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Namen in cilji 

Revijo Eksperimentator izdaja Društvo študentov psi-
hologije Slovenije in izhaja enkrat letno. V njej objavl-
jamo prispevke z vseh področij psihologije in področij, 
ki so z njo povezana. Avtorji ali soavtorji prispevkov 
so študenti psihologije ali psihologi, ki s strokovnega 
vidika pišejo o problemih, ki sodijo v opredeljeno po-
dročje. Revija skuša spodbujati aktivnost študentov na 
področju teoretičnega in empiričnega raziskovanja in 
jim ponuditi priložnost, da svoje delo objavijo in se tako 
predstavijo širši (strokovni) javnosti.

Uredništvo zagotavlja kakovost člankov skozi proces 
dvojne slepe recenzije. Vsak prispevek, ki ustreza teh-
ničnim zahtevam in sodi v okvir namena in ciljev revije 
je poslan v oceno recenzentu, ki ne ve, kdo je avtor 
prispevka (in obratno). Recenzente za vsak prispe-
vek posebej določi uredništvo, prispevki pa so obja-
vljeni na podlagi pozitivnega mnenja recenzenta in po 
presoji urednika. Prav tako je zaželeno, da so prispevki 
pripravljeni pod mentorstvom psihologa (ali drugega 
strokovnjaka) z raziskovalnimi izkušnjami.

Bibliografski zapisi o vseh objavljenih prispevkih so 
ustrezno kategorizirani in uvrščeni v slovensko podatk-
ovno zbirko COBIB. 

Opombe

Z oddajo konče verzije prispevka avtorji potrjujejo, da 
ta v enaki ali podobni obliki še ni bil objavljen v do-
mači ali tuji publikaciji in tudi v prihodnje ne bo brez 
soglasja izdajatelja Eksperimentatorja. Uredništvo in 
izdajatelj ne prevzemata odgovornosti za strokovna 
mnenja in trditve oziroma zaključke, ki so jih podali 
avtorji v posameznih prispevkih.

Navodila za avtorje so dostopna na spletni strani Društ-
va študentov psihologije Slovenije (www.dsps.si).

© 2016 Društvo študentov psihologije Slovenije. Revija je zaščitena z Zakonom o avtorskih pravicah. Revija v celoti ali katerikoli njen del ne smeta biti 
razmnoževana ali posredovana na noben način brez predhodnega psinega privoljenja izdajatelja. 
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Uvodnik

V dvajsetih letih dela s študenti in za študente je v Društvu študentov psihologije Slovenije dokončno dozorela 
ideja o ustanovitvi lastne znanstveno-raziskovalne publikacije. Z njo smo želeli (in sedaj lahko že rečem, da nam 
je uspelo) študentom psihologije iz celotne Slovenije ponuditi priložnost, da predstavijo svoje raziskovalno delo. 
Prepričani smo namreč, da je v naših vrstah mnogo takšnih, ki se spogledujejo ali že aktivno spopadajo z izzivi 
raziskovalnega dela, toda ne dobijo priložnosti, da bi svoje delo predstavili širši (strokovni) javnosti.

V prvi številki predstavljamo osem izvirnih znanstveno-raziskovalnih prispevkov, ki pokrivajo najrazličnejša področ-
ja psihologije – od psihološke metodologije do aplikativnih področij pedagoške psihologije in psihologije dela in 
organizacije. Nabor objavljenih člankov odlično odraža širok spekter poklicnih in raziskovalnih interesov slovenskih 
študentov psihologije.

Ideja o znanstveni publikaciji se ne bi mogla materializirati brez finančne podpore Študentskega sveta Filozof-
ske fakultete Univerze v Ljubljani, Študentske organizacije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Filozofske 
fakultete Univerze v Mariboru ter Društvenega stičišča STIKS, ki je poskrbelo za lekturo prispevkov. Na tem mes-
tu se vsem omenjenim zahvaljujem, prav tako pa bi se v imenu avtorjev rad zahvalil mentorjem, ki so avtorjem 
pomagali pri oblikovanju in izboljšavi njihovih prispevkov ter recenzentom, ki so skozi proces dvojne slepe recenzi-
je poskrbeli, da kljub ”študentski naravi” prispevkov nismo spuščali zahtevane ravni kakovosti, ki se bi pričakovala 
tudi v ostalih primerljivih  publikacijah. Prav tako se zahvaljujem članom in članicam ter strokovnim delavcem 
Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so z nasveti in tehnično podporo pomagali pri 
izdaji pričujočega dela.

Ponosni smo, da smo julija, v okviru priprav na izdajo zbornika, skupaj z organizatorji mednarodne psihološke ra-
ziskovalne šole jSchool v Rakičanu organizirali znanstveno srečanje s predstavitvami posterjev. Srečanje je odlik-
ovala mednarodna udeležba, povzetke predstavljenih posterjev pa objavljamo tudi kot prilogo Eksperimentatorju.

Sedaj, ko smo prešli vse začetniške ovire, se z veseljem obračamo k naslednji številki Eksperimentatorja, za 
katerega upamo, da bo postal osrednja publikacija za objavo študentskih prispevkov s področja psihologije v 
Sloveniji.

Veliko užitkov ob branju!

Žan Lep
Urednik in predsednik Društva študentov psihologije Slovenije
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Ali je spolno vedenje povezano z navezanostjo v romantičnih odnosih? 

