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1. Povzetek
Karierna predanost je emocionalna povezanost posameznika z lastno kariero, ki vključuje
motivacijo za delo na izbranem področju ter razvoj in strmenje k s kariero povezanim ciljem,
ki pa niso vezani le na določeno delovno mesto, temveč obsegajo vrsto sorodnih delovnih
mest, povezanih z določenim poklicnim področjem. Posameznikova karierna predanost je
pomembna iz najrazličnejših razlogov; spodbuja razvoj strokovnega znanja, lahko pripelje do
višjega dohodka in povečane samozavesti ter posameznikom pomaga pri spopadanju z
današnjo negotovostjo zaposlitve. Na karierno predanost vplivajo različni dejavniki, kot so
delovno zadovoljstvo, kolegialnost, podpora in povratna informacija, lokus kontrole, delovna
doba ter nagrajevanje. Pomembno je, da so delodajalci seznanjeni z dejavniki karierne
predanosti, saj lahko le tako razumejo njeno vrednost ter znajo na primeren način spodbujati
svoje karierno predane delavce. Za merjenje karierne predanosti so ameriški raziskovalci
razvili kar nekaj vprašalnikov, ki pa na žalost (še) niso bili prevedeni v slovenščino. Med njimi
želimo kot najboljša izpostaviti nekoliko starejša vprašalnika Career commitment scale
(CCS) iz leta 1985 in Career Commitment Measure (CCM) iz leta 1994, ki sta edina
vprašalnika karierne predanosti z opravljenimi validacijskimi študijami ter se v raziskavah
povezanih s predanostjo karieri tudi najpogosteje uporabljata. Perspektiven je tudi novejši
vprašalnik Career Commitment Questionnaire (CCQ), konstruiran leta 2017, z dobrimi
merskimi karakteristikami pridobljenimi z uveljavljenimi statističnimi metodami ter dobro
teoretsko podlago. Kar se tiče nadaljnjega dela menimo, da je potreben prevod in priredba
vprašalnikov CCS in/ali CCM v slovenski jezik ter, da bi bilo koristno poiskati in diferencirati
angleške izraze, ki so sorodni karieri in pripadnosti karieri ter zanje poiskati ustrezne
slovenske prevode.

2. Kratka predstavitev področja
Karierno predanost lahko definiramo kot posameznikovo emocionalno povezanost z izbrano
vrsto kariere (Kim, 2002), posameznikovo motivacijo za delo na izbranem delovnem mestu
in njegov odnos do tega dela (Blau, 1985; v: Jones, Zanko in Kriflik, 2006) ali kot odnos
posameznika do svojega poklica, ki vključuje razvoj osebnih kariernih ciljev, identifikacijo s
temi cilji in vključevanje v te cilje. Posameznik, ki je predan svoji karieri, je skladno s svojimi
vrednostmi v svojo kariero in njen razvoj pripravljen vložiti veliko truda (Goulet in Singh,
2002). Na tem mestu je potrebno poudariti, da pri karierni predanosti ne gre zgolj za to, da je
posameznik predan določeni organizaciji ali delovnemu mestu (tj. da spoštuje delovne in
organizacijske zahteve, cilje ter vrednote organizacije) in si želi to delovno mesto obrdržati
(Mowday, Steers in Porter, 1979; v: Jones idr., 2006); prav tako ne gre zgolj za predanost
delu, ki posamezniku prinaša intrinzično zadovoljstvo in pri katerem je posameznik
popolnoma posvečen svojim delovnim nalogam (Somers in Birnbaum, 1998; v: Jones idr.,
2006). Pri karierni predanosti gre za strmenje k ciljem, ki niso vezani na določeno delovno
mesto, temveč lahko obsegajo vrsto sorodnih delovnih mest na določenem poklicnem
področju (Aryee in Tan, 1992; v: Yoon, Oh in Kim, 2018).



Pomembnost karierne predanosti

Posameznikova karierna predanost je pomembna iz različnih razlogov. Za razvoj kariere je
potrebno veliko časa; gre za zaporedje ločenih ampak sorodnih delovnih vlog (pozicij), ki se
akumulirajo skozi poklicno napredovanje. Posameznik lahko visoko specializirano in
strokovno znanje razvije le s strateškim razvojem kariere, za katerega je potrebna visoka
raven karierne predanosti. Slednja prav tako zagotavlja vzdržljivost, potrebno za
vzpostavljanje poslovnih mrež in profesionalnih odnosov (Jones idr., 2006) ter lahko pripelje
do višjega dohodka in povečane samozavesti posameznikov (Kalbers in Fogarty, 1995; v:
Jones idr., 2006). Kot zadnje, poslovni svet dandanes ni več skupek ločenih in varnih
položajev. V zadnjih letih smo priča spremembam na trgu dela, ki jih prinaša četrta
industrijska revolucija, tj. povečanim potrebam po tehničnih delovnih mestih povezanimi z
umetno inteligenco in biotehnologijo ter negotovosti ostalih delovnih mest. Poleg tega je
današnja poslovna klima dinamična in nenehno spreminjajoča se (Jones idr., 2006). Na
karierno predanost lahko gledamo kot na nekakšno prilagoditev današnjim spremenjenim
razmeram na trgu dela. Percepcija delavcev se zaradi fluidnosti in negotovosti delovnih mest
pomika od koncepta vseživljenjskega dela (na istem delovnem mestu ali znotraj iste
organizacije) h konceptu vseživljenjske kariere ter s tem tudi od koncepta predanosti
določenemu delovnemu mestu k predanosti določeni karieri (Yoon idr., 2018).

Dejavniki karierne predanosti

Dejavniki, ki vplivajo na raven posameznikove karierne predanosti, so delovno zadovoljstvo,
kolegialnost, podpora in povratna informacija, lokus kontrole, delovna doba, nagrajevanje ter
negativne delovne vloge. Pri posameznikih, ki v delovnem okolju občutijo delovno
zadovoljstvo, bo raven karierne predanosti najverjetneje visoka (Jones idr., 2006). Lee,
Carswell in Allen (2000) predpostavljajo, da je to zaradi tega, ker je odnos do samega dela
najverjetneje osrednja skrb pri posameznikovem opravljanju poklica. Naslednji pomemben
dejavnik ohranjanja in spodbujanja karierne predanosti je kolegialnost. Posamezniki, ki v
svojem delovnem okolju občutijo kolegialnost bodo najverjetneje vzpostavili trden odnos s
svojim trenutnim delovnim mestom in posledično razvili višjo raven karierne predanosti. Višje
ravni karierne predanosti bodo najverjetneje imeli tudi posamezniki, ki v delovnem okolju
občutijo podporo s strani sodelavcev in nadrejenih ter dobivajo redne povratne informacije
povezane z njihovimi delovnimi nalogami (Jones idr., 2006).

Raven karierne predanosti bo najverjetneje visoka tudi pri posameznikih z notranjim lokusom
kontrole, tj. tistih posameznikih, ki verjamejo, da je njihova prihodnost v njihovih rokah ter
nizka pri posameznikih z notranjim lokusom kontrole (Jones idr., 2006), tj. tistih
posameznikih, ki so mnenja, da na svojo usodo ne morejo vplivati (Colarelli in Bishop, 1990;
v: Jones idr, 2006). Raven karierne predanosti se povišuje tudi z delovno dobo (Jones idr.,
2006). Posamezniki, ki že vrsto let nabirajo izkušnje na svojem poklicnem področju, bodo
zaradi ogromno vloženega truda in energije, zaradi visoke ''cene'', ki bi jo plačali za
zapustitev le te, svoji karieri bolj predani. Na raven karierne predanosti vpliva tudi
nagrajevanje. Dobra plača in privlačne ugodnosti povezane z delovnim mestom jo
povečujejo (Jones idr., 2006). Nagrajevanje je še posebej pomembno pri ljudeh, ki jim
kariera predstavlja eno izmed najpomembnejših stvari v njihovem življenju, tj. karierno
orientiranih ljudeh. Takšni posamezniki v primerjavi z drugimi, ne tako močno karierno
orientiranimi posamezniki, sami sebe in svoje delo veliko bolj cenijo ter zato za delo, ki ga



opravljajo, pričakujejo večje nagrade (Lee idr., 2000). Negativne delovne vloge, ki zajemajo
nejasnost vloge (posameznik ni povsem prepričan katere delovne naloge mora opravljati),
konflikt vlog (delovne zahteve so med sabo nezdružljive) ter konflikt med vlogami (delovne
zahteve so nezdružljive z drugimi/osebnimi zahtevami) na raven karierne predanosti vplivajo
negativno, saj negativno vplivajo na raven stabilnosti in kontinuitete, ki jo karierno predani
posamezniki pri trenutni zaposlitvi potrebujejo (Jones idr., 2006).

Pomen posameznikove karierne predanosti za delodajalce

Kakšen pa je pomen posameznikove (delavčeve) karierne predanosti za organizacije,
delodajalce, managerje in osebe, ki v organizacijah upravljajo s kadri? Ker so posamezniki
predani karieri veliko bolj mobilni kot posamezniki predani organizaciji, lahko napačno
upravljanje z delovnim okoljem (neupoštevanje predhodno opisanih dejavnikov karierne
predanosti) vodi do izgube teh dragocenih članov oz. vodi do tega, da ti posamezniki
preidejo na naslednjo službo. Zato je pomembno, da delodajalci, managerji in osebe, ki
opravljajo s kadri, razumejo vrednost in vseprisotnost karierne predanosti ter vedo kako
spodbujati in obdržati svoje karierno predane delavce (Jones idr., 2006).



3. Merski pripomočki
Vprašalnik Career commitment scale – CCS (1985)

Blau, G.

Slovenski

prevod

vprašalnika

Opis Vprašalnik je namenjen ugotavljanju posameznikove karierne predanosti, ki jo avtor

opredeljuje kot posameznikovo stališče do svojega poklica.

Število postavk 7

Lestvice Karierna predanost (Career commitment)

Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska; 1 – popolnoma se ne strinjam, 5 – popolnoma

se strinjam

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko

Čas izpolnjevanja

Način vrednotenja Enostavno. 3 postavke so obratno vrednotene. Rezultat je

linearni seštevek odgovorov na postavke.

Potrebna stopnja

usposobljenosti

Enostaven za uporabo

Merske

karakteristike

Norme Ne

Zanesljivost Test-retest: α(medicinske sestre/tehniki; 7 mesecev) = ,67

Notranja zajedljivost: α(medicinske sestre/tehniki) = ,87

α(nadzorniki časopisnega podjetja) = ,83

α(bančni uslužbenci) = ,84

Veljavnost Diskriminativna veljavnost: Statistično pomembne korelacije

med karierno predanostjo in namenom menjave kariere

(rT1 = – ,38; rT2 = – ,41); korelacije z namenom menjave

službe niso statistično pomembne (rT1 = – ,07; rT2 = – ,08).

Dostopnost in

cena

Prednosti - Kratka in enostavna za izpolnjevanje

- Hitro vrednotenje

- Ima ustrezne merske značilnosti

Pomanjkljivosti - Lestvica ni dostopna preko spleta

Posebnosti Lestvica se pogosto uporablja pri raziskovanju karierne predanosti; ni prevedena v

slovenščino



Vprašalnik Career Commitment Measure – CCM (1994)

Carson, K. D., Bedeian, A. G.

Slovenski

prevod

vprašalnika

Opis Vprašalnik meri posameznikovo karierno predanost, ki je definirana kot posameznikova

motivacija delovati v izbranem poklicu oziroma poslanstvu. Konstrukt karierne predanosti je

sestavljen iz treh dimenzij: 1.) karierna identiteta – predstavlja vzpostavitev tesne

emocionalne povezave z lastno kariero; 2.) načrtovanje kariere – se nanaša na določanje

razvojnih potreb in določanje kariernih ciljev; 3.) Karierna prožnost – zavračanje možnosti

prekinitve kariere zaradi različnih težav.

Število postavk 12

Lestvice - Karierna identiteta (Career Identity), 4 postavke

- Načrtovanje kariere (Career Planning), 4 postavke

- Karierna prožnost (Career Resilience), 7 postavk

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

popolnoma se strinjam)

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko

Čas izpolnjevanja

Način vrednotenja Enostavno. Seštejemo ocene pri posameznih postavkah

določene lestvice. Nekatere postavke na dimenziji karierne

prožnosti se vrednotijo obratno.

Potrebna stopnja

usposobljenosti

Merske

karakteristike

Norme

Zanesljivost Notranja zanesljivost: α = ,79 – ,85

Veljavnost Konvergentna veljavnost: statistično pomembna korelacija s

CCM (r=0,75)

Konstruktna veljavnost: pozitivna korelacija z nivojem

izobrazbe in karierno predanostjo (rkarierna predanost = ,18;

rkarierna identiteta = ,21; rnačrtovanje kariere = 0,16) in starostjo (rkarierna

predanost =  ,15; rkarierna identiteta = ,10; rkarierna prožnost = ,21) in

negativna korelacija med namen menjave kariere in karierno

predanostjo ( rkarierna predanost = – ,54; rkarierna identiteta = –,47;

rnačrtovanje kariere = – ,31; rprožnost kariere = – ,38)

Dostopnost in

cena

Prednosti - Kratke postavke

- Enostavno vrednotenje

- Večdimenzionalni vprašalnik – jasni in čisti faktorji

Pomanjkljivosti - Ni dostopen preko spleta



Posebnosti Drugi raziskovalci pogosto uporabljajo vprašalnik CCM; pogosto uporabljajo zgolj izbrane

postavke; uporablja se na vzorcu različnih poklicnih profilov; ni preveden v slovenščino.

Vprašalnik

Career Commitment Questionnaire – CCQ (2017)

Rasudin, S. N., Shohaimi, S.

Slovenski

prevod

vprašalnika

Opis Avtorici sta Vprašalnik o karierni predanosti oblikovali na osnovi CCM in CCS. Postavke

slednjih sta združili v enodimenzionalen vprašalnik, ki je namenjen merjenju posameznikove

karierne predanosti.

Število postavk 19

Lestvice Karierna predanost

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

popolnoma se strinjam

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko

Čas izpolnjevanja

Način vrednotenja Enostavno. Nekatere postavke se obratno vrednoti, rezultate

vseh postavk pa se sešteje. Rezultat med 19 in 34 je

opredeljen kot nizka karierna predanost, med 44 in 69 kot

zmerna karierna predanost in med 70 in 95 kot visoka

predanost.

Potrebna stopnja

usposobljenosti

Merske

karakteristike

Norme Ne

Zanesljivost Notranja zanesljivost: α  = ,99

Veljavnost Konvergentna veljavnost: prevarjena s STATA programom,

verzija 14, povprečna izločena varianca (Average Variance

Extracted AVE) = ,78

Dostopnost in

cena

Prednosti - Ustrezne merske značilnosti

- Uporaben za različne poklicne profile

- Enostavnost uporabe

Pomanjkljivosti - Merske značilnosti so preverjene zgolj na enem vzorcu (Malezijski učitelji)

Posebnosti Vprašalnik ni preveden v slovenščino; oblikovan je za Malezijsko populacijo, avtorice so ga

pred uporabo prevedle v Malajščino.



Vprašalnik Career Commitment Scale (1990)

Colarelli, S. M. in Bishop, R .C.

Slovenski

prevod

vprašalnika

Opis Vprašalnik, ki meri karierno predanost, je predelana in dopolnjena različica Organizational

Commitment Scale (Porter, Steers, Mowday in Boulian, 1974). V novi različici vprašalnika so

avtorji besedo organisation (organizacija) zamenjali z besedo career (kariera) ter dodali štiri

originalne postavke.

Število postavk 17

Lestvice

Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska lestvica; 1 – popolnoma se ne strinjam, 7 –

popolnoma se strinjam

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko

Čas izpolnjevanja

Način vrednotenja Seštejemo ocene pri posameznih postavkah.

Potrebna stopnja

usposobljenosti

Merske

karakteristike

Norme Ne

Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α = ,94

Veljavnost - Konstruknta veljavnost: Statistično pomembne korelacije s

starostjo (r = ,21) in trajanjem izobraževanja (r = ,20)

Dostopnost in

cena

Prednosti - Dobra zanesljivost

- Enostavnost uporabe

Pomanjkljivosti - Ni dostopen preko spleta

- Pomanjkljivi podatki o vprašalniku – ni podatkov o času izpolnjevanja, potrebni stopnji

usposobljenosti, normah ter drugih oblikah veljavnosti

Posebnosti Ni preveden v slovenščino.



Vprašalnik Commitment to Career Choices Scale – CCCS (1989)

Blustein, D. L., Ellis, M. V. in Devenis, L. E.

Slovenski

prevod

vprašalnika

Opis Vprašalnik meri dve relativno neodvisni dimenziji procesa karierne predanosti – poklicno

raziskovanje in zavzetost ter stopnja karierne predanosti.

Število postavk 28

Lestvice - Poklicno raziskovanje in zavzetost (vocational exploration

and commitment - VEC)

- Stopnja karierne predanosti (tendency to foreclose – TTF)

Ocenjevalna lestvica 7-stopenjska lestvica; 1 – nikoli ne velja zame, 7 – vedno

velja zame

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko

Čas izpolnjevanja

Način vrednotenja Enostavno. Seštejemo ocene pri posameznih postavkah

določene lestvice. 19 postavk meri poklicno raziskovanje in

zavzetost, 9 postavk meri nagnjenost k izključevanju.

Potrebna stopnja

usposobljenosti

Merske

karakteristike

Norme Ne

Zanesljivost - Notranja zanesljivost: α (poklicno raziskovanje in

zavzetost) = ,92

- Notranja zanesljivost: α (nagnjenost k izključevanju) = ,84

Veljavnost

Dostopnost in

cena

Prednosti - Dobra zanesljivost

- Enostavnost uporabe

Pomanjkljivosti - Ni dostopen preko spleta

- Pomanjkljivi podatki o vprašalniku - ni podatkov o času izpolnjevanja, potrebni stopnji

usposobljenosti, normah ter veljavnosti

Posebnosti Ni preveden v slovenščino.



Vprašalnik Career Commitment  (1983)

Farmer, H. S.

Slovenski

prevod

vprašalnika

Opis Lestvica je namenjena ocenjevanju posameznikovega interesa za dolgoročno napredovanje

v karieri. Karierna predanost je opredeljena kot vidik motivacije za razvoj svoje kariere.

Avtorica je vprašalnik večkrat priredila po Inventarju delovne Salience (Work Salience

mesure), ki sta ga oblikovala Super in Culha (1976). V različnih raziskavah uporabi različno

število postavk.

Število postavk 14-15

Lestvice Karierna predanost (Career Commitment scale)

Ocenjevalna lestvica 5-stopenjska lestvica

Aplikacija Število udeležencev Individualno ali skupinsko

Čas izpolnjevanja

Način vrednotenja Višji rezultat nakazuje visoko pomembnost načrtovanja

kariere za posameznika, kariera je ena izmed njegovih

glavnih zanimanj in mu daje smisel življenja.

Potrebna stopnja

usposobljenosti

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je

zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne

diplomirane psihologe (kategorija B/C: potrebno dodatno

usposabljanje).

Merske

karakteristike

Norme Ne

Zanesljivost Notranja zanesljivost: α(15 postavk, 1985) = ,83;

α(14 postavk; 1995) = ,82

Veljavnost

Dostopnost in

cena

Prednosti - Lestvica je relativno kratka

- Zanesljivost je ustrezna

Pomanjkljivosti - Ni podatkov o veljavnosti lestvice

- Lestvica ni dostopna preko spleta

Posebnosti Lestvica ni prevedena v slovenščino; pojavlja se v več različicah (avtorica glede na potrebe

raziskovanja spreminja število postavk).



4. Primerjava med merskimi pripomočki

Po pregledu literature ugotavljamo, da v Sloveniji nimamo vprašalnika, ki bi preverjal
posameznikovo karierno predanost ali kakšen podoben konstrukt. V tuji znanstveni literaturi
smo zasledile večinoma angleške vprašalnike, ki so namenjeni raziskovanju karierne
predanosti.

Vprašalniki Career Commitmen Scale (Colareli in Bishop, 1990), CCS (Blau, 1995), Career
Commitment (Farmer, 1983) in CCQ (Rasudin in Shohaimi, 2017) so enodimenzionalni in
naj bi kot taki merili stopnjo posameznikove karierne predanosti. Vprašalnik CCCS (Blustein,
Ellis in Devenis, 1989) je dvodimenzionalen in predpostavlja, da je posameznikova karierna
predanost produkt posameznikove težnje po poklicnem raziskovanju in zavzetosti ter
njegove stopnje karierne predanosti. CCM (Carson in Bedeian, 1994) je edini vključeni
večdimenzionalni vprašalnik, ki meri tri dimenzije karierne predanosti: karierna identiteta,
načrtovanje kariere in karierna prožnost. Vsi vprašalniki so približno enako dolgi (nekje med
12 in 19 postavk) z izjemo CCS (Blau, 1985), ki ima 7 postavk in dvodimenzionalni
vprašalnik CCCS (Blustein idr., 1989), ki vsebuje 28 postavk. Vsi vprašalniki so kratki, hitri
za aplikacijo, lahko jih uporabimo individualno ali skupinsko, vrednotenje pa je preprosto. Vsi
vprašalniki imajo dobro ali zelo dobro notranjo zanesljivost (α= ,79 – ,99). Največkrat
izpostavljena veljavnost je bila konstruktna, ki je pokazala pozitivne, pomembne povezave s
starostjo in trajanjem izobraževanja ter negativno pomembna povezavo z namenom
menjave kariere.

Pomanjkljivost večine vprašalnikov je ta, da ne temeljijo na enotnem teoretičnem izhodišču.
Vprašalnika Career Commitment Scale (Colarelli in Bishop, 1990) in CCQ (Rasudin in
Shohaimi, 2017) sta npr. nastala z združevanjem dveh vprašalnikov na katerih je bila
ponovno izvedena konfirmatorna faktorska analiza. Drugi vprašalniki izhajajo iz dveh
teoretskih podlag, prva opredeljuje karierno predanost kot stališče posameznika do izbrane
poklicne poti (CCS – Blau, 1985), druga pa opredeljuje karierno predanost kot
posameznikovo motivacijo za razvijanje kariere (CC – Farmer, 1983). Vprašalnik CCM
(Carson in Bedeian, 1994) je nastal kot kritika na vprašalnik CCS (Blau, 1985) in se kot tak
usmerja tako na motivacijsko komponento kot tudi na posameznikovo stališče glede lastne
kariere. Zgolj CCS in CCM imata v validacijskih študijah opredeljena teoretične izhodišča.

Največja težava je nedostopnost vprašalnikov v administrativni obliki. Postavke in načini
vrednotenja so predstavljeni v nekaterih od pregledanih člankov. Le redke raziskave, ki se
ukvarjajo s karierno predanostjo so prosto dostopne. Velikokrat je zahtevano plačilo ali pa je
za dostop potrebno kontaktirati avtorje. Nedostopnost vprašalnikov v administrativni obliki je
velika pomanjkljivost z vidika standardizirane uporabe testa. Velikokrat manjkajo podatki o
času izpolnjevanja, potrebni stopnji usposabljanja za uporabo testa in natančna navodila za
vrednotenje. Problem so tudi nepopolne informacije o merskih značilnostih ter dejstvo, da
avtorji norm ali kriterijev sploh ne omenjajo in zato ne moremo vedeti ali sploh obstajajo. Ena
bistvenih pomanjkljivosti je tudi ta, da ni jasno ali obstajajo kakšne omejitve glede izvedbe
testa, npr. ali so določeni vprašalniki primerni za aplikacijo ne glede na poklic. Zgolj za
vprašalnik CCS (Blau, 1985) so podane informacije, da je primeren tako za poklice z nizko
kot tudi za poklice z visoko stopnjo strokovnosti.



Pomanjkljivost je tudi starost posameznih vprašalnikov, saj jih je večina nastala v zadnjih
dveh desetletij prejšnjega stoletja. Najmanj se uporabljata CCCS in Career Commitment.
Večina sodobnih raziskav tako uporablja CCS (Blau, 1985) ali CCM (Carson in Bedeian,
1994). CCS je sicer zelo star vprašalnik, vendar se zaradi svoje dobre teoretične podlage, še
zmeraj zelo pogosto uporablja. Blau (1985, 1989) je eden izmed redkih, ki je natančno
definiral karierno predanost (»Posameznikovo stališče do svojega poklica oz. stroke«; oz.
»Stopnja motivacije za ohranjanje pomena in kontinuitete v kariernih ciljih določenih za
ohranitev zaposlitve«) in konstrukt razločil od sorodnih konstruktov, kot je pripadnost k
organizaciji in delovna zavzetost (»job involvment«). Prav tako je vprašalnik kratek in ima
zadovoljive merske karakteristike. Slednje velja tudi za vprašalnik CCM, ki bi naj predstavljal
izboljšano in dodelano različico CCS. Med raziskovalci je priljubljen, ker vključuje več
dimenzij, ki se med seboj ne prekrivajo. Zasledili pa smo tudi, da velika večina avtorjev za
raziskovanje karierne predanosti uporablja zgolj nekaj vprašanj iz navedenih vprašalnikov.
Vprašalnik CCQ ima zelo dobre merske značilnosti pridobljene z uveljavljenimi statističnimi
metodami ter dobro teoretsko podlago. Ker je relativno svež merski inštrument je njegova
pogostost uporabe zelo odvisna od prihodnosti raziskovanja konstrukta karierne predanosti.

5. Smernice za nadaljnje delo
Poslovni svet se spreminja in diskretnih ter varnih delovnih mest skoraj ni več. Dojemanje
vseživljenjskega dela se spreminja v vseživljenjsko kariero na trgu negotovih zaposlitvenih
možnosti (Yoon, idr., 2018). Današnja delovna klima je dinamična in nenehno spreminjajoča,
zato lahko predanost k izbrani, določeni karieri postane pomemben vir vzpostavljanja smisla
pri delu (»occupational meaning«) in kontinuitete, saj organizacije postajajo bolj fluidne in v
manjši meri zagotavljajo varnost zaposlitve (Jones, idr., 2006). Zaradi slednjega se nam zdi
zelo pomembno, da se področje karierne predanosti raziskuje tudi v Sloveniji, saj smo
mnenja, da je to tematika, ki bo pomembna za vse poklicne profile. Kot taka bo predmet
različnih psiholoških raziskav, zlasti s področja psihologije dela in organizacije v smislu
ohranjanja samopodobe in smisla ob izgubi službe in ohranjanja kariere.

Menimo, da je za raziskovanje področja najprej pomembno natančno opredeliti sam
konstrukt karierne predanosti (»career commitment«) in ga ustrezno ločiti od sorodnih ali
podobnih pojmov kot so pripadnost organizaciji, predanost delu, delavna zavzetost ipd.
Priporočamo nastanek obsežne metaanalize, ki bo dileme razrešila, hkrati pa bodo s tem na
enem mestu vse relevantne informacije podlaga za nastanek novega, sodobnega
vprašalnika o karierni predanosti.

Drugi predlog je prevod in priredba vprašalnika CCS in/ali CCM v slovenski jezik. Pri tem bi
bilo potrebno upoštevati vse postopke za dober prevod in standardizacijo testa. Dani
priredbi, bi ob ustreznih merskih značilnostih lahko uporabili pri raziskovanju karierne
predanosti med Slovenci. Dobro bi bilo raziskovati in preverjati vprašalnika v različnih
poklicnih in kulturnih okoljih. Zanimivo bi bilo raziskati tudi karierno predanost med
dolgotrajno brezposelnimi.
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