilna 
visokokontekstualna komunikacija, medtem ko ZDA nasprotno spadajo med 
nizkokontekstualne narode, zaradi česar je potrebna dodatna pozornost pri prevajanju 
pojmov. To pomeni, da je ameriška kultura drugačna od slovenske, ko govorimo o 
kontekstualni komunikaciji. V slovenski kulturi pomen sporočil v veliko večji meri temelji na 
kontekstu, v katerem so informacije podane − udeležencem lahko v tem primeru pri 
razumevanju posameznih konceptov primanjkuje kontekst, v katerem govorimo − npr. 
kakšna medkulturna komunikacija (ali gre za države, narode ali na ravni posameznikov …). 
Medtem ko spada ameriški prostor med nizkokontekstualne narode, kjer pomen posameznih 
pojmov in postavk ni toliko odvisen od konteksta, v katerem so izgovorjeni. Prav tako 
nekateri drugi evropski narodi spadajo v visokokontekstualne kulture (npr. Ukrajina, Hrvaška, 
Srbija), zaradi česar je pri prenosljivosti ameriških instrumentov in konceptov v naš prostor 
potrebna še dodatna pozornost. 

Kot omenjeno zgoraj, na dojemanje vprašalnika in posameznih pojmov in konceptov 
vplivajo različni geografski, ideološki, socialni, kulturni in psihološki dejavniki. Zato so v 
nadaljevanju predstavljene nekatere značilnosti slovenske kulture, ki lahko vplivajo na 
percepcijo posameznikov. 
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Demografske značilnosti Slovenije  
 
Slovenija kot majhna država z dvema milijonoma (2.063.371) (SURS, 2016) prebivalcev 

predstavlja zanimiv primer na področju mešanja različnih kultur. Dandanes se vse bolj odpira 
za tujce, tako migrante kot turiste, posledica česar je večji stik Slovencev z drugimi kulturami. 
Po drugi strani je mogoče opaziti tudi večji trend odhajanja ljudi v tujino, bodisi zaradi 
ekonomskih razmer, bodisi iskanja boljšega standarda, bodisi turizma. K temu pripomore 
tudi njena strateška lega, saj leži v osrčju Evrope in predstavlja stik med različnimi svetovi. 
Zaradi majhnosti (20,273 km2; SURS, 2016) je ena najmanjših držav Evropske unije, velja tudi 
kot tranzitna država. Uradni in državni jezik je slovenščina, na predelih, kjer sta strnjeno 
naseljeni italijanska oziroma madžarska narodna manjšina, je uradni jezik 
tudi italijanščina oziroma madžarščina. 

Delež tujih državljanov med prebivalci je 5,3 odstotka, kar pomeni, da trenutno v 
Sloveniji prebiva 104.197 tujcev (SURS, 2016). Nadaljnja statistika kaže, da se je iz tujine leta 
2015 priselilo 15.420 ljudi, medtem ko se jih je odselilo 14.913, kar prinaša pozitivni selitveni 
prirast. Razlogi za priseljevanje tujcev so različni (SURS, 2011):  

− ugodne gospodarske razmere in povečano povpraševanje po delovni sili, ki je za 
določene gospodarske dejavnosti (npr. gradbeništvo) ni bilo mogoče zagotoviti na 
slovenskem trgu dela; 

− vstop Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU); takrat so se v Slovenijo v večji 
meri začeli priseljevati državljani nekaterih novih članic EU; 

− združevanja družin (sekundarno priseljevanje družinskih članov v Sloveniji že 
prebivajočih tujcev, ki jim je Slovenija postala ciljna država priselitve). 

Med tujimi državljani je 35 odstotkov žensk, kar predstavlja 3,4 odstotka slovenskega 
prebivalstva. Večji delež moških tujih državljanov je posledica ekonomskih migracij. 
Najštevilnejši med drugimi narodnostmi v Sloveniji so prebivalci z območja nekdanje 
Jugoslavije – največ je državljanov Bosne in Hercegovine (53.681) (RS, Ministrstvo za 
notranje zadeve, 2016), sledijo jim ljudje iz Kosova, Srbije, Makedonije in Hrvaške. Gre za 
države, ki so gospodarsko manj razvite in katerih prebivalci pogosto prihajajo v Slovenijo kot 
tuja delovna sila (novodobni ekonomski priseljenci iz držav nekdanje Jugoslavije, predvsem 
Kosovo in Makedonija). Med njimi močno prevladujejo moški (okoli 75 odstotkov). Ker pa je 
bila Slovenija pred 25 leti v skupni državi s temi narodi, je veliko migracij tudi posledica 
dejstva, da so družine postale prisilno ločene z novimi mejami, ki so nastale po delitvi države, 
in tako se zdaj selijo k svojim sorodnikom ne več le iz enega konca države na drugega, 
temveč iz ene države v drugo. Drugi val priseljencev s tega območja predstavljajo begunci iz 
območij vojnih spopadov (Bosna in Hercegovina) (SURS, 2016). Med tujimi prebivalci močno 
prevladujejo državljani, ki prihajajo iz tretjih držav oz. držav, ki niso članice Evropske unije 
(81 odstotkov), prav na račun držav nekdanje Jugoslavije. Izmed držav Evropske unije je 
največ tujih prebivalcev v Sloveniji iz Hrvaške, ki jim sledijo Bolgari, Italijani, Nemci in Slovaki. 

 
Zgodovinski pregled in vpliv drugih kultur na slovensko kulturo in njene regionalne 
posebnosti 

 
V preteklosti je bila Slovenija presečno območje med germanskim svetom na severu, 

italijanskimi vplivi na zahodu, balkanskimi na jugu, kar je vplivalo na zahtevnejšo nalogo 
oblikovanja enotne nacionalne identitete in jezika. Državne meje so se pogosto spreminjale 
(v praksi to pomeni zmanjšanje slovenskega območja, še posebno na severu, najmanj na 
jugu, kjer so etnične meje ostale nespremenjene skoraj stoletja) (Kušar in Nared, 2004). 
Zaradi različnih razlogov, posebno ekonomskih migracij in fašistične diktature, se je 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Italijani
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mad%C5%BEari
https://sl.wikipedia.org/wiki/Italijan%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mad%C5%BEar%C5%A1%C4%8Dina
http://www.stat.si/
http://www.stat.si/
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slovenska populacija konstantno zmanjševala, še zlasti v 20. stoletju. Politične meje tako 
nikoli niso bile enake kot nacionalne. 

Današnje slovensko ozemlje je velik del zgodovine pripadalo habsburški monarhiji in 
Avstro-Ogrski (le kratko vmesno obdobje (1809−1813) je pripadalo Franciji oz. Ilirskim 
provincam). Slovenija je predstavljala južno mejo habsburške monarhije in je kot manjše 
periferno območje predstavljala njen manj razviti del. Iz teh časov je v Sloveniji ostal 
germanski vpliv. Od konca prve svetovne vojne do leta 1991 je bila Slovenija del različnih 
jugoslovanskih držav (Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, Socialistična federativna 
republika Jugoslavije), kjer je predstavljala njen najbolj razvit del. Samostojnost je država 
pridobila leta 1991.  

Kljub majhnosti je v državi mogoče opaziti precejšnjo regionalno-prostorsko-ekonomsko 
delitev. Zahodni in osrednji del Slovenije imata nadpovprečno ekonomsko strukturo, ki je 
prekinjena s posameznimi podpovprečno razvitimi pasovi (Kušar in Nared, 2004). Na drugi 
strani so razširjeni deli vzhodne Slovenije označeni z izjemno in močno podpovprečnimi 
ekonomskimi strukturami, kar kaže na delitev na razvite mestne centre, kjer je koncentrirana 
večina ekonomskih aktivnosti na eni strani, in na drugi strani navzočo socialno erozijo, ki je 
najbolj prizadela oddaljena območja, predvsem mejna in podeželska (Pečar, 2002). Periferna 
območja so najbolj omejena v razvoju kot posledica svoje oddaljenosti od vplivnih centrov in 
dejstva, da so meje pogosto oblikovane na območju naravnih pregrad. Ravno te naravne 
pregrade pomembno zavirajo uspešnejši razvoj podeželja, saj je večina podjetij in zaposlitev 
lociranih v le nekaj centrih, periferija pa ekonomsko stagnira.  

 

Medkulturne študije v Sloveniji in pomembnost študij kulturne inteligentnosti 
za slovensko družbo 

 
Na področju medkulturnih raziskav za slovensko območje do zdaj žal še ni bilo veliko 

narejenega. Ker država do še pred nekaj leti ni imela veliko stikov s tujim trgom (z izjemo 
nekdanje Jugoslavije, ki jo v tem primeru zaradi močne zgodovinske povezanosti skoraj ne 
uvrščamo med tuje trge), potrebe po takšnih raziskavah niso bile tako zelo velike. V zadnjih 
letih pa je zaradi vstopa države v Evropsko unijo in vsenavzoče globalizacije veliko organizacij 
začelo seliti svoje podružnice in poslovne enote onkraj meja (Sever, 2016). To je še posebno 
pomembno za mlade posameznike, ki vstopajo na trg dela, saj bodo imeli ti sodobni 
migracijski tokovi nanje največji vpliv. Posledica tega je, da lahko v slovenskem prostoru že 
zasledimo nekaj raziskav, ki so se ukvarjale z medkulturnostjo pri mladih. Po podatkih 
raziskave, ki je bila izvedena leta 2013 na slovenski mladini (Flere idr., 2014), se je približno 
ena tretjina mladih pripravljena seliti iz države. Razlogi za to so različni (Flere idr., 2014): 
izboljšanje kakovosti življenja, lažja pridobitev zaposlitve, večja kulturna raznovrstnost in 
boljše možnosti pridobivanja dobre izobrazbe. Najbolj priljubljene destinacije so Avstrija 
(posebno pri posameznikih iz severnih regij Slovenije), Nemčija in ZDA. Raziskava nadalje 
ugotavlja, da je pripravljenost izseliti se pogostejša pri mladih iz večjih in bolj urbanih okolij 
ter tistih, katerih starši so dosegli višje ravni izobrazbe. Odseljevanje mladih visoko 
izobraženih ljudi je v slovenski javnosti odprlo nov diskurz, in sicer o prednostih in 
pomanjkljivostih izseljevanja, še zlasti zaradi neželenih posledic bega možganov. Dejstvo, da 
je delež izobraženih, ki se želijo izseliti, večji, je potrdila tudi pilotna raziskava za vprašalnik 
CQS (Jakovljević, Kodrič, Prelog in Tumpej, 2016), narejena na slovenskih študentih, v kateri 
je delež posameznikov, ki želijo iskati zaposlitev v tujini, znašal več kot polovico. Prvo 
testiranje slovenske oblike vprašalnika CQS je pokazalo, da teh 53 odstotkov študentk in 
študentov, ki nameravajo iskati zaposlitev v tujini, v povprečju dosega pomembno višji 
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rezultat na lestvici kulturne inteligentnosti v primerjavi s študenti, ki tega ne nameravajo. 
Višja kulturna inteligentnost se je pomembno povezovala tudi z več izkušnjami v tujini.  

Sodobni trendi priseljevanja in odseljevanja ter podatki iz raziskav z mladimi, ki želijo na 
delo v tujino, kažejo, da bo tovrstnih medkulturnih stikov zmeraj več. Zato je zelo 
pomembno, da so organizacije in posamezniki dobro pripravljeni, kar jim omogoča ustrezno 
integracijo in delovanje v medkulturnem okolju. Če posamezniki nimajo ustreznih 
kompetenc za opravljanje dela v tujini, se to lahko pokaže v povečanem stresu, slabo 
opravljanem delu in morebitnem predčasnem odhodu domov (Kramar, Muhr in Roškar, 
2016). Raziskave, ki odpirajo in poudarjajo pomen kulturne inteligentnosti, predstavljajo 
teoretično podlago in so hkrati pomemben praktičen pripomoček ter tako prispevajo k 
uspešnejšemu medkulturnemu delovanju.  

 

Uporaba fokusnih skupin za psihološko raziskovanje in preučevanje 
razumevanja pojmov  

 
Fokusne skupine izhajajo iz sociologije in so jih v minulih letih prvotno uporabljali tržni 

raziskovalci, dandanes pa vse bolj narašča njihova uporaba kot znanstvena metoda v 
socialnih znanostih (Smithson, 2000). Predstavljajo kontrolirano skupinsko diskusijo, pri 
kateri je skupinska interakcija, ki se oblikuje med diskusijo, prvotnega pomena v tej metodi 
(Smithson, 2000). 

Uvrščamo jih h kvalitativnim metodam raziskovanja v psihologiji. Spadajo pod 
nestandardizirane tehnike anketiranja in opazovanja, ki niso zelo strukturirane (Kitzinger, 
1995). Predstavljajo obliko skupinskega intervjuja, ki je osredotočen na komunikacijo med 
udeleženci raziskave z namenom pridobivanja podatkov. Čeprav so skupinski intervjuji 
pogosto uporabljeni preprosto kot hitra in priročna pot za simultano pridobivanje podatkov 
od različnih ljudi, fokusne skupine v nasprotju z njimi izrecno uporabljajo skupinsko 
interakcijo kot del metode. To pomeni, da namesto da raziskovalec sprašuje vsakega 
udeleženca posebej, da bi dobil odgovor, so  ljudje opogumljeni, da govorijo drug z drugim: 
postavljajo si vprašanja, izmenjujejo anekdote in komentirajo izkušnje drugih ter njihove 
poglede. Metoda je še zlasti uporabna za raziskovanje znanja in izkušenj posameznikov ter je 
lahko uporabljena za poizvedovanje ne samo, kaj ljudje mislijo, ampak tudi, kako mislijo in 
zakaj mislijo o neki stvari tako, kot mislijo.  

Ideja za fokusnimi skupinami je, da lahko skupinski procesi pomagajo ljudem raziskati in 
pojasniti njihove poglede na način, ki je manj dostopen pri metodi intervjuja ena na ena. Še 
posebej je debata primerna, kadar ima raziskovalec serijo odprtih vprašanj in želi spodbuditi 
udeležence, da raziskujejo pomembnost posameznih vprašanj zanje z njihovim lastnim 
besediščem, vzbujanjem lastnih vprašanj in iskanjem svojih prioritet. Kadar dinamika fokusne 
skupine poteka dobro, udeleženci sodelujejo z raziskovalcem in lahko popeljejo raziskavo v 
novo in pogosto nepričakovano smer. Skupinsko delo omogoča dostop do različnih oblik 
komunikacije, ki jo ljudje uporabljajo v vsakdanji komunikaciji, vključujoč šale, anekdote, 
zbadanje in prerekanje. Pridobivanje dostopa do takšne variabilnosti v komunikaciji je 
uporabno, ker znanje in stališča posameznikov o določeni stvari niso povsem zajeti v 
neposrednih odgovorih na raziskovalčeva vprašanja. Na tem področju fokusne skupine 
dosežejo področja, ki jih druge metode ne morejo, z odkrivanjem dimenzij razumevanja, ki 
mnogokrat ostanejo nedotaknjene pri bolj konvencionalnih tehnikah zbiranja podatkov.  

Spoznavanje medčloveške komunikacije, ki se pojavi v debati, omogoča odkrivanje 
kulturnih vrednot in norm, ki so prevladujoče v določeni skupini. Z analiziranjem humorja, 
konsenza in nestrinjanja ter analiziranjem različnih vrst pripovedovanja v skupini lahko 
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raziskovalec identificira deljeno in skupno znanje. Zaradi tega so fokusne skupine še posebno 
senzitivne za kulturne spremenljivke; zato so pogosto uporabljene v medkulturnih raziskavah 
in pri delu z etničnimi manjšinami. Z enakim razlogom so uporabljene za proučevanje 
dominantnih kulturnih vrednot in pri proučevanju kulture določene skupine (Kitzinger, 
1999). 

Zgoraj opisane lastnosti fokusnih skupin pojasnjujejo izbor te metode za namen moje 
magistrske naloge: omogoča nam pridobivanje podatkov ne le o vsebini, ampak tudi o 
skupinski dinamiki in procesih socialnega vplivanja (izražanju, oblikovanju in spreminjanju 
stališč, konformiranju, oblikovanju norm ipd.) Kot opozarja Morgan (1988), so fokusne 
skupine še zlasti uporabne za orientacijo raziskovalcu na nekem novem raziskovalnem 
področju, zaradi česar so se izkazale primerne tudi v tej magistrski nalogi, saj razumevanje 
koncepta kulturne inteligentnosti v slovenskem prostoru še ni bilo raziskano. Navsezadnje je 
tudi tematika kulturne inteligentnosti tesno prepletena s specifiko te metode. 

V praksi je metoda fokusnih skupin pogosto uporabljena za razvijanje in 
operacionalizacijo konstruktov, kot prvi korak pri konstrukciji vprašalnika in za testiranje 
konceptualnih modelov. 

 

Raziskovalna vprašanja in namen 
 
Namen izvedbe fokusnih skupin je spoznati razumevanje kulturne inteligentnosti, 

medkulturne interakcije in podobnih pojmov pri Slovencih ter ustrezno prirediti vprašalnik v 
slovenski jezik. Ustrezno preveden oz. prirejen vprašalnik bo pozneje služil za izvedbo 
narodne študije, ki bo omogočila tudi normiranje in uporabo vprašalnika za slovensko 
občinstvo. 

Razumevanje vprašalnika in posameznih postavk je pod vplivom niza geografskih, 
ideoloških, socioloških, socialnih, kulturnih in psiholoških dejavnikov. Primarna skrb pri 
prevodu oz. priredbi vprašalnika je torej minimalizirati spremembe v pomenu besednih zvez 
in stavkov pri prevajanju (Erwin in Bower, 1953). 

V magistrski nalogi sem se zato osredotočila na prevod oz. priredbo ameriškega 
vprašalnika kulturne inteligentnosti v slovenščino. Prvo fazo prevoda smo že izvedli: dvojni 
prevod s prevajalsko agencijo, pilotno študijo in začetno analizo vprašalnika, ki je pokazala 
potrebo po nadaljevanju postopka prevoda z uporabo fokusnih skupin. 

Podobno študijo priredbe vprašalnika kulturne inteligentnosti z uporabo fokusnih skupin 
so izvedli na ukrajinskem vzorcu (Johnson in Buko, 2013), kjer so s pomočjo fokusnih skupin 
raziskovali prenosljivost vprašalnika CQS iz ameriškega v ukrajinski kulturni prostor in s tem 
poskušali zmanjšati razkorak med uporabo zahodnih instrumentov v vzhodnem prostoru 
(Barnes, Buko, Johnson in Kostenko, 2012).  

 
Raziskovalna vprašanja so naslednja: 
 
1) Spoznati, kako posamezniki definirajo pojem kulturne inteligentnosti. 
Na podlagi zgoraj omenjene ukrajinske študije (Johnson in Buko, 2013) sklepam, da 

bodo udeleženci pri kulturni inteligentnosti poudarili pomembnost razumevanja drugih, 
strpnost in osebni razvoj (vzajemna duhovna rast). Prav tako je ne bodo toliko povezovali z 
inteligentnostjo samo, saj naj bi ta predstavljala bolj racionalen vidik. 

2) Opisati dojemanje lestvice na splošno, temelječ na reakcijah/odzivih udeležencev na 
vprašalnik in nadaljnjo razpravo pri slovenskih posameznikih.  

Kot opisuje Hall (1991/1998), je za Slovenijo značilna visokokontekstualna komunikacija 
(v nasprotju z nizkokontekstualno komunikacijo ZDA), kjer pomen sporočil v večji meri 
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temelji na kontekstu, v katerem so podane. Ker testna situacija ne podaja informacije o 
kontekstu, predvidevam, da si bodo udeleženci isti koncept oz. stavek razlagali zelo različno. 

Kot so ugotovili pri ukrajinski (Johnson in Buko, 2013) in srbski (Petrović, Starčević, Chen, 
in Komnenić, 2015) študiji, ki sta prav tako del visokokontekstualnega komunikacijskega 
območja (kot del južno- in vzhodnoslovanskih jezikov), udeleženci pogosto ne razumejo, o 
kakšni medkulturni komunikaciji je govor: interakcija držav, narodov ali neposreden človeški 
kontakt. Zato menim, da si bodo udeleženci želeli več informacij o kontekstu vprašanj. 
Predvidevam, da bo tudi slovenske udeležence motilo veliko število vprašanj z na videz 
enakim oz. zelo podobnim pomenom. 

Na podlagi študije, ki sta jo izvedla Johnson in Buko (2013), posameznike pri reševanju 
kognitivne in metakognitivne dimenzije vprašalnika moti prisila k racionalni dejavnosti zaradi 
pomanjkanja jasnih in relevantnih izkušenj racionalnega/metakognitivnega razmišljanja o 
temi z njihove strani – o teh stvareh niso navajeni toliko razmišljati na metakognitivni ravni, 
saj se jim zdi medkulturno delovanje neki avtomatski, vedenjski proces.  

Tako sklepam, da se lahko tudi pri udeležencih iz Slovenije pojavi odpor do takšnega 
razmišljanja in kognitivnega delovanja. 

3) Ugotoviti, kakšno je razumevanje in kje so ovire pri zaznavanju posameznih vprašanj 
na vprašalniku pri slovenskem vzorcu; spoznati značilnosti njihovega odnosa do tematike 
medkulturne interakcije.  

Raziskave o medkulturnem delovanju Slovencev iz zadnjih let (npr. Flere idr., 2016) 
kažejo, da se vse več Slovencev odloča za delo in študij v tujini, hkrati pa tudi mešanje kultur 
v slovenskem prostoru hitro narašča, zaradi česar domnevam, da bodo posamezniki 
prepoznali pomembnost medkulturne interakcije.  

Zgodovinski okvir slovenskega naroda kaže, da smo bili dolgo časa pod okriljem večjih in 
vplivnejših narodov in smo predstavljali manj razvite regije (Kušak in Nared, 2004), zato pri 
narodu sklepam na ponotranjen občutek majhnosti in skromnosti. Posledično pričakujem, da 
bodo absolutne kategorije, kot so npr. "poznam … (določene značilnosti) ... drugih kultur" pri 
posameznikih delovale preveč samozavestno in jih bo treba omiliti. 

4) Opredeliti meje, do katerih je mogoča interpretacija vprašanj; določiti ustrezne 
pristope za prevod posameznih vprašanj, izrazov in definicij vprašalnika kulturne 
inteligentnosti na slovenski populaciji. 
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METODA 
 

Udeleženci 
 
Izvedla sem dve fokusni skupini, v katerih je skupno sodelovalo 19 udeležencev. Vsi so 

imeli univerzitetno izobrazbo in bili po narodnosti Slovenci. Vzorec je bil heterogen po spolu, 
starost udeležencev pa je bila od 29 do 55 let. Udeleženci so bili izbrani s pomočjo agencije, 
ki je po napotkih raziskovalcev oblikovala reprezentativni vzorec za slovensko aktivno 
populacijo. 

 
Tabela 1. Demografske lastnosti udeležencev iz prestolnice 

 
Tabela 2. Demografske lastnosti udeležencev iz okolice mesta Kopra 

Koda Spol Starost Zaposlitev Zakonski stan 

F1.1 Moški 47 
Poslovno svetovanje − 

ekonomist 
Zunajzakonska 

skupnost 

F1.2 Moški 32 
Delam v domu za ostarele, 

delovni instruktor Samski/ka 

F1.3 Ženski 35 

Svetovalka na oddelku za 
gospodarske dejavnosti in 
promet 

Zunajzakonska 
skupnost 

F1.4 Ženski 55 
Agencija za kmetijske trge 

in razvoj podeželja Poročen/a 

F1.5 Ženski 46 Administrativno delo 
Zunajzakonska 

skupnost 

F1.6 Moški 31 
Geodet, operater na 

računalniku. 
Zunajzakonska 

skupnost 

F1.7 Moški 51 
Posredništvo, trgovina, 

svetovanje Ločen/a 

F1.8 Moški 42 Profesor 
Zunajzakonska 

skupnost 

F1.9 Ženski 44 / 
 Zunajzakonska 

skupnost 

F1.10 Ženski 52 
Profesorica slovenščine, 

bibliotekarka Ločen/a 

Koda Spol Starost Zaposlitev Zakonski stan 

F2.1 Ženski 49 
Konsolidirane 

bilance za koncern Poročen/a 

F2.2 Ženski 48 
Delo v 

računovodstvu 
Zunajzakonska 

skupnost 

F2.3 Moški 35 Bančnik 
Zunajzakonska 

skupnost 

F2.4 Moški 33 Bančni svetovalec 
Zunajzakonska 

skupnost 

F2.5 Moški 41 Računovodja Samski/ka 
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Pripomočki 
 
Fokusna skupina predstavlja na diskusiji osnovan intervju, ki daje določen tip 

kvalitativnih podatkov, ki se oblikujejo skozi skupinsko interakcijo. Fokusiranost (na neki 
zunanji dražljaj) in relativno stopnjevanje (s pomočjo moderatorja) fokusno skupino loči od 
drugih oblik skupinskega intervjuja (Kitzinger, 1995). Udeleženci so lahko izbrani na podlagi 
skupne značilnosti, povezane s temo fokusne skupine oz. raziskovalnega vprašanja (Flick, 
2000; Krueger in Casey, 2000; Willig, 2001).  

 
Ustreznost metode je utemeljena z dvema razlogoma: 
1) Diskusija pomaga tako opredeliti razumevanje vprašanja medkulturne interakcije pri 

udeležencih kakor spoznati njihove interpretacije vprašanj pri vprašalniku CQS. 
2)  Znotraj skupin udeleženci oblikujejo odgovore tako na podlagi svojih osebnih 

prepričanj kakor tudi na podlagi dominantnih kulturnih standardov in vzorcev. 
 

Drugi uporabljeni pripomočki 
 
Vprašalnik kulturne inteligentnosti (Cultural Intelligence Scale – CQS; Ang in Van Dyne, 

2008)  
Uporablja se za merjenje sposobnosti učinkovitega delovanja v medkulturnem 

kontekstu. Vsebuje 20 postavk in štiri dimenzije: metakognitivno, kognitivno, motivacijsko 
ter vedenjsko dimenzijo. Udeleženci za vsako od 20 postavk na sedem-stopenjski lestvici 
označijo odgovor, ki najbolj opisuje njih, kakršni so (1-nikakor se ne strinjam s trditvijo, 7-
popolnoma se strinjam). Van Dyne idr.(2008)  na podlagi študije z več kot 1500 udeleženci 
poročajo, da CQS izkazuje jasno, robustno in smiselno štirifaktorsko strukturo (rezultati 
konfirmatormne faktorske analize: χ2 = 377,50, df = 6, p < 0,001). Pri razvijanju lestvice so 
začeli s 40 postavkami, iz katerih so kasneje izločili postavke z visokimi reziduali, majhnimi 
faktorskimi nasičenji, majhnimi standardnimi deviacijami ali ekstremnimi sredinami. Ostalo 
je 20 postavk. Rezultati njihove študije podpirajo stabilno strukturo v času (štiri faktorska 
struktura je ostala stabilna v razmiku merjenja štirih tednov in štirih mesecev: χ2 = 981,18, df 
= 692, p = 0,04), v več vzorcih in v različnih državah. Notranja zanesljivost posameznih 
dimenzij vprašalnika je dobra (metakognitivna enota: α=0,77, kognitivna: α=0,84, 
motivacijska: α= 0,77 in vedenjska dimenzija: α= 0,84).Rezultati so se skladali ko so 
udeleženci podali samooceno in ko so zanje izpolnili vprašalnik vrstniki. Prav tako so potrdili 
diskriminantno veljavnost vprašalnika v primerjavi s kognitivnimi sposobnostmi, interaktivno 
prilagoditvijo, mentalnim blagostanjem, emocionalno inteligentnostjo in sposobnostjo 
prilagajanja na probleme (konfrimatormna faktorska analiza za 9 faktorsko strukturo: : χ2 = 
377,50, df = 6, p < 0,001). Vprašalnik učinkovito napoveduje kulturno presojanje in odločanje 

F2.6 Ženski 28 Prof. na fakulteti 
Zunajzakonska 

skupnost 

F2.7 Ženski 37 Inženir v zdravstvu 
Zunajzakonska 

skupnost 

F2.8 Ženski 44 
Davčna uprava 

(administrator) Poročen/a 

F2.9 Ženski 29 
Administracija-

računovodstvo Samski/ka 
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(∆F=12,20, p<0,001). Ti rezultati kažejo, da je vprašalnik CQS z 20 postavkami zanesljiva 
in veljavna mera kulturne inteligentnosti. 

 
Diktafon in kamera ter navzočnost dodatnih opazovalcev − raziskovalcev 
Razprava se je snemala z diktafonom in kamero, s čimer so bili udeleženci tudi 

seznanjeni. V prvi fokusni skupini je pogovor vodila moderatorka, preostali štirje sodelujoči v 
raziskavi pa so bili kot opazovalci in so sedeli v sosednji sobi ter opazovali dogajanje za 
steklom, ki je bilo na eni strani zatemnjeno (tako da jih udeleženci niso mogli videti), na drugi 
strani pa prosojno, tako da so lahko opazovalci sproti spremljali dogajanje in poslušali, kako 
je potekal pogovor. V drugi fokusni skupini so štirje opazovalci sedeli v sosednji sobi in 
spremljali dogajanje na večjem zaslonu, kjer je potekal simultani prenos dogajanja. V tem 
primeru sta bila uporabljena kamera in zaslon, ki je omogočil spremljanje razgovora 
opazovalcem. 

Opazovalci so sprotno beležili skupinsko dinamiko, neverbalno govorico in druge 
procese, ki so potekali v skupini. To je pozneje služilo za globlji vpogled v dano tematiko in 
analiziranje skupinskega procesa. 

 
Drugo: poskrbljeno je bilo za hrano in pijačo za udeležence. 
 

Scenarij vodenja fokusnih skupin 
 
Udeležence je moderatorka pogovora najprej prosila, da izpolnijo vprašalnik kulturne 

inteligentnosti, nato jim je razložila cilj naše raziskave in začela debato. Postopek je bil 
izveden v tem vrstnem redu z namenom dobiti spontane odgovore udeležencev na 
vprašalnik, še preden so poznali cilj raziskave. 

Debata se je začela s prošnjo moderatorke, naj udeleženci poskušajo pojasniti 
pomembnost medkulturne komunikacije in naj opišejo njene koristi. K izmenjevanju mnenj 
na to temo so se udeleženci vrnili tudi pozneje v diskusiji. Ta njihova opažanja in odgovori so 
pomagali izpostaviti argumente, utemeljitve in stališča, ki so služila kot podlaga za poznejšo 
prilagoditev posameznih postavk.  

Nato so udeleženci za vsako postavko vprašalnika posebej povedali, kako jo razumejo; 
moderatorka je naglas prebrala posamezno postavko in pustila, da se je o njej oblikovala 
diskusija, v kateri so udeleženci podali svoje razumevanje postavke, povedali svoje izkušnje 
na to temo, pokazali določena strinjanja oz. nestrinjanja ter izrazili morebitne dvome ali 
nejasnosti. 

V zadnjem delu je vsak od udeležencev moral podati svojo definicijo in pogled na 
kulturno inteligentnost; kako jo razume, kaj zanj to pomeni in kako pomembna se mu zdi. 
Nato so imeli udeleženci še možnost izrabiti morebitne dileme in opažanja v zvezi s temo ali 
udeležbo v razpravi. Sledila je zahvala za udeležbo. 

Ob koncu diskusije so udeleženci zapustili prostor, moderatorka pa se je sestala z 
drugimi opazovalci fokusnih skupin, ki so sedeli v sosednji sobi in spremljali dogajanje v 
skupini prek zastekljene stene (udeleženci so bili predhodno seznanjeni, da jih opazujejo trije 
raziskovalci). Po koncu diskusije so se vsi raziskovalci skupaj usedli in izmenjali prve vtise o 
posamezni fokusni skupini. 

 

Postopek 
 
Izvedeni sta bili dve fokusni skupini. Udeleženci prve skupine so bili prebivalci glavnega 

mesta Ljubljane (urbano okolje). Fokusna skupina je bila izvedena v Ljubljani aprila 2016. V 
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drugi skupini so bili posamezniki iz Kopra (obmejno, ruralno območje), fokusna skupina pa je 
bila izvedena v Kopru junija 2016. Vsi udeleženci so imeli univerzitetno izobrazbo, bili 
zaposleni in po narodnosti Slovenci. 

Po izvedbi sta sledila transkript vsega povedanega in analiziranje rezultatov. 
 

Prepis skupinske razprave 
 
Kot osnova za prepis skupinske razprave je služil avdioposnetek. Za vsako fokusno 

skupino sem izvedla svoj prepis razprave. To je pomenilo dobesedni prepis vsega, kar so 
udeleženci in moderatorka povedali. Vprašanja moderatorke so bila zapisana poševno, da so 
se ločila od preostalega napisanega. Vsak udeleženec je bil označen s posamezno kodo, tako 
da sem natančno vedela, kateri citat pripada kateremu od udeležencev. Kode so zapisane 
tudi v tabeli seznama udeležencev, prvi udeleženec v fokusni skupini 1 s kodo F1.1 in tako 
naprej. V prepisu sem z oklepajem tudi označila, kdaj se zaradi šuma ni dalo razbrati, kaj je 
udeleženec povedal, oz. kadar misli ni dokončal. 

 
Analiza rezultatov fokusnih skupin 

 
Analiza fokusnih skupin je v nekaterih pogledih podobna analizi drugih kvalitativnih 

podatkov: ob koncu raziskovalec potegne skupaj in primerja diskusije podobnih tem ter še 
posebej pogleda odklonske podatke; pozornost mora biti dana na manjšinska mnenja in 
primere, ki niso skladni z raziskovalčevo teorijo. 

Potreba po identificiranju vpliva skupinske dinamike in analiziranje skupin na način, ki 
kar najbolj izkoristi dinamiko skupinske interakcije, je tisto, po čemer se analiza fokusnih 
skupin loči od drugih kvalitativnih analiz. Pri kodiranju je pomembno uporabiti tudi posebne 
kategorije za določene tipe pogovora, kot so šale in anekdote, in tipe pogovora, kot so 
vprašanja, cenzure in spremembe mnenja. 

        Kot opisujeta Krueger in Caesy (2000), je za posameznike, ki nimajo veliko izkušenj 
in se šele spoznavajo z analiziranjem kvalitativnih podatkov, najprimernejši klasičen pristop 
analiziranja podatkov, ki sta ga poimenovala tudi "cut and paste" pristop. Zaradi tega sem 
tudi sama pri analiziranju sledila korakom tega pristopa. Ta proces analiziranja podatkov je 
sistematičen in posamezniku omogoča, da počasi sledi vizualnemu in konkretnemu procesu 
analiziranja podatkov. Predstavlja način dela od specifičnih citatov k večjim temam. 

        Za začetek sem potrebovala prepis skupinske razprave. Za osnovo sta služila 
avdioposnetka. Potem sem v wordov dokument dobesedno prepisala vse, kar so udeleženci 
in moderatorka povedali med fokusno skupino. Govor moderatorke sem označila s poševno 
pisavo, citat vsakega od udeležencev pa sem uvrstila v novo vrsto, tako da so se lahko ločili 
med seboj. Vsakemu udeležencu sem pripisala tudi kodo (tako je udeleženec 1 iz prve 
fokusne skupine dobil kodo F1.1, drugi udeleženec iz fokus skupine 1 kodo F1.2 in tako 
naprej …). To mi je omogočilo, da sem hitro prepoznala, od kod prihaja določen citat. Prav 
tako sem posebej označila mesta, kjer ni bilo mogoče razločiti, kaj je udeleženec povedal, 
morebiten smeh, prerekanja (povzdignjen glas) … Nato sem vse citate udeležencev iz prve 
fokusne skupine natisnila na moder papir in citate iz druge skupine na rožnat papir. 

        Sledilo je sortiranje posameznih citatov. Še enkrat sem prebrala vse, kar so 
udeleženci povedali, in začela sortiranje. Za to sem potrebovala škarje, flipcharte, dve kopiji 
transkripta (eno za rezanje in eno za referenco), škarje in markerje. 

 
Analiza je sledila korakom, ki sta jih opisala Krueger in Caesy (2000): 
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         Najprej sem še enkrat prebrala ves transkript, da sem si osvežila spomin. Nato sem 
vse citate razrezala. To sem naredila za vsako fokusno skupino posebej.  

1. Na steno sem razporedila več flipchartov. Na vsakega od njih sem napisala 
zastavljeno vprašanje (postavko iz vprašalnika kulturne inteligentnosti oz. sklop 
"definicije kulturne inteligentnosti").  

2. Začela sem s prvim vprašanjem oz. postavko. Prebrala sem posamezen citat in 
pogledala, ali odgovarja na zastavljeno vprašanje. Če je odgovoril, sem ga uvrstila na 
flipchart, če ni, sem pogledala, ali morda odgovarja na katero drugo vprašanje (če da, 
potem se ga uvrstila k tistemu vprašanju). Tako sem naredila za vsak citat. 

3. Če citat ni odgovarjal na nobeno vprašanje, sem ga uvrstila na stran. (Na koncu sem 
še enkrat prebrala vse citate, ki jih nisem uvrstila nikamor, in pogledala, ali oblikujejo 
določeno kategorijo oz. so pomemben prispevek k moji temi). 

4. Nato sem pogledala, ali je citat podoben nečemu, kar je že bilo povedano; v tem 
primeru sem podobne citate uvrstila skupaj. 

Ko sem to naredila za prvo fokus skupino, sem enak postopek naredila še za drugo. 
Citate sem uvrstila na isti flipchart kot pri prvi skupini, različna barva papirjev fokusnih skupin 
pa mi je omogočila, da sem hitro razbrala, iz katere skupine prihaja citat. 

Za tem sem začela analiziranje posameznega vprašanja. Iskala sem kategorije in 
podkategorije. Pogledala sem tudi, ali lahko kombiniram kategorije. 

Ko sem določila kategorije in podkategorije, sem naredila kratek opis vsega povedanega 
za določeno temo.  

Ob koncu sem upoštevala še posamezne dejavnike: 
- Frekvenco: kolikokrat je bilo nekaj omenjeno (to ni nujno povezano s pomembnostjo;  

en udeleženec lahko določeno temo omeni velikokrat, a ji to še ne daje večje 
pomembnosti). 

- Specifičnost odgovora: odgovori, ki so specifični, se razlikujejo od drugih. 
- Čustva: odgovori, ki vsebujejo močna čustva, lahko imajo večjo težo. 
- Ekstenziteto: koliko različnih ljudi je nekaj povedalo. 
        
        Nato je sledil premor. Za nekaj dni sem odložila delo, kar mi je omogočilo, da sem 

ponovno videla širšo sliko. Ko sem se vrnila k delu, sem oblikovala rezultate na podlagi tem 
in kategorij, ki so se pojavile pri posameznih vprašanjih. Za vsak sklop vprašanj sem napisala 
povzetke oz. teme, ki so se pojavile. Za ilustracijo povedanega sem vključila posamezne 
citate, ki dajejo posamezniku vpogled, kako so se udeleženci pogovarjali, in prikažejo bistvo 
povedanega. 
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REZULTATI 
 
 

Skupinska dinamika fokusnih skupin 
 
Poglavje opisuje skupinsko dinamiko vsake od fokus skupin, ki lahko razsvetli in prispeva 

k razumevanju rezultatov oziroma ugotovitev o raziskovanem področju, ki so predstavljene v 
nadaljevanju. 

 
Skupinska dinamika prve fokus skupine 

 
V skupini se je ustvarilo sproščeno vzdušje. K temu je pripomogla moderatorka 

pogovora, ki je z dobrim uvodom in predstavitvijo poteka dela in cilja diskusije udeležence 
poskušala že na začetku čim bolj motivirati. 

Po začetni nalogi reševanja vprašalnika, o katerem so udeleženci pozneje razpravljali, in 
prvih vprašanjih je bilo hitro jasno, da je bilo udeležencem sprva nekoliko težje razumeti, kaj 
je namen pogovora, saj so bolj razlagali svoje izkušnje v zvezi z vprašanjem, ne pa toliko 
govorili o samem razumevanju vprašanj in postavk. Zato jih je moderatorka nekajkrat morala 
opozoriti, kaj natančno želi, oz. jih preusmeriti. Tako so lahko počasi ugotovili, da je cilj 
prevod in razumevanje postavk. 

Na začetku pogovora je dominantno vlog prevzel moški srednjih let, turistični vodnik, ki 
je podal začetne odgovore, glasno komentiral in dodajal mnogo svojih izkušenj. Kmalu so se 
mu pridružili še drugi moški v skupini in vzpostavilo se je neravnovesje po spolu, saj so se 
oglašali večinoma moški, medtem ko so bile ženske le tiho in poslušale. To je opazila tudi 
moderatorka, ki je želela pozornost preusmeriti k ženskam v skupini. Kljub temu se je na 
njeno vprašanje, kaj pa mislijo o tem dame, dvakrat oglasil moški. Ko so se moški malo 
utrudili in je moderatorki uspelo aktivirati tudi ženske, se je vzpostavilo ravnovesje. Proti 
koncu pogovora so se ženske oglašale in na koncu celo prevladovale na račun gospe, ki je 
imela izobrazbo s področja slovenščine, tako da je dodala precej strokovnega znanja. 

Udeleženci so se pogosto prekinjali med seboj oz. dopolnjevali, tako da je imela diskusija 
obliko navadnega, vsakdanjega pogovora. Naslavljali so drug drugega in ne le zgolj 
odgovarjali moderatorki. Šele po približno 40 minutah so si upali prvič nasprotovati v 
mnenjih. Kljub temu da so si nekajkrat glasno nasprotovali, se je ohranilo spoštovanje med 
člani in do večjega prerekanja ni prišlo. 

V zadnji tretjini (zadnjih 40 minut) so udeleženci postajali že precej utrujeni, 
moderatorka jih je morala spodbujati, saj je bilo zanje že naporno.  

Nekajkrat vmes je bila izpostavljena tema Bližnjega vzhoda in beguncev, kjer je bil 
navzoč strah, in vzdušje v skupini se je ob teh priložnosti nekoliko utišalo. Ker je bila to za 
udeležence močno čustveno obarvana tematika, so se ji raje izognili in ne diskutirali o njej 
preveč glasno. 

Podali so veliko lastnih izkušenj v povezavi s sosednjimi narodi Italijani in Hrvati ter 
Bosno in Srbijo, ob katerih je bil vedno navzoč prijeten smeh, niso pa podali referenc v 
povezavi z Nemci, Avstrijci in Madžari. Prav tako so nenehno opozarjali na kulturno 
raznolikost Slovenije v smislu Štajerske, Dolenjske, Gorenjske. 
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Skupinska dinamika druge fokusne skupine 
 
Udeležence iz druge skupine je bilo težje pritegniti k sodelovanju. Kot je povedala vodja 

podjetja za izbiranje udeležencev, je posameznike težko motivirati, pogosto kljub prijavi ne 
pridejo ali so pozni. To se je zgodilo tudi v naši skupini, kjer je veliko posameznikov zamujalo, 
prav tako enega od udeležencev, ki je še nekaj ur pred izvedbo potrdil sodelovanje, ni bilo na 
srečanje.  

Motivacija udeležencev je bila na začetku slaba. Trije moški so vprašalnik rešili v dobrih 
petih minutah, na podlagi česar sklepam, da se niso poglobili v vprašanja.  

Opazno je bilo, da udeleženci poprej v življenju še niso razmišljali o tej temi; o njej niso 
imeli izoblikovanega mnenja in so večinoma sprejeli prvo mnenje, ki so ga slišali o določeni 
temi, ter se strinjali z njim. Bili so tudi močno nagnjeni k strinjanju z moderatorko oz. 
podvrženemu pogledu drugih posameznikov. V skupini prav tako ni bilo proaktivnih, 
kontroverznih posameznikov, ki bi močneje izrazili svoje mnenje, in ni prišlo do nobenih 
nestrinjanj. 

 Pogosto so omenjali, da je Obala, kakor so poimenovali del Slovenije, iz katerega 
prihajajo, zelo drugačna od preostalega dela Slovenije. Prav tako je bila že v prvih treh 
minutah omenjena sosednja Italija, katere vpliv je bil v debati pogosto poudarjen.  

Kljub temu da so udeleženci skozi proces debate izražali nizko raven zanimanja za 
sodelovanje, so ob koncu debate poudarili pomembnost razumevanja tematike in opažanje o 
veliki raznolikosti Slovenije.  

 

Definicije kulturne inteligentnosti 
 
Ob koncu diskusije o postavkah je moderatorka prosila vsakega udeleženca, naj poda 

definicijo kulturne inteligentnosti. Odgovori so bili zanimivi in raznovrstni, saj je vsak 
udeleženec poskusil dodati nekaj svojega in predstaviti svoj pogled. Kljub temu je bilo 
opazno, da je to prvi skupini dobro uspelo, v drugi skupini (ruralno območje) pa so bila 
mnenja posameznikov precej navezana na mnenja kolegov, ki so pred njimi že podali 
definicijo (kar je bilo opazno že prej v diskusiji). Izkazalo se je, da ima v prvi skupini vsak 
udeleženec neki svoj pogled oz. že izoblikovano mnenje o tem, medtem ko v drugi skupini 
večina posameznikov o tej temi pred diskusijo ni še nikoli razmišljala na zavestni ravni in jim 
je bil to prvi stik s to tematiko, zato so bili podvrženi mnenjem drugih. V diskusiji je bilo tako 
opaziti, da so udeleženci iz urbane fokusne skupine zaznavali, da so bolj v stiku z različnimi 
kulturami, da živijo v bolj medkulturnem okolju v primerjavi z udeleženci iz ruralnega okolja. 
Moški iz ruralnega okolja je o pomembnosti kulturne inteligentnosti tako dejal: "Odvisno, kje 
živiš. Če je večkulturno okolje, to potrebuješ, če pa živiš nekje v Kopru, pa redkeje pride do 
izraza," medtem ko je udeleženec iz urbanega okolja komentiral: "Dejstvo je, da živimo v 
medkulturnem okolju."  

V obeh fokus skupinah so se pojavile podobne teme. Udeleženci so najprej izpostavili, da 
gre pri kulturni inteligentnosti za znanje o svoji in o drugih kulturah ter za zavedanje o 
obstoju drugih kultur, kar se prekriva s prvim in drugim sklopom vprašalnika. Pri tem so 
opozorili na pomembnost znanja o tujih kulturah, hkrati pa znanje o svoji kulturi predstavlja 
osnovo za spoznavanje tuje kulture. Kot je izpostavila udeleženka iz ruralne skupine: "To je 
neka stopnja znanja posameznika – znanje o navadah, običajih, zgodovinskem ozadju svoje 
države, nato pa še razumevanje in prilagajanje drugim državam." Tisti udeleženci, ki kulturno 
inteligentnost opisujejo kot znanje, menijo, da se jo da spreminjati in pridobivati, kar pa je 
odvisno od posameznika, koliko se je pripravljen učiti. Pridobivamo jo lahko na različnih 
področjih: "… Po televiziji, v časopisih, revijah, knjižnici, gledališču, v vseh kulturnih 
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ustanovah." V povezavi z znanjem, poznavanjem in vedenjem je moški udeleženec iz prve 
skupine kulturno inteligentnost opisal kot lestvico: "Kulturno inteligentnost si predstavljam 
kot lestvico. Če mi znamo, sprejemamo in razumemo, smo višje na tej lestvici kulturne 
inteligentnosti." 

Najpogostejša tema, navzoča v večini definicij, ki so jih podali udeleženci, je bila kulturna 
inteligentnost kot pripravljenost za sprejemanje tujega. To je nazorno opisal moški iz prve 
skupine: "Dejstvo je, da živimo v medkulturni družbi, to si moramo priznati. Od nas pa je 
odvisno, kako to sprejemamo." Posamezniki so kot zelo pomembno izpostavili osebno 
stališče, ki ga ima vsak do tujih kultur, odnos do tujega in pozitiven odnos do drugih: "… Gre 
za pozitiven odnos do drugih kultur, pripravljenost in odprtost za spoznavanje drugih kultur." 
To zanje predstavlja temelj kulturne inteligentnosti. Brez te pozitivne osnove tudi vse 
nadaljnje niso mogoče. Torej zanje ne gre toliko za posameznikove sposobnosti in znanje, 
temveč za odnos. Izpostavili so pomembnost biti toleranten, spoštovati tuje, imeti željo po 
spoznavanju in prilagajanju ter na koncu sprejeti tuje: "… Vedoželjnost … želja po 
spoznavanju novih, drugačnih, drugih kultur. Tudi želja in odprtost prilagajati se drugim." 

Kot osnovo za pozitiven odnos do drugih kultur vidijo najprej pozitiven odnos do svoje 
kulture, ki ti omogoči pozitiven odnos do drugih kultur in hkrati ohranjanje ravnovesja, da 
druge kulture ne prevladajo, kar lahko ponazori naslednja izjava: "Imeti rad svoje in 
spoštovati tuje." Udeleženec iz urbanega okolja je komentiral kulturno inteligentnost kot: 
"(Kulturno inteligenten človek) se ne bo 'pustil povoziti' z drugo kulturo. Vedno bo našel neki 
konsenz in bo iskal kompromise – kakor se to dogaja danes v družbi, da lahko živimo." Za 
pozitiven odnos do drugih, za spoštovanje in tolerantnost je potrebna tudi določena mera 
čustvene inteligentnosti, ki ti omogoča, da gojiš pozitivna čustva do drugih. Tako so 
udeleženci omenili tudi čustveno inteligentnost kot enega od pogojev za kulturno 
inteligentnost. 

Najpogosteje se je pojavil sklop pripravljenosti in želje za sprejemanje in prilagajanje 
tujemu, kar na vprašalniku sovpada s sklopom motivacijskih postavk. Kakor lahko razberemo 
iz odgovorov posameznikov, ta sklop vprašalnika zanje predstavlja temelj posameznikove 
kulturne inteligentnosti in osnovo za vse druge sklope (posameznikovo zavedanje, znanje in 
obnašanje).  

 

Razumevanje vprašalnika 
 
Na splošno je bil odziv na vprašalnik dober. Udeleženci iz urbanega okolja so imeli bolj 

pozitivno mnenje, menili so, da vprašalnik ni tako zahteven, vendar pa je treba ob reševanju 
veliko razmišljati. Dejali so, da je primeren za vse stopnje izobrazbe in starosti, vendar je prvi 
pogoj, da je posameznik že bil v stiku z drugimi kulturami. Udeleženci z ruralnega območja so 
izpostavili, da so bila nekatera vprašanja težka. Med diskusijo je bilo mogoče opaziti, da so 
slednji udeleženci manj seznanjeni s to tematiko in sami o njej še nimajo tako izoblikovanega 
mnenja, posledica česar je bila tudi večja zahtevnost izpolnitve vprašalnika zanje. 

Obe skupini sta zaznali, da so si nekatera vprašanja zelo podobna oz. se ponavljajo, le 
uporabljajo se različne fraze, medtem ko naj bi bil pomen enak. Kot so sami dejali, naj bi šlo 
za psihološki način postavljanja vprašanj.  
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Metakognitivna dimenzija 
 
MC1 Zavedam se znanja o kulturah, ki ga uporabljam pri stikih z ljudmi iz drugačnih 

kulturnih okolij. 
MC2 Kadar sem v stiku z ljudmi iz meni nepoznane kulture, temu prilagodim svoje 

znanje o kulturah. 
MC3 Zavedam se znanja o kulturah, ki ga uporabljam v medkulturnih stikih. 
MC4 Kadar sem v stiku z ljudmi drugačnih kultur, preverjam ustreznost svojega znanja o 

kulturah. 
 
Udeleženci so za ta sklop postavk porabili največ časa. Ni jim bilo jasno, kaj je cilj postavk 

in kaj avtorji vprašalnika želijo od njih izvedeti. Postavke so se jim zdele precej zahtevne, 
zaradi česar so si želeli njihove poenostavitve. Prav tako so menili, da se postavke v tem delu 
ponavljajo, da gre za enake stvari, le uporabljene so različne besede. 

Udeleženci so prvo postavko "Zavedam se znanja o kulturah, ki ga uporabljam pri stikih z 
ljudmi iz drugačnih kulturnih okolij" zaznali kot nepotrebno; stavek so dojeli kot širok, 
presplošen, dolg in relativen. Primerjali so jo s tretjo postavko "Zavedam se znanja o 
kulturah, ki ga uporabljam v medkulturnih stikih", ki naj bi bila enaka oz. zelo podobna, 
zaradi česar je nesmiselno uporabiti obe. Pri nadaljnjem pregledu se je izkazalo, da so 
udeleženci na obe postavki odgovorili enako oz. zelo podobno. 

Postavka "Kadar sem v stiku z ljudmi iz meni nepoznane kulture, temu prilagodim svoje 
znanje o kulturah" se je udeležencem zdela protislovna. Če govorimo o nepoznani kulturi, 
pomeni, da nimaš znanja o njej in ga posledično ne moreš prilagajati. Strinjali so se, da bi bilo 
primerneje reči “Kadar sem v stiku z ljudmi iz meni nepoznane kulture, poskušam prilagoditi 
svoje obnašanje, vedenje, znanje”. 

Udeleženci so si želeli poenotenje uporabljenih besednih zvez med posameznimi 
postavkami. To se nanaša na fraze “v stiku z ljudmi iz meni nepoznane kulture”, “pri stikih z 
ljudmi iz drugačnih kulturnih okolij”, “v medkulturnih stikih”. V vseh primerih so dojeli, da naj 
bi šlo za isto stvar, vendar jih je motilo, da so besedne fraze na videz obrnjene malo drugače 
in tako dajejo  videz, da gre za nekaj druga. Kot je dejal udeleženec iz prve fokus skupine, naj 
bi šlo za psihološki način postavljanja trditev, kjer na veliko različnih načinov sprašujemo isto 
stvar, kar povzroča odpor pri udeležencih. 

Pri postavki "Kadar sem v stiku z ljudmi drugačnih kultur, preverjam ustreznost svojega 
znanja o kulturah" so udeleženci dejali, da posameznik ne gre preverjat svojega znanja o 
kulturah, temveč je to avtomatski proces, ki se dogaja v nas, pri vsakem posamezniku in ne 
na glas. Zato se to preverjanje ne dogaja na zavedni ravni, temveč na nezavedni. Iz enakega 
razloga je fraza "zavedam se znanja" pri njih vzbudila odpor in so jo želeli zamenjati z npr. 
"uporabljam znanje".  

Besedno frazo "drugačna kulturna okolja" so udeleženci primerjali z besedo "druga" 
kulturna okolja. Drugačna lahko ima negativno konotacijo, zaradi česar so se strinjali, da je 
primernejši izraz druga kulturna okolja. 

 

Kognitivna dimenzija 
 
COG1 Poznam pravne in ekonomske sisteme drugih kultur. 
COG2 Poznam pravila (npr. besedišče, slovnico) drugih jezikov. 
COG3 Poznam kulturne vrednote in verska prepričanja drugih kultur. 
COG4 Poznam poročne navade drugih kultur. 
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COG5 Poznam umetnost in obrti drugih kultur. 
COG6 Poznam pravila neverbalnega vedenja v drugih kulturah. 
 
Ta sklop postavk je bil udeležencem jasen in razumljiv ter lažji za odgovarjanje. Podali so 

veliko primerov za vsako postavko in točno vedeli, kaj avtor vprašalnika želi od njih izvedeti 
in kaj je pri posamezni postavki pomembno. Ker je bilo razumevanje boljše, je bil ta sklop 
diskusije časovno najkrajši.   

Pri vseh postavkah iz tega sklopa je udeležence zmotila fraza “poznam (določene 
značilnosti) drugih kultur”, kar namiguje, da naj bi anketiranec poznal vse značilnosti vseh 
drugih kultur in ne le določenih, posameznih kultur. "Poznam pravne in ekonomske sisteme 
drugih kultur" za slovensko občinstvo deluje preveč samozavestno. Takšna absolutna 
kategorija prinaša strah pri mnogo posameznikih, da bi sprejeli odgovornost in 
samozavestno ocenili svoje znanje, saj ta besedna fraza implicira absolutno kategorijo; torej 
v tem primeru poznavanje vseh značilnosti vseh kultur. Zato so predlagali, da bi frazi dodali 
"poznam določene značilnosti nekaterih drugih kultur", kar bi jim bilo lažje izpolnjevati. 

Pri postavki “Poznam poročne navade drugih kultur” bi bilo primerneje reči “Poznam 
poročne običaje”. To je izrazila večina udeležencev, udeleženka, ki je slovenistka, pa je tudi 
dopolnila, da je izraz "običaji" pravilnejši glede na Slovar slovenskega knjižnega jezika: 
“Toporišič (slovenski jezikoslovec) bi rekel običaji.” Običaji naj bi bili bolj vezani na kulturo, 
medtem ko je navada bolj osebna zadeva. 

Ko govorimo o pravnih in ekonomskih sistemih, jeziku in umetnosti, je asociacija zelo 
pogosta na države in ne toliko na same kulture. Zato so se udeleženci spraševali, ali bi bilo 
smiselno v tem primeru kulture nadomestiti z državami. Razpravljali so o zakonih v državi, 
gospodarstvu in jeziku v določeni državi oz. narodu. 

Fraza “kulturne vrednote in verska prepričanja drugih kultur ” jih je zmotila, saj se jim je 
zdela beseda kulturne odveč. Kadar govorimo o vrednotah drugih kultur, je dovolj reči le 
"Poznam vrednote drugih kultur", saj so vse vrednote v tem primeru kulturne. Prav tako 
lahko beseda kulturne deluje odvečno, saj poudarek na besedi kulturne zoži njen pomen in 
tako posameznik pogosteje pomisli zgolj na kulturne, kot so umetnost, glasba ipd., kar so 
običajne asociacije na besedno zvezo kulturne vrednote. 

Ponovno so si udeleženci želeli poenotenja postavke “Poznam pravila neverbalnega 
vedenja v drugih kulturah” s postavkami, kjer je bil stavek “Poznam (določene značilnosti) 
drugih kultur”. Torej namesto fraze "v drugih kulturah" uporabiti zgolj "drugih kultur" in s 
tem ne dodatno obremenjevati miselnih kapacitet z novimi frazami, ki pomenijo enako. 

 
Motivacijska dimenzija 

 
MOT1 Rad sem v stiku z ljudmi iz drugih kultur. 
MOT2 Pri socialnih stikih z ljudmi iz meni neznanih kultur sem samozavesten. 
MOT3 Prepričan sem, da lahko prenesem pritisk prilagajanja na kulturo, ki je zame nova. 
MOT4 Rad živim v kulturah, ki so mi neznane. 
MOT5 Prepričan sem, da se lahko navadim na nakupovalne navade drugih kultur. 
 
Tretji sklop postavk so udeleženci dobro razumeli. Posameznikom so se postavke zdele 

dovolj konkretne in tako so pri vsakem stavku znali podati nekaj primerov. Imeli pa so nekaj 
predlogov za izboljšanje. 

V stavku "Pri socialnih stikih z ljudmi iz meni neznanih kultur sem samozavesten" se jim 
je beseda socialnih zdela nepotrebna, saj lahko asociira na socialna omrežja in/ali 
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posameznikove stike na internetu, kar pa daje povsem drug pogled na situacijo. Vsi so bili 
enotni, da bi bilo bolje, da se ta beseda izpusti. 

Stavek "Prepričan sem, da lahko prenesem pritisk prilagajanja na kulturo, ki je zame 
nova" se jim je zdel predolg. Fraza “prenesti pritisk" se jim je zdela neustrezna, premočna in 
nekoliko negativna. Predlagali so, da bi bilo bolje oblikovati stavek v “zmorem se prilagoditi" 
oz. "lahko se prilagodim”. Pri tem so izpostavili tudi pomislek, da je pomembno tudi dejstvo, 
ali se je posameznik pripravljen prilagoditi. Podali so veliko primerov, kjer se posamezniki 
zmorejo prilagoditi, vendar se ne želijo, v čemer udeleženci vidijo večji problem.  

Stavek "Rad živim v kulturah, ki so mi neznane" se jim ni zdel primerno oblikovan. V 
primeru, da ti je neka kultura neznana, potem ne moreš tam živeti; torej je stavek 
kontradiktoren. Ne moreš vedeti, ali rad živiš v kulturi, ki ti je neznana, ker je ne poznaš in ne 
veš, kako je živeti tam. To lahko veš le, ko že enkrat živiš tam. Poleg tega se jim je zdelo to 
malo "kavbojsko", kot se je izrazila udeleženska iz prve fokusne skupine, "kot da se to ne vem 
kolikokrat dogaja z danes na jutri". Predlagali so veliko alternativ, kako bi lahko preoblikovali 
postavko, npr. "rad potujem v neznane kraje", "rad raziskujem", "rad spoznavam", "rad bi 
živel", "pripravljen sem živeti v kulturah, ki so mi neznane". 

Stavek "Prepričan sem, da se lahko navadim na nakupovalne navade drugih kultur" se 
jim je zdel ustrezno razumljiv. Izpostavili pa so slogovno neustreznost, saj se dvakrat v stavku 
pojavi beseda/koren “navad”, zaradi česar bi bilo slovnično bolje zamenjati besedo navadim 
s frazo prilagodim ali sprejmem. 

 
Vedenjska dimenzija 

 
      BEH1 Kadar je v večkulturni interakciji potrebno, spremenim način govora (npr. naglas,    
ton). 

BEH2 Uporabo premorov in tišin ustrezno prilagajam različnim večkulturnim situacijam. 
BEH3 V večkulturnih situacijah po potrebi spreminjam hitrost govora. 
BEH4 V večkulturnih situacijah po potrebi spreminjam neverbalno komunikacijo. 
BEH5 Spreminjam izraz na obrazu, kadar je v večkulturni interakciji to potrebno. 
 
Zadnji sklop postavk je pri udeležencih povzročil več zmede kot prejšnja dva. Ponovno ni 

bilo povsem jasno, po čem določene postavke sprašujejo, pomen nekaterih postavk se je po 
mnenju udeležencev prekrival. Prav tako je bilo opazno, da so bili udeleženci že malo 
utrujeni. 

Besedo večkulturna (interakcija) bi bilo po njihovem mnenju bolje nadomestiti z besedo 
medkulturna. Večkulturna predpostavlja, da gre za veliko drugih kultur. Udeleženci so se 
spraševali, koliko kultur pomeni večkulturna, kot je dejal eden od udeležencev: "To jih mora 
bit vsaj pet". Medtem ko medkulturna predpostavlja, da sta lahko vsaj dve kulturi ali več.  

Pri postavki "Uporabo premorov in tišin ustrezno prilagajam različnim večkulturnim 
situacijam" so se udeleženci spraševali o razliki med premorom in tišino. Razpravljali so, kaj 
je pomen vsake izmed besed, in pokazalo se je, da ima vsak udeleženec nekoliko svojo 
predstavo, kaj to pomeni. Zaradi nejasnosti ločevanja med njima so predlagali, da bi 
izpostavili (zapisali) samo eno izmed njih. Prav tako so opozorili na uporabo množine v 
stavku “Uporabo premorov in tišin”, ki je v tem primeru nepotrebna, ustrezneje bi bilo 
uporabiti ednino. 

Postavka "V večkulturnih situacijah po potrebi spreminjam hitrost govora" se jim je zdela 
nepotrebna, saj je njen pomen že zajet v prejšnji postavki “Spreminjam način govora”, 
hitrost govora pa je le eden od načinov govora. 
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Pri postavki "V večkulturnih situacijah po potrebi spreminjam neverbalno komunikacijo" 
so udeleženci izpostavili, da se jim zdi enaka kot “Poznam pravila neverbalnega vedenja”, s 
čimer so pokazali, da ne ločujejo med poznavanjem (kognitivno enoto) in obnašanjem 
(vedenjska enota). Bili so enotni, da postavki sprašujeta po enaki stvari, zaradi česar naj bi 
eno od njiju ovrgli. 

Postavko "Spreminjam izraz na obrazu, kadar je v večkulturni interakciji to potrebno" so 
zaznali kot del postavke "V večkulturnih situacijah po potrebi spreminjam neverbalno 
komunikacijo", saj je spreminjanje izraza na obrazu del neverbalne komunikacije. Namesto 
izraz na obrazu se jim zdi ustrezneje uporabiti termin obrazni izraz. Ker obraz na izraz 
spreminjamo vedno (ne samo v medkulturnih situacijah), so udeleženci izrazili, da bi bilo 
primerneje reči prilagajam obrazno mimiko, ker je prilagajanje tisto, kar je pomembno v 
medkulturni situaciji.  

 

Končna prilagoditev vprašalnika 
 
Na podlagi ugotovitev iz fokusnih skupin, interpretacije rezultatov ter posvetovanja z 

mentorico in avtorjema ukrajinske raziskave, kjer so prav tako z uporabo fokusnih skupin 
prevajali vprašalnik iz angleškega v ukrajinski jezik, sem oblikovala posodobljeno različico 
vprašalnika. Prilagam jo v prilogi. 
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Razprava 
 

Definiranje pojma kulturne inteligentnosti 
 
Udeleženci so pri definiranju kulturne inteligentnosti podali veliko raznolikih pogledov. 

Nekateri so izpostavili kulturno inteligentnost kot znanje in zavedanje o obstoju drugih 
kultur. Takšno znanje je naučeno in ga lahko pridobimo v različnih okoljih (po televiziji, v 
časopisu, kulturnih ustanovah …). Njihov pogled na kulturno inteligentnost se tako sklada s 
konceptom kulturne inteligentnosti kot lestvice, po kateri lahko pri posamezniku določimo, 
kje na lestvici je. To podpira merjenje konstrukta z vprašalnikom kulturne inteligentnosti in 
sovpada s pogledom avtorjev vprašalnika (Ang in Van Dyne, 2008), ki kulturno inteligentnost 
dojemajo kot merljivo z instrumentom. 

Nadalje so udeleženci poudarili pomembnost strpnosti in sprejemanja drugih kultur kot 
najpomembnejšo. Kulturno inteligenten posameznik je vedoželjen in ima željo po 
spoznavanju in raziskovanju tujega. Hkrati zna spoštovati svojo kulturo. 

To se nanaša na moje prvo raziskovalno vprašanje, kjer sem na podlagi ukrajinske študije 
(Johnson in Buko, 2013) sklepala, da bodo udeleženci poudarili pomembnost razumevanja 
drugih, strpnost in osebni razvoj (vzajemno duhovno rast).  
 

Dojemanje lestvice kulturne inteligentnosti, razumevanje in ovire pri 
zaznavanju posameznih vprašanj  

 
Dojemanje vprašalnika CQS in posameznih postavk udeležencev je bilo pod vplivom 

različnih geografskih (razlike med Koprom in Ljubljano), ideoloških, socialnih (nekateri 
posamezniki poročajo o več kulturno raznolikih stikih v njihovem vsakdanjem življenju v 
primerjavi z drugimi), kulturnih (prestolnica bolj kulturno raznolika, posamezniki iz Kopra so 
izrazili močnejši vpliv sosednje Italije) in psiholoških dejavnikov (posamezniki so npr. izrazili 
različne stopnje odprtosti do tujega). Ti so lahko delovali kot motivatorji ali kot ovire za 
aktivno udeležbo v tej raziskavi ter za nadaljnjo predstavitev kulturnih praks in predispozicij. 
Dojemanje vprašalnika udeležencev je bilo zanimivo, mestoma tudi presenetljivo, vsekakor 
pa mešanica njihovih psiholoških, kognitivnih in kulturnih odzivov. 

  
Glavne ovire vidijo: 
 
− Zaznana zahtevnost postavk, predvsem pri metakognitivni enoti, ko si udeleženci niso 

povsem predstavljali, za kakšne metakognitivne procese gre. Podvomili so o smiselnosti 
postavk, saj, kot so sami izpostavili, gre pri zavedanju za neke avtomatske, podzavestne 
procese, zaradi česar jim je bilo težko o njih razmišljati in jih oceniti na lestvici z razponom od 
1 do 7. To jim je bilo težko v povezavi z dejstvom, da niso imeli jasne predstave o tem, kaj 
avtorji vprašalnika v tem delu želijo od njih izvedeti oz. kaj je cilj. Prav tako je dejstvo, da se 
metakognitivni sklop postavk pojavi na začetku, še dodatno otežilo njihovo delo, zaradi česar 
bi bilo lažje, da bi bil postavljen pozneje, ko so posamezniki že malo bolj seznanjeni z 
vprašalnikom in temo. To se sklada s predvidevanjem v sklopu mojega drugega 
raziskovalnega vprašanja, kjer sem na podlagi študije, ki sta jo izvedla Johson in Buko (2013), 
sklepala, da bo posameznike pri reševanju kognitivne in metakognitivne dimenzije 
vprašalnika motila prisila k racionalni dejavnosti zaradi pomanjkanja jasnih in relevantnih 
izkušenj racionalnega/metakognitivnega razmišljanja o temi z njihove strani – o teh stvareh 
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niso navajeni toliko razmišljati na metakognitivni ravni, saj se jim zdi medkulturno delovanje 
neki avtomatski, vedenjski proces.  

− Na videz veliko število postavk, za katere so udeleženci menili, da imajo enak oz. 
podoben pomen. Besedne fraze naj bi bile le malo spremenjene oz. obrnjene drugače in tako 
dajale videz, da gre za drugačno stvar. To je pri njih povzročilo odpor in občutek, da gre za 
"psihološki način postavljanja vprašanj". Do njega imajo nekoliko negativen odnos, saj naj bi 
na veliko različnih načinov poizvedovali o isti stvari. Prav tako so menili, da je vsebina 
določenih postavk že vsebovana v drugih postavkah. Tu se jasno pokaže težnja po 
poenostavitvi vprašalnika. Kot so sami izpostavili, je vprašalnik zahteven in dolg, kar odseva 
negativen odnos do sestave vprašalnika. Želeli bi si bolj jasno, kratko in učinkovito strukturo, 
saj povprečen posameznik iz slovenskega občinstva ni navajen o določeni specifični 
problematiki razmišljati tako poglobljeno. Vprašalnik je vsekakor presegel količino njihovega 
običajnega racionalnega razmišljanja o takšni tematiki. To je bilo še posebno opazno pri 
skupini iz Primorskega okolja. 

− Dojemanje posameznih postavk oz. vprašanj kot vsebinsko enakih, le obrnjenih 
nekoliko drugače, je lahko posledica razlik v nizko- in visokokontekstualni komunikaciji. Kot 
opisuje Hall (1991/1998), spada slovenski jezik v visokokontekstualno komunikacijo, kjer 
pomen sporočil v veliki meri temelji na kontekstu, v katerem so podana. Ker testna situacija 
oz. postavke ameriškega vprašalnika kulturne inteligentnosti ne podajajo dosti informacij o 
kontekstu, udeleženci pogosto ne razumejo, o kakšni medkulturni komunikaciji je govor (npr. 
ali gre za interakcijo držav, narodov ali neposreden človeški kontakt). Zato udeleženci vse te 
postavke dojemajo kot med seboj podobne in ji moti veliko število postavk z enakim oz. zelo 
podobnim pomenom. Prav tako je lahko posledica zgoraj omenjene razlike v kontekstualni 
komunikaciji dejstvo, da si je veliko udeležencev isti koncept oz. stavek razlagalo zelo 
različno. To je skladno z mojim predvidevanjem v okviru drugega raziskovalnega vprašanja. 

- Besedna fraza "poznam (npr. pravne sisteme) drugih kultur" za slovenske udeležence 
deluje preveč samozavestno. Takšna absolutna kategorija prinaša strah pri mnogih 
posameznikih, da bi sprejeli odgovornost in samozavestno ocenili svoje znanje, saj ta 
besedna fraza implicira absolutno kategorijo; torej v tem primeru poznavanje vseh 
značilnosti vseh kultur. To je lahko posledica močne kulturne vrednote skromnosti, ki je 
navzoča med Slovenci in zaradi katere se jim zdi primerneje malo ublažiti absolutne izraze. 
Zgodovinski okvir slovenskega naroda kaže, da smo bili dolgo časa pod okriljem večjih in 
vplivnejših narodov in smo predstavljali manj razvite regije (Kušak in Nared, 2004), zato je v 
kolektivni zavesti naroda ponotranjen občutek majhnosti in skromnosti. To se nanaša na 
moje tretje raziskovalno vprašanje, kjer sem pričakovala, da bodo absolutne kategorije, kot 
so npr. "poznam … (določene značilnosti) ... drugih kultur" pri posameznikih delovale preveč 
samozavestno in jih bo treba omiliti. 

 

Značilnosti odnosa posameznikov do tematike medkulturne interakcije 
 
Udeleženci so jasno prepoznali pomembnost kulturne inteligentnosti in zmožnosti 

učinkovitega medkulturnega delovanja, kar je v skladu z raziskavami o medkulturnem 
delovanju Slovencev iz zadnjih let (npr. Flere idr., 2016), ki kažejo, da se vse več Slovencev 
odloča za delo in študij v tujini, hkrati pa tudi mešanje kultur v slovenskem prostoru hitro 
narašča, zaradi česar sem v sklopu tretjega raziskovalnega vprašanja sklepala, da bodo 
posamezniki prepoznali pomembnost medkulturne interakcije.  

V povezavi s to tematiko so udeleženci izpostavili tudi pomembnost posameznikove 
pripravljenosti in želje za prilagoditev drugim kulturam. Posamezniki zaznavajo, da je to 
osnova za vse druge procese, ki jih opisuje vedenjski in metakognitivni sklop postavk. Če te 
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pripravljenosti pri posamezniku ni, druge komponente niso pomembne. Močno poudarjanje 
tega je posledica pogostega stika udeležencev s posamezniki, ki so se priselili iz držav 
nekdanje Jugoslavije in pri katerih zaznavajo, da so sposobni in kulturno inteligentni, vendar 
se to ne izrazi, saj je močnejši spodbujevalec njihova nemotiviranost za prilagoditev. Pri teh 
posameznikih (npr. iz držav nekdanje Jugoslavije) kulturna prilagoditev naj ne bi bila tako 
potrebna, saj se povezujejo v večje skupine, oblikujejo subkulturo, ohranjajo jezik, ki ga 
Slovenci lahko razumejo, zaradi česar se niso pripravljeni prilagoditi. To je skladno z 
ugotovitvami Ang idr. (2015) in bioekološko teorijo, ki poudarja ključni pomen motivacijske 
dimenzije za kulturno inteligentnost. 

 

Omejitve in prednosti študije, kontekstualni okvir 
 
Omejitev študije je majhen vzorec (le dve fokusni skupini), ki bi lahko bil tudi 

demografsko bolj raznolik. Udeleženci bi lahko bili bolj heterogeni po izobrazbi. Kvalitativna 
narava pridobljenih podatkov na manjšem vzorcu onemogoča izvedbo obsežnejših 
kvalitativnih analiz in posploševanje na vso populacijo (Petronio, 2014), hkrati pa daje dober 
vpogled v to, kakšno je razumevanje tega koncepta na slovenskem vzorcu. Kot pri vsaki 
kvalitativni analizi je tudi v moji raziskavi navzoč vpliv raziskovalca; kljub temu da sem se zelo 
trudila slediti korakom sistematične "cut and paste" analize, mislim, da je nemogoče povsem 
izriniti vpliv moje subjektivnosti na rezultate. Subjektivnost bi lahko omilila tako, da bi 
analizo izvedlo več raziskovalcev hkrati, to bi vsekakor pripomoglo k večji veljavnosti. To sem 
poskušala nekoliko vključiti s pomočjo mentorice, ki je spremljala ves potek ter dodajala 
opazke in komentarje. 

Hkrati ima fokusna skupina kot metoda v moji raziskavi številne prednosti; omogočila mi 
je močno poglobljen vpogled v posameznikovo razumevanje in interpretacijo besed, 
besednih zvez in postavk. Kot piše Kitzinger (1995), s fokusnimi skupinami ne ugotavljamo le, 
kaj ljudje mislijo, ampak kako in zakaj mislijo tako, kot mislijo, zaradi česar je ta metoda še 
posebno primerna pri tej raziskavi. 

Druga prednost je sodelovanje treh dodatnih raziskovalcev pri izvedbi fokusnih skupin. 
Gre za raziskovalce, ki so sedeli v sosednji sobi in opazovali dinamiko ter poslušali dogajanje, 
kar je omogočilo dober vpogled v neverbalno govorico in spremljanje procesov skupinske 
interakcije, ki so potekali med diskusijo. To daje metodi večji pomen. Moderatorka pogovora 
je bila zelo izkušena z vodenjem fokusnih skupin in je znala dobro motivirati vse člane 
skupine, hkrati pa pustiti, da je imela vsaka skupino svojo dinamiko in da so se nekateri 
procesi med udeleženci lahko spontano odvili.  

Dejstvo, da se udeleženci med seboj niso poznali, je pripomoglo k temu, da so bili sprva 
nekoliko bolj zadržani in si niso upali nasprotovati. Vendar so se sčasoma sprostili in diskusija 
je stekla kot debata v vsakdanjem življenju.  

Kontekst, v katerem sta bili izvedeni pričujoči fokusni skupini, je bil poseben tudi s 
sociološkega  vidika, saj je bilo to obdobje prehoda in prihoda velikega števila migrantov v 
Slovenijo z Bližnjega vzhoda. Tako je bilo čutiti vsesplošno prepričanje, da je treba druge 
narode sprejeti, a hkrati splošni (medijski) strah pred kulturami, ki jih ti begunci prinašajo. 
Nekajkrat je bil omenjen tudi terorizem, zaznati je bilo, da je ta tematika ves čas visela v 
zraku, vendar so se ji udeleženci poskušali izogniti.  

Morda je posledica tega tudi poudarjanje pomembnosti tega, o katerih tujcih in drugih 
narodih govorimo (s strani nekaterih udeležencev), kjer je bilo čutiti nekoliko višje 
spoštovanje in vrednotenje  severnih kultur (npr. Nemcev in Skandinavcev) v nasprotju s 
tistimi tujci, ki pridejo v našo državo v želji po življenju v boljših razmerah (države nekdanje 
Jugoslavije, begunci z Bližnjega vzhoda). 
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Priporočila za nadaljnje raziskave ter vrednost za prakso in znanost 
 
Pričujoča kvalitativna raziskava je pomagala določiti posebnosti pri zaznavi vprašalnika 

na slovenskem vzorcu. V raziskavi sem prepoznala ovire teh zaznav in opredelila posebnosti 
dojemanja vprašalnika pri Slovencih v zvezi z medkulturno interakcijo. Ne nazadnje se mi zdi 
spodbudno, da so vsi udeleženci dobro sprejeli pomen in ustreznost raziskovalne teme. 

Dobljene ugotovitve nakazujejo potrebo po določenih spremembah vprašalnika CQS v 
primeru njegove uporabe za slovensko občinstvo.  

Klub majhnemu vzorcu in dvema izvedenima fokusnima skupinama lahko ugotovitve 
uporabimo pri oblikovanju hipotez za večjo nacionalno raziskavo. Prav tako nam dajejo 
dober pregled nad definicijami kulturne inteligentnosti, ki so jih podali udeleženci – kaj je za 
njih medkulturna interakcija in kulturna inteligentnost ter kakšen odnos imajo do nje, kar 
zagotavlja vpogled v miselnost prebivalcev o samem konceptu. Naslednji korak je lahko 
izvedba slovenske študije z uporabo prilagojenega vprašalnika ter analiza, kako se rezultati 
razlikujejo glede na regijo, spol, izobrazbo in starost posameznikov v Sloveniji. Ko bo 
vprašalnik razvit in normiran do zadnje stopnje, lahko služi kot dober pripomoček v 
znanstvenem proučevanju tematike, povezane s kulturno inteligentnostjo (kot kažejo 
različne študije, raziskovanje tega koncepta dandanes vse bolj narašča). Uporaben je lahko 
seveda tudi v praksi kot odličen pripomoček in pomoč kadrovikom in posameznikom pri 
selekcioniranju posameznikov za odhod na delo v tujino, pri pripravi na odhod – služi lahko 
kot kazalo, na katerih področjih je potrebno dodatno usposabljanje. Vprašalnik lahko 
pomaga kadrovikom tudi pri razporejanju ljudi na določena delovna mesta in vloge v timu. 
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Zaključek 
 
Novodobne razmere na trgu dela močno spreminjajo podobo organizacij in delovne sile. 

Svet postaja globalna vas, kar povzroča, da tudi organizacije ne delujejo več le lokalno, 
temveč usmerjajo svoje delovanje vse bolj navzven, zunaj meja, hkrati pa se je s tem povečal 
tudi pretok posameznikov iz domačega okolja v tujino. Ne glede na to, ali gre za odhod 
posameznika v tujino ali za delo v domačem okolju, kjer je navzoča kulturna heterogenost 
posameznikov, je zelo pomembna kompetenca kulturne inteligentnosti.  

Ker tudi Slovenija postaja del globalne vasi in se podjetja in posamezniki vse bolj soočajo 
s kulturno heterogenostjo, me je zanimalo, kako posamezniki iz slovenskega okolja zaznavajo 
koncept kulturne inteligentnosti, kakšen je njihov pogled na okolje, v katerem živijo, koliko 
imajo izkušenj s to tematiko in ne nazadnje kako razumejo vprašalnik kulturne 
inteligentnosti, kako ga interpretirajo in kje vidijo njegove pomanjkljivosti. 

Izkazalo se je, da večina posameznikov pri kulturni inteligentnosti kot najpomembnejše 
izpostavlja pripravljenost za sprejemanje tujega, strpnost in vedoželjnost. Odnos do tujega in 
priznavanje svojega predstavljata osnovo za kulturno inteligentnega posameznika. Če je 
posameznik motiviran in pripravljen spoznavati tuje, bo tudi prilagodil svoje obnašanje in se 
izuril v kognitivni komponenti koncepta (učenje in znanje o drugih ter o svoji kulturi). 

Udeleženci so prepoznali pomembnost vprašalnika kulturne inteligentnosti in njegovo 
vlogo v praksi. Vendar se je v diskusiji pokazalo veliko ovir pri interpretaciji posameznih 
postavk in potreba po prilagoditvi vprašalnika. Udeležence je motilo veliko število postavk z 
na videz enakim oz. zelo podobnim pomenom. To je pogosto tipičen odziv posameznikov pri 
reševanju psiholoških vprašalnikov, tukaj pa se je izkazalo, da je takšno zaznavanje morda še 
zlasti posledica drugačne kontekstualne komunikacije slovenske kulture v primerjavi z 
ameriško, v kateri je bil vprašalnik razvit. Poleg tega niso navajeni racionalno oz. na 
metakognitivni ravni toliko razmišljati o dani tematiki. Kot posebnost slovenskega občinstva 
je bila zaznana skromnost posameznikov, kjer so se jim postavke kot "poznam" zdele preveč 
absolutne in so se bali razmišljati o takšni absolutni kategoriji. 

Kot zadnje je bil zanimiv kontekst, v katerem so bile izvedene fokusne skupine, saj je bilo 
to ravno v času velikega priseljevanja posameznikov z Bližnjega vzhoda, zaradi česar se je 
veliko asociacij povezovalo z njihovo kulturo, posamezniki pa so tudi poudarjali pomembnost 
razlike, za katere kulture gre – severne, kot je npr. nemška ali skandinavska, ali za priseljence 
z juga oz. Bližnjega vzhoda. 

Vse ugotovitve bodo prispevale k uspešni prilagoditvi vprašalnika iz ameriškega v 
slovenski prostor in osvetlile pogled na tematiko kulturne inteligentnosti in medkulturne 
komunikacije v slovenskem prostoru. To lahko služi kot zanimiv vir tako pri nadaljnjem 
raziskovanju dane tematike na slovenskem območju kot tudi za slovensko prakso in 
posameznike, ki se morda odločajo za odhod v tujino oz. za organizacije, ki se že soočajo z 
medkulturnim okoljem.  
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Priloge 
 

Tabela 3. Primerjava angleške verzije vprašalnika s slovenskim prevodom v prvi fazi (že izvedeno pred magistrsko nalogo) in prilagoditvi/izboljšavi 
prevoda v zaključni fazi (del magistrske naloge) 

 
Razvoj vprašalnika 

Originalne postavke v angleščini – prvi prevod – zadnja verzija vprašalnika 

 

 Postavke v angleščini Prvi prevod Zadnja verzija vprašalnika 

MC1 I am conscious of the cultural knowledge I 
use when interacting with people with 
different cultural backgrounds. 

1. Zavedam se znanja o kulturah, ki ga 
uporabljam pri stikih z ljudmi iz drugačnih 
kulturnih okolij. 

1. Zavedam se znanja o kulturah, ki ga 
uporabljam pri stikih z ljudmi iz drugih 
kulturnih okolij. 

MC2 I adjust my cultural knowledge as I interact 
with people from a culture that is 
unfamiliar to me. 

2. Kadar sem v stiku z ljudmi iz meni 
nepoznane kulture, temu prilagodim svoje 
znanje o kulturah. 

2. Kadar sem v stiku z ljudmi iz meni 
nepoznane kulture, temu prilagodim svoje 
znanje o kulturah. 

MC3 I am conscious of the cultural knowledge I 
apply to cross-cultural interactions. 

3. Zavedam se znanja o kulturah, ki ga 
uporabljam v medkulturnih stikih. 

3. Zavedam se znanja o kulturah, ki ga 
uporabljam v medkulturnih stikih. 

MC4 I check the accuracy of my cultural 
knowledge as I interact with people from 
different cultures. 

4. Kadar sem v stiku z ljudmi drugačnih 
kultur, preverjam ustreznost svojega znanja 
o kulturah. 

4. Kadar sem v stiku z ljudmi iz drugih 
kultur, preverjam ustreznost svojega znanja 
o kulturah. 

COG1 I know the legal and economic systems of 
other cultures. 

5. Poznam pravne in ekonomske sisteme 
drugih kultur. 

5. Poznam pravne in ekonomske sisteme 
drugih držav. 

COG2 I know the rules (e.g., vocabulary, 
grammar) of other languages. 

6. Poznam pravila (npr. besedišče, slovnico) 
drugih jezikov. 

6. Poznam pravila (npr. besedišče, slovnico) 
drugih jezikov. 

COG3 I know the cultural values and religious 
beliefs of other cultures. 

7. Poznam kulturne vrednote in verska 
prepričanja drugih kultur. 

7. Poznam kulturne vrednote in verska 
prepričanja drugih kultur. 

COG4 I know the marriage systems of other 
cultures. 

8. Poznam poročne navade drugih kultur. 8. Poznam poročne običaje drugih kultur. 

COG5  I know the arts and crafts of other cultures. 9. Poznam umetnost in obrti drugih kultur. 9. Poznam umetnost in obrti drugih kultur. 
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COG6  I know the rules for expressing non-verbal 
behaviors in other cultures. 

10. Poznam pravila neverbalnega vedenja v 
drugih kulturah. 

10. Poznam pravila neverbalnega vedenja v 
drugih kulturah. 

MOT1  I enjoy interacting with people from 
different cultures. 

11. Rad sem v stiku z ljudmi iz drugih kultur. 11. Rad sem v stiku z ljudmi iz drugih kultur. 

MOT2 I am confident that I can socialize with 
locals in a culture that is unfamiliar to me. 

12.Pri socialnih stikih z ljudmi iz meni 
neznanih kultur sem samozavesten. 

12. Pri stikih z ljudmi iz meni neznanih 
kultur sem samozavesten. 

MOT3 I am sure I can deal with the stresses of 
adjusting to a culture that is new to me. 

13. Prepričan sem, da lahko prenesem 
pritisk prilagajanja na kulturo, ki je zame 
nova. 

13. Prepričan sem, da se lahko prilagodim 
na kulturo, ki je zame nova. 

MOT4  I enjoy living in cultures that are unfamiliar 
to me. 

14. Rad živim v kulturah, ki so mi neznane. 14. Rad raziskujem in spoznavam meni 
nove kulture. 

MOT5  I am confident that I can get accustomed to 
the shopping conditions in a different 
culture. 

15. Prepričan sem, da se lahko navadim na 
nakupovalne navade drugih kultur. 

15. Prepričan sem, da se lahko prilagodim 
nakupovalnim navadam drugih kultur. 

BEH1  I change my verbal behavior (e.g., accent, 
tone) when a cross-cultural interaction 
requires it. 

16. Kadar je v večkulturni interakciji 
potrebno, spremenim način govora (npr. 
naglas, ton). 

16. Kadar je v medkulturni interakciji 
potrebno, spremenim način govora (npr. 
naglas, ton). 

BEH2  I use pause and silence differently to suit 
different cross-cultural situations. 

17. Uporabo premorov in tišin ustrezno 
prilagajam različnim večkulturnim 
situacijam. 

17. Uporabo premorov in molka ustrezno 
prilagodim različnim medkulturnim 
situacijam. 

BEH3  I vary the rate of my speaking when a cross-
cultural situation requires it. 

18. V večkulturnih situacijah po potrebi 
spreminjam hitrost govora. 

18. V medkulturni situaciji po potrebi 
spremenim hitrost govora. 

BEH4 I change my non-verbal behavior when a 
cross-cultural situation requires it. 

19. V večkulturnih situacijah po potrebi 
spreminjam neverbalno komunikacijo. 

19. V medkulturni situaciji po potrebi 
spremenim neverbalno komunikacijo. 

BEH5 I alter my facial expressions when a cross-
cultural interaction requires it. 

20. Spreminjam izraz na obrazu, kadar je v 
večkulturni interakciji to potrebno. 

20. Kadar je v medkulturni situaciji 
potrebno, prilagodim svoj izraz na obrazu. 
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Izjava o avtorstvu, tehnični in jezikovni brezhibnosti in etični nespornosti 
 
 
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
Izjavljam, da je magistrsko delo tehnično in jezikovno brezhibno. Raziskava izvedena v okviru 
magistrskega dela je bila etično nesporna in izvedena skladno s Kodeksom poklicne etike 
psihologov Slovenije. 
 
 
 
 Ljubljana, 30.5. 2017                                                                                         Urša Belak 
 