Anja Mikl1 in Janja Živko2 
Mentorica: asist. Marina Horvat

Povzetek

Teorija navezanosti je psihološki model, ki opisuje čustvene vezi med posamezniki in dinamiko dolgotrajnih medosebnih od-
nosov. Primarno je bila raziskovana v kontekstu otrok in njihovih staršev oziroma skrbnikov. Kasneje je bilo ugotovljeno, da po-
notranjene izkušnje iz otroštva vplivajo na pričakovanja dostopnosti in odzivnosti bližnjih oseb v odraslosti. V povezavi z vzorci 
navezanosti smo se osredotočili predvsem na področje spolnega vedenja, saj je raziskovanje odrasle navezanosti v zadnjih letih 
povzročilo novo pojmovanje odraslih odnosov in spolnosti. Spolnost namreč ne izhaja več iz nekega nagona, ki teži po sprostitvi, 
ampak je vključena v sistem navezovanja. Namen pričujoče raziskave je bil raziskati, kako se vzorci navezanosti povezujejo s 
spolnim vedenjem v odraslosti. Na vzorcu 301 udeležencev, starih med 18 in 35 let (M = 22,57; SD = 3,08), smo aplicirali vprašalnik 
Izkušnje v bližnjih odnosih (ECR-R) (Fraley, Waller in Brennan, 2000) in Vprašalnik spolnega vedenja. Rezultati so pokazali, da 
imajo varno navezani posamezniki najdlje trajajoče romantične zveze, s katerimi so v primerjavi z drugimi vzorci navezanosti tudi 
najbolj zadovoljni. Prav tako obstajajo pomembne razlike v dojemanju spolnega odnosa. Pri tesnobno navezanih je pomembno 
višje izraženo dojemanje slednjega kot dejanja, s katerim utrjujejo zvezo. Najvišje vrednosti strinjanja dosegajo tudi pri postavki 
dojemanja spolnega odnosa kot dejanja, s katerim pridobivajo pozornost in naklonjenost svojih partnerjev. Pokazalo se je tudi, 
da tesnobno navezani posamezniki v najmanjši meri uporabljajo barierna kontracepcijska sredstva. Prisotnost rizičnega spolnega 
vedenja je najmanj izražena pri varno navezanih, medtem ko so nagnjenja k slednjemu najbolj izražena pri prestrašeno navezanih 
posameznikih. 

Ključne besede: vzorci navezanosti, romantični odnosi, spolno vedenje, promiskuiteta, rizično spolno vedenje 

Is sexual behaviour connected to attachment in romantic relationships? 
Abstract

The atachment theory is a psychological model that describes emotional bonds and inner dynamics of long-term relationships. 
The theory was primarily discovered and researched within relationships between children and their parents or guardians. It was 
discovered that internalized childhood experiences affect one‘s expectations of accessibility and reactivity of other people close to 
them. Therefore, the pattern of attachment has a long-term affect on one‘s understanding of themself and others; it affects the qua-
lity of their relationships and quality of their life as well. In relation to patterns of attachment, we concentrated on sexual behaviour, 
which has caused a new perception of relationships and sexuality in the latter years. Sexuality actually does not come from instinct, 
but is included in the attachment theory system. The purpose of this research was to examine the connection between patterns of 
attachment and sexual behaviour in adulthood. Our sample was comprised of 301 participants, aged between 18 and 35 years. 
We used two different questionnaires: Experiences in Close Relationships Revised, in short ECR-R (Fraley, Waller and Brennan, 
2000) and authorial questionnaire of sexual behaviour. Results indicated that those with the secure attachment style have the 
longest romantic relationships and are in comparison to the other patterns of attachment more satisfied with them. There are also 
statistically significant differences in perceiving sexual intercourse. Those with the preoccupied attachment style strongly perceive 
sexual intercourse as an act that strenghtens their relationship, and as an act with which they can gain attention and affection from 
their romantic partners. Results also indicated that those with the preoccupied attachment style show the lowest usage of barrier 
contraceptives. Securely attached individuals had the lowest score of actual risky sexual behaviour, while fearfully attached had 
the highest score of tendency for risky sexual beaviour. 

Keywords: patterns of attachment, romantic relationships, sexual behaviour, promiscuity, risky sexual behaviour

1anja.mikl@student.um.si, 2janja.zivko@student.um.si, študentki na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete 
Univerze v Mariboru

Eksperimentator, 1, 7–15 (2016)
Znanstveni empiričnoraziskovalni prispevek
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A. Mikl in J. Živko

Uvod

Teorija navezanosti

Teorija navezanosti je psihološki model, ki opisuje 
čustvene vezi med posamezniki in dinamiko dolgotraj-
nih medosebnih odnosov. Primarno je bila raziskovana 
v kontekstu otrok in njihovih staršev oziroma skrbni-
kov (Levy in Orlans, 2014). Navezanost je torej odprt 
proces, kar pomeni, da so različni vzorci navezanosti 
posameznika hierarhično urejeni in vplivajo drug na 
drugega. Najpomembnejše mesto imajo zgodnji vzor-
ci navezanosti na starše oz. skrbnike. Ti delujejo kot 
podlaga za kasnejše vzpostavljanje stikov in iskanje 
varnosti. S časom se jim lahko pridružijo mladostniški 
in odrasli vzorci navezanosti, v vsakdanjem življenju pa 
vsak posameznik lahko uporablja več vzorcev, odvisno 
od socialnih okoliščin. Otroški vzorci navezanosti so do-
kaj stabilni (isto družinsko okolje in isti skrbniki), med-
tem ko se odrasli vzorci razmeroma pogosto spreminja-
jo, saj na njih vplivajo pretekle izkušnje s pomembnimi 
drugimi in drugi večji dogodki v življenju (Erzar in Kom-
pan Erzar, 2011). 

Vzorci navezanosti v odraslosti

Vzorec navezanosti torej dolgoročno vpliva na do-
življanje posameznika, posledično pa tudi na njegove 
odnose z drugimi. Že Bowlby (1969) je v svoji teoriji 
večkrat nakazal dolgoročni in trajni pomen vzorcev 
navezanosti. Predstavil je namreč idejo notranjega de-
lovnega modela, ki pojasnjuje, da ponotranjene izkuš-
nje iz otroštva vplivajo na pričakovanja dostopnosti in 
odzivnosti bližnjih oseb v odraslosti (Erzar in Kompan 
Erzar, 2011). Konec osemdesetih let sta zato C. Hazan 
in Shaver teorijo navezanosti prenesla tudi na odrasle 
intimne odnose. Primerjala sta odnose med otrokom 
in skrbnikom ter intimnima partnerjema. Ugotovila sta, 
da tudi odrasla partnerja iščeta in prejemata varnost, si 
želita medsebojne bližine in na znake nedostopnosti ali 
na ločitev od partnerja reagirata s protestom (Erzar in 
Kompan Erzar, 2011). C. Hazan in Shaver (1987) sta 
to podobnost potrdila z empiričnimi študijami, v katerih 
so odrasli same sebe uvrščali v tri vzorce navezanosti 
v podobnem odstotku, kot se uvrščajo otroci. Te tri sku-
pine odraslih so imele različne izkušnje navezanosti v 
prvotnih družinah, različna pričakovanja v intimnih zve-
zah in različne izkušnje v njih. Na podlagi svojih ugoto-
vitev sta C. Hazan in Shaver (1990) sestavila tri opise 
odraslih vzorcev navezanosti. Testirana oseba se je 

tako opredelila za enega izmed opisov, ki naj bi najbolj 
veljal za njeno doživljanje intimnih odnosov. Omenjena 
avtorja sta opisala varno navezane kot posameznike, ki 
svojim partnerjem zaupajo in jih sprejemajo takšne, kot 
so. Izogibajoče navezani se medtem bojijo intimnosti in 
se s partnerjem nočejo preveč zbližati. Ambivalentno 
navezani so v odnosih obsesivni in imajo močno potre-
bo po konstantni pozornosti in potrditvi.

Kasneje je K. Bartholomew (1990, v Bartholomew in 
Horowitz, 1991) preimenovala že obstoječe vzorce na-
vezanosti in jim dodala še enega, in sicer prestrašeni 
oz. izogibajoči (angl. fearful avoidant) vzorec naveza-
nosti. V svoji doktorski dizertaciji je izdelala nov model 
odrasle navezanosti, ki ločuje dve dimenziji: notranji de-
lovni model sebe in notranji delovni model drugih, ki ju 
lahko imenujemo tudi podoba o sebi in podoba o drugih. 
Štiri vzorce odrasle navezanosti dobimo s kombiniran-
jem teh dveh dimenzij (Erzar in Kompan Erzar, 2011). 
Vzorci navezanosti, med katerimi ločimo, so torej: varni, 
tesnobni, odklonilni in prestrašeni vzorec navezanosti. 

Romantični odnosi in vzorci navezanosti

O zadovoljstvu posameznikov v intimnih odnosih in 
njihovem trajanju je bilo narejenih veliko študij. Ugoto-
vljeno je bilo, da so ljudje z varnim vzorcem naveza-
nosti v odnosih bolj zadovoljni kot tisti, ki so navezani 
nevarno (Fuller in Fincham, 1995). Prav tako obstaja 
povezava med vzorci navezanosti in zadovoljstvom po-
sameznikov v zakonu, toda še vedno ostaja vprašanje, 
zakaj oz. kako se ti dve spremenljivki povezujeta. Ena 
izmed možnih razlag je, da med varno navezanimi ljud-
mi poteka boljša komunikacija. Možno je tudi, da imajo 
boljše strategije reševanja konfliktov (Lussier, Sabourin 
in Turgeon, 1997) ali boljšo podporo partnerjev (Meyers 
in Landsberger, 2002). Študije so pokazale tudi, da ima-
jo varno navezani posamezniki dlje trajajoče romantič-
ne odnose. Ti so tako rezultat večjega zadovoljstva z 
odnosom kot tudi večje predanosti (Simpson, 1990). 
Tudi tesnobno navezano posamezniki imajo dlje traja-
joče, toda bolj nesrečne romantične zveze (Davila in 
Bradbury, 2001), saj je za njih značilno, da imajo moč-
no potrebo po konstantni potrditvi in se bojijo, da jih bo 
partner zapustil.

Spolno vedenje

K. Wellings idr. (2006) so preučevali globalno spolno 
vedenje posameznikov v različnih življenjskih obdob-
jih. Podatki, ki so jih pridobili, so pokazali precejšno 
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razliko v spolnem obnašanju posameznikov glede na 
kulturo in spol. Prav tako so ugotovili, da so dejavniki, 
ki določajo in vplivajo na razlike in smernice pri spol-
nem vedenju, predvsem okoljski kot tudi demografski 
(npr. migracije, prednosti kontracepcije, načrtovanje 
družin itd.). Pomembnejši teoretični doprinos za našo 
raziskavo predstavlja delo avtoric C. Marston in E. King 
(2006), ki sta pregledali in povzeli 268 kvalitativnih štu-
dij, ki so bile objavljene med leti 1990 in 2004 ter so 
raziskovale spolno vedenje mladih ljudi. Pojavilo se je 
nekaj ključnih ugotovitev: mladi ljudje razvrščajo svoje 
potencialne spolne partnerje v kategoriji »čist« in »uma-
zan«, spolni partnerji imajo pomemben vpliv na splošno 
posameznikovo obnašanje, kondomi so ožigosani in 
njihovo uporabo se povezuje s pomanjkanjem zaupan-
ja, stereotipi o družbeni spolni identiteti so bistveni pri 
določanju družbenih pričakovanj in posledično pri obna-
šanju, sloves in družbene predstave o spolni aktivnos-
ti ali neaktivnosti so pomembni. Te ugotovitve se niso 
izkazale za edinstvene v zgolj določenih državah ali 
značilne le za določeno kulturno ozadje, temveč so bile 
prisotne in vrednotene (seveda v različni meri) v vseh 
državah. Avtorici povzemata, da mladi ljudje ocenjujejo 
možnost obolenja zaradi potencialnega partnerja po kri-
teriju, kako dobro socialno poznajo svojega partnerja, 
kako je partner videti, in po nekaterih drugih nezane-
sljivih pokazateljih. Pokazalo se je, da naj bi imetje ali 
kupovanje kondomov nakazovalo na spolne izkušnje, 
kar je nezaželeno za ženske, toda včasih zaželeno za 
moške. Prav tako veliko mladih posameznikov skrbi, da 
zahtevanje oz. želja po uporabi kondoma kaže na to, da 
je partner okužen s spolno prenosljivo boleznijo. Spol-
ni odnos brez kondoma naj bi bil viden kot dejanje oz. 
znak zaupanja. Avtorici povzemata, da značaj oz. tip 
partnerja in partnerstva vpliva na odločitev mlade ose-
be za uporabo kondoma in splošno na spolno vedenje. 
Nekateri posamezniki lahko dojemajo spolni odnos kot 
nekaj, kar lahko utrdi zvezo, ali kot način, da zadovoljijo 
svojega partnerja.

C. Marston in E. King (2006) sta prav tako ugotovili, 
da obstajajo družbene nagrade in kazni, ki vplivajo na 
vedenje posameznikov. Te so bile v vseh preučevanih 
družbah v raziskavi osupljivo podobne. Od moških je 
pričakovano, da so zelo heteroseksualno aktivni, med-
tem ko ima ženska nedolžnost pri poroki visoko so-
cialno vrednost. Od moških se prav tako pričakuje, da 
iščejo fizični užitek, medtem ko so posameznice z istimi 
željami označene kot »lahke« ali »poceni«. 

Vzorci navezanosti in spolno vedenje

Raziskovanje odrasle navezanosti v zadnjih letih je 
povzročilo novo pojmovanje odraslih odnosov in spol-
nosti. Spolnost namreč ne izhaja iz nekega nagona, ki 
teži po sprostitvi, ampak je vključena v sistem nave-
zovanja med partnerjema. Partnerja namreč ne težita 
samo k temu, da drug drugemu zadovoljujeta potrebo 
po spolnosti, temveč si nudita tudi varnost in oporo ter 
si zaupata in pripadata. Pokazalo se je, da so te potre-
be bolj temeljne in dolgotrajnejše od potrebe po spol-
ni zadovoljitvi in reprodukciji (Erzar in Kompan Erzar, 
2011).

Raziskovalni problem pričujoče raziskave je bil tako 
preučiti, ali se vzorci navezanosti povezujejo s spol-
nim vedenjem posameznikov v odraslosti. Vzorec 
navezanosti namreč trajno vpliva na posamezniko-
ve odnose z drugimi. Poleg tega smo se v raziskavi 
osredotočili še na področje spolnega vedenja, saj je 
to v povezavi z vzorci navezanosti še precej nerazis-
kano področje. Naš prispevek lahko tako prispeva k 
boljšemu razumevanju posameznikovega vedenja 
na podlagi določenega vzorca navezanosti.  
Zaradi večjega zadovoljstva v romantičnih odnosih so ti 
pri varno navezanih posameznikih dolgotrajnejši kot pri 
nevarno navezanih posameznikih (Fuller in Fincham, 
1995). Tudi posamezniki s tesnobnim vzorcem nave-
zanosti imajo dolgotrajnejše, toda manj srečne roman-
tične odnose (Davila in Bradbury, 2001). Na osnovi teh 
spoznanj predpostavljamo, da bodo imeli varno nave-
zani posamezniki manj spolnih partnerjev kot nevarno 
navezani posamezniki. Predvidevamo tudi, da bodo 
imeli tesnobno navezani manj spolnih partnerjev kot 
odklonilno in prestrašeno navezani posamezniki. Kot 
poročata C. Marston in E. King (2006), nekateri posa-
mezniki dojemajo spolne odnose kot dejanje, ki utrjuje 
zvezo, nekateri pa jih izrabljajo in z njimi pridobivajo po-
zornost in ljubezen partnerja. Na podlagi teh poročanj 
predpostavljamo, da bo med tistimi, ki dojemajo spolni 
odnos kot dejanje, ki utrjuje zvezo, največ varno nave-
zanih posameznikov. Predvidevamo tudi, da bo med 
vsemi, ki dojemajo spolni odnos kot dejanje, s katerim 
pridobivajo pozornost in naklonjenost svojih partnerjev, 
največ tesnobno navezanih posameznikov.

Na osnovi poročanj Fullerja in Finchama (1995), ki 
poudarjata, da je za varno navezane posameznike zna-
čilno, da svojemu partnerju zaupajo bolj kot nevarno 
navezani, predpostavljamo, da bodo zato v povprečju 
varno navezani manj uporabljali fizična oz. barierna 
kontracepcijska sredstva v primerjavi z nevarno nave-
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zanimi posamezniki. C. Hazan in Shaver (1987) poroča-
ta, da varno navezani opisujejo svoje intimne odnose 
kot prijateljske in srečne, zato predpostavljamo, da bo 
rizično vedenje pri teh posameznikih najmanj izraženo. 
Raziskovalki C. Marston in E. King (2006) sta ugotovili, 
da je pri moških družbeno zaželeno, da so bolj spolno 
aktivni in da imajo več partnerjev ter izkušenj; pri žen-
skah je medtem zaželeno, da so manj spolno aktivne in 
ohranjajo svojo »čistost«. Na osnovi teh poročanj pred-
videvamo, da bodo imeli moški, ki so imeli več spolnih 
partnerjev, več bližnjih prijateljev kot moški, ki so imeli 
manj spolnih partnerjev. Ženske, ki so imele več spol-
nih partnerjev, pa bodo imele manj bližnjih prijateljev kot 
ženske, ki so imele manjše število spolnih partnerjev.

Metoda

Udeleženci

V raziskavi je sodeloval 301 udeleženec, od tega 111 
(36,9 %) moških in 190 (63,1 %) žensk, starih med 18 
in 35 let. Povprečna starost udeležencev je bila 22,5 
let. 31,6 % izmed udeleženih je bilo samskih, 66,8 % 
v razmerju in 1,7 % poročenih. Večino udeležencev v 
raziskavi predstavljajo študentje Univerze v Mariboru. 
Preostali delež udeležencev je vprašalnike izpolnil na 
spletu, kjer nismo preverjali stopnje izobrazbe. 

Pripomočki

Kot pripomočka smo uporabili vprašalnik ECR-R in 
Vprašalnik spolnega vedenja. Vprašalnik Izkušnje v 
bližnjih odnosih (Experiences in Close Relationships 
Revised oz. ECR-R) (Fraley, Waller in Brennan, 2000) 
sestavlja 36 postavk, ki merijo dve dimenziji: izogibanje 
(angl. avoidance) – nelagodje zaradi bližine in nelagod-
je glede odvisnosti od drugih – ter tesnobo (angl. anxie-
ty) – strah pred zavrnitvijo in zapustitvijo. Na podlagi 
ključa za vrednotenje zgoraj omenjenega vprašalnika 
smo posameznike razdelili v štiri skupine vzorcev na-
vezanosti. To smo storili glede na izračunano media-
no obeh dimenzij na našem vzorcu. Če je bilo število 
točk pri dimenziji tesnobnost manjše od mediane in če 
je bilo število točk pri dimenziji izogibanje manjše od 
mediane, smo posamezniku pripisali varen vzorec na-
vezanosti. Če je posameznik dosegel nižje število točk 
od mediane pri dimenziji tesnobnost in višje ali enako 
število točk pri mediani dimenzije izogibanje, smo mu 
pripisali odklonilen vzorec navezanosti. Če je bilo šte-
vilo točk pri obeh dimenzijah, tesnobnost in izogiban-

je, večje ali enako mediani, smo posamezniku pripisali 
prestrašen oz. izogibajoč vzorec navezanosti. Če je bilo 
število točk pri dimenziji tesnobnost večje ali enako me-
diani in število točk pri dimenziji izogibanje manjše od 
mediane, smo posamezniku pripisali tesnoben vzorec 
navezanosti. Vprašalnik smo dvostopenjsko prevedli in 
številčno strukturirali sami.

Vprašalnik spolnega vedenja smo sestavili sami. 
Vprašalnik je razdeljen na splošni del in tri vsebinsko 
različne dele. V splošnem delu smo pridobili osnovne 
demografske podatke. Vprašanja prvega dela so se 
navezovala na prvi spolni odnos, pri čemer so nas za-
nimali starost pri prvem spolnem odnosu, okoliščine, 
odločilni razlogi za prvi spolni odnos in obžalovanje. 
Vprašanja drugega dela so se navezovala na spolne 
navade udeležencev. Ta del je vključeval vprašanja 
o številu spolnih partnerjev, uporabi kontracepcijskih 
sredstev, preverjanju prisotnosti in nagnjenosti k ri-
zičnemu spolnemu vedenju ter dojemanju spolnega 
odnosa. Prisotnost rizičnega spolnega vedenja smo 
preverjali na podlagi štirih postavk, na katere je bilo 
možno odgovoriti z Da ali Ne. Postavke so se navezo-
vale na nezaščitene spolne odnose z neznano osebo, 
obolenja za spolno prenosljivimi boleznimi, plačilo za 
spolne usluge in obžalovanje za vpletenost v prostovol-
jno spolno vedenje. Nagnjenost k rizičnemu spolnemu 
vedenju smo preverjali s pomočjo 10 trditev. Na podla-
gi 5-stopenjske lestvice (1 – »sploh ne velja zame«, 5 
– »zelo velja zame«) so udeleženci ocenili, v kolikšni 
meri določena trditev drži za njih. Primer postavke: »Če 
bi se mi ponudila priložnost, bi imel/a spolne odnose s 
privlačnim/privlačno neznancem/neznanko.« Prav tako 
so udeleženci na podlagi 5-stopenjske lestvice oceni-
li, koliko za njih drži vsaka od 6 trditev, ki so se na-
vezovale na dojemanje spolnega odnosa. Primer ene 
izmed postavk: »Spolni odnos dojemam kot dejanje, s 
katerim utrjujem zvezo.« Štiri vprašanja tretjega dela so 
se nanašala na posameznikove odnose z drugimi. Pre-
verjali smo število bližnjih prijateljev, število dosedanjih 
romantičnih zvez, trajanje najdaljše romantične zveze 
in zadovoljstvo z lastnimi intimnimi odnosi. 

Postopek

Podatke smo zbirali na mariborskih fakultetah in pre-
ko spletnega portala 1KA. Sodelovanje v raziskavi je 
bilo prostovoljno in anonimno. Udeleženci so vprašal-
nika izpolnili v tiskani ali spletni obliki, kar jim je vzelo 
približno 10 minut. Pred tem so bili udeleženci seznan-
jeni z namenom raziskave. Podatke vseh izpolnjenih 
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vprašalnikov smo vpisali v Excel in kasneje v program 
SPSS, kjer smo jih tudi statistično obdelali.

Rezultati

V spodnjih tabelah so predstavljeni pridobljeni rezul-
tati. Najprej so predstavljene preliminarne analize, kjer 
gre v večji meri za dodatne podatke, ki smo jih pridobili 
s pomočjo obeh vprašalnikov in vsebinsko osvetljujejo 
ozadje naše raziskave. Nato so predstavljeni podatki, ki 
se nanašajo na naše hipoteze.

Preliminarne analize

Iz Tabele 1 je razvidno, da je največ udeležencev 
na svoje romantične partnerje prestrašeno navezanih, 
sledijo jim tisti z varnim vzorcem navezanosti. Najmanj 
posameznikov je odklonilno in tesnobno navezanih. 

Od vseh varno navezanih udeležencev je kar 93 % 
takšnih, ki so v zvezi. Sledijo jim tesnobno navezani 
posamezniki, od katerih jih je 83 % v romantični zvezi. 
Pri odklonilno in prestrašeno navezanih je delež manjši, 
razmerje pa bolj enakomerno. Največji delež samskih 
udeležencev, kar 55 %, je prestrašeno navezanih, s 44 
% jim sledijo odklonilno navezani posamezniki. 

Najvišje povprečje pri zadovoljstvu v svojih roman-
tičnih odnosih so imeli udeleženci z varnim vzorcem 
navezanosti (M = 4,53; SD = 0,63), sledili so jim tes-
nobno navezani posamezniki (M = 4,27; SD = 0,65). 
Nižje povprečje so dosegali udeleženci z odklonilnim 
vzorcem navezanosti (M = 3,98; SD = 0,51) in pre-
strašeno navezani (M = 3,57; SD = 0,98), ki so imeli 
najnižje povprečje. Uporabili smo Kolmogorov-Smirnov 
test (K-S), ki je pokazal, da spremenljivka zadovoljstvo 
v romantičnih odnosih ni normalno porazdeljena (p < 
0,001), zato smo za izračun statične pomembnosti raz-
lik med vzorcem navezanosti in zadovoljstvom uporabili 
Kruskal-Wallisov H-test, katerega rezultati (χ2

(3) = 66,28 
in p < 0,001) so pokazali, da so razlike statistično po-
membne. Nadaljnje parne primerjave so pokazale, da 
so statistično pomembne razlike med varno in odklonil-
no navezanimi (p < 0,001), med varno in prestrašeno 
navezanimi (p < 0,001) ter med tesnobno in prestraše-
no navezanimi (p < 0,001). Iz tabele je namreč razvid-
no, da je največja razlika prav med temi skupinami.

Na našem vzorcu so rezultati pokazali, da imajo var-
no navezani posamezniki najdaljše romantične zveze, 
ki trajajo po več let. Od vseh varno navezanih udele-
žencev je bilo takih, ki so imeli po več let trajajočo zve-
zo, kar 77 %. Tudi za tesnobno navezane so značilne 

dolgo trajajoče zveze, vendar manj kot za varno nave-
zane. Od tesnobno navezanih je imelo več let trajajočo 
zvezo 43 % posameznikov. Pri odklonilno in prestraše-
no navezanih posameznikih pa se je trajanje romantič-
nih zvez pokazalo kot bolj raznoliko. Od vseh vzorcev je 
imel največji delež odklonilno navezanih (13 %) najdal-
jšo romantično zvezo, ki je trajala manj kot en mesec. 

Najvišjo povprečno starost pri prvem spolnem od-
nosu so imeli prestrašeno navezani posamezniki (M = 
17,17; SD = 2,19), sledili so tesnobno navezani posa-
mezniki (M = 17,07; SD = 1,49). Varno (M = 17,04; SD 
= 2,56) in odklonilno navezani (M = 16,66; SD = 1,99) 
posamezniki so imeli nižjo povprečno starost pri prvem 
spolnem odnosu. K-S test je pokazal, da spremenljivka 
starost pri prvem spolnem odnosu ni normalno poraz-
deljena (p < 0,00). Rezultati Kruskal-Wallisovega H-tes-
ta (χ2

(3)= 2,98 in p = 0,395) so pokazali, da med skupi-
nami posameznikov z različnimi vzorci navezanosti ni 
statistično pomembnih razlik.  

Razlike v številu spolnih partnerjev 

V spodnji tabeli so prikazane razlike v povprečnem 
številu spolnih partnerjev pri skupinah vzorcev naveza-
nosti.

Iz Tabele 2 je razvidno, da so imeli največje povpreč-
no število spolnih partnerjev prestrašeno navezani po-
samezniki, najmanjše povprečno število pa odklonilno 
navezani posamezniki. K-S test je pokazal, da spre-
menljivka povprečno število spolnih partnerjev ni nor-
malno porazdeljena (p < 0,001). Rezultati Kruskal-Wal-
lisovega H-testa (χ2

(3) = 7,52 in p = 0,057) so pokazali, 
da med skupinami ni statistično pomembnih razlik.

Dojemanje spolnih odnosov glede na vzorec nave-
zanosti

V spodnjih tabelah so predstavljena povprečja strin-
janja (na 5-stopenjski lestvici) z različnimi dojemanji 
spolnih odnosov glede na vzorec navezanosti.

Iz Tabele 3 je razvidno, da se s trditvijo »Spolni odnos 
dojemam kot dejanje, s katerim utrjujem zvezo.« najbolj 
strinjajo tesnobno navezani, sledijo pa jim varno nave-
zani posamezniki. Najmanj se s to trditvijo strinjajo od-
klonilno navezani. K-S test je pokazal, da spremenljivka 
znotraj vseh skupin ni normalno porazdeljena, zato smo 
za izračun statične pomembnosti razlik med vzorcem 
navezanosti in zgoraj omenjenim dojemanjem spolne-
ga odnosa uporabili Kruskal-Wallisov H-test. Rezultati 
testa (χ2

(3) = 17,72 in p = 0,001) nakazujejo, da med 
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skupinami glede na vzorec navezanosti obstajajo sta-
tistično pomembne razlike, zato smo opravili še parne 
primerjave. Te so pokazale, da obstajajo statistično po-
membne razlike med tesnobno in odklonilno navezani-
mi (p = 0,005) ter med tesnobno in prestrašeno naveza-
nimi (p = 0,006) posamezniki. Tesnobno navezani imajo 
namreč statistično pomembno veliko večje povprečno 
strinjanje kot odklonilni in prestrašeni. 

Iz Tabele 4 je razvidno, da se s trditvijo »Spolni od-
nos dojemam kot dejanje, s katerim lahko pridobim 
pozornost in naklonjenost svojega partnerja.« najbolj 
strinjajo tesnobno navezani, sledijo pa jim prestrašeno 
navezani posamezniki. Najmanj se s to trditvijo strinjajo 
varno navezani posamezniki. Uporabili smo K-S test, 
ki je pokazal, da spremenljivka znotraj vseh skupin ni 
normalno porazdeljena, zato smo za izračun statične 
pomembnosti razlik med vzorcem navezanosti in zgo-
raj omenjenim dojemanjem spolnega odnosa uporabili 
Kruskal-Wallisov H-test. Dobljeni rezultati opravljene-
ga testa (χ2

(3) = 12,26 in p = 0,007) nakazujejo, da so 
razlike med skupinami glede na vzorec navezanosti 
statistično pomembne, zato smo opravili še parne pri-
merjave. Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično 
pomembne razlike med varno in tesnobno navezanimi 
(p = 0,041) ter varno in prestrašeno navezanimi (p = 

0,015) posamezniki. Med temi je namreč največja raz-
lika, saj imajo varno navezani najmanjše povprečno 
strinjanje s trditvijo.

 
Razlike v uporabi kontracepcijskih sredstev

Iz Tabele 5 je razvidno, da fizična oz. barierna kon-
tracepcijska sredstva v največji meri uporabljajo odklo-
nilno navezani posamezniki, medtem ko jih v najmanjši 
meri uporabljajo tesnobno navezani. Za izračun sood-
visnosti spremenljivk smo uporabili Pearsonov Hi-kvad-
rat test. Rezultati (χ2(3) = 8,286 in p = 0,04) kažejo, da 
lahko iz vzorcev navezanosti sklepamo na uporabo 
bariernih kontracepcijskih sredstev. Sklepamo lahko, 
da bodo tesnobno navezani posamezniki v manjši meri 
uporabljali barierna kontracepcijska sredstva. 

Razlike med spoloma 

Pri preverjanju razlik med spoloma se je pokazalo, 
da imajo moški v povprečju nekoliko več spolnih part-
nerjev kot ženske, vendar je razlika majhna. K-S test 
je pokazal, da spremenljivka povprečno število spolnih 
partnerjev ni normalno porazdeljena (p < 0,001), zato 
smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test, ki je pokazal, da 
med spoloma ni statistično pomembnih razlik v številu 
spolnih partnerjev (U = 8024,5; p = 0,254).

Iz Tabele 6 je razvidno, da imajo moški, ki imajo 
več spolnih partnerjev (glede na mediano), tudi večje 
povprečno število bližnjih prijateljev kot moški z manj 
spolnimi partnerji. Potrdili smo normalno porazdelitev 
spremenljivke povprečno število bližnjih prijateljev in 
uporabili T-test za neodvisne vzorce, ki smo ga upora-
bili za izračun statistične pomembnosti razlik med spre-
menljivkama. Rezultati (t(85) = –2,38; p = 0,02) so poka-
zali, da so razlike pri moških statistično pomembne. Pri 
ženskem spolu opazimo, da imajo posameznice z več 
spolnimi partnerji povprečno manjše število bližnjih pri-
jateljev kot ženske z manj spolnimi partnerji. Rezultati 
T-testa za neodvisne vzorce (t(170) = 0,65; p = 0,515) so 
pokazali, da pri ženskah razlike med skupinama niso 
statistično pomembne.

Rizično spolno vedenje glede na vzorec navezanosti

Rezultati v spodnjih tabelah predstavljajo povprečja 
skupnega dosežka točk na Vprašalniku spolnega ve-
denja. V Tabeli 7 so prikazane povprečne skupne 
točke pri postavkah prisotnosti rizičnega spolnega ve-
denja (najvišje število možnih točk je 4), v Tabeli 8 pa 

Tabela 1. Vzorci navezanosti udeležencev v raziskavi  

Vzorci navezanosti N Delež (v %) 

Varno navezani 99 32,9 

Tesnobno navezani 45 15,0 

Odklonilno navezani 51 16,9 

Prestrašeno navezani 106 35,2 

 

Tabela 2. Povprečno število spolnih partnerjev glede na vzorec 

navezanosti 

Vzorec navezanosti M SD 
Varno navezani 4,25 5,53 
Tesnobno navezani 4,44 7,67 
Odklonilno navezani 4,05 2,67 
Prestrašeno navezani 4,73 4,37 

 
Tabela 3. Povprečno dojemanje spolnega odnosa kot dejanja, s katerim 
posamezniki utrjujejo zvezo, glede na vzorec navezanosti 

Vzorec navezanosti M SD 
Varno navezani 3,97 1,13 
Tesnobno navezani 4,27 0,75 
Odklonilno navezani 3,61 0,92 
Prestrašeno navezani 3,69 0,97 
 
Tabela 4. Povprečno dojemanje spolnega odnosa kot dejanja, s katerim 
posamezniki pridobivajo pozornost in naklonjenost svojih partnerjev, 
glede na vzorec navezanosti  
Vzorec navezanosti M SD 
Varno navezani 2,49 1,25 
Tesnobno navezani 3,07 1,20 
Odklonilno navezani 2,70 1,29 
Prestrašeno 
navezani 

3,02 1,08 
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povprečni skupni seštevek strinjanja s postavkami, ki 
merijo nagnjenje k rizičnemu spolnemu vedenju.

Iz Tabele 7 je razvidno, da imajo najvišje povpreč-
je pri rizičnem spolnem vedenju odklonilno navezani 
posamezniki, najnižje pa varno navezani. K-S test je 
pokazal, da spremenljivka skupnega seštevka točk ri-
zičnega spolnega vedenja ni normalno porazdeljena. 
Rezultati Kruskal-Wallisovega H-testa (χ2

(3) = 7,99; p 
=0,046) so pokazali, da med skupinami obstajajo sta-
tistično pomembne razlike. 

Iz Tabele 8 je razvidno, da so imeli največji povprečni 
dosežek prestrašeno navezani posamezniki, sledijo pa 
jim odklonilno navezani. Najmanjši povprečni dosežek 
so imeli varno navezani posamezniki. Spremenljivka 
skupnega seštevka točk, ki določajo nagnjenost k rizi-
čnemu spolnemu vedenju, je normalno porazdeljena, 
zato smo uporabili enosmerno ANOVA analizo. Rezul-
tati (F(3) = 5,78; p = 0,001) nakazujejo, da so med skupi-
nami glede na vzorec navezanosti statistično pomemb-

ne razlike, zato smo opravili še Hochbergovo post hoc 
analizo. Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično 
pomembne razlike med prestrašeno in varno naveza-
nimi (p = 0,001) ter med prestrašeno in tesnobno na-
vezanimi (p = 0,026) posamezniki. Prestrašeni imajo 
namreč statistično pomembno najvišje povprečje nag-
njenosti k rizičnemu spolnemu vedenju.

Razprava

Namen raziskave je bil preučiti vzorce navezanosti 
in ugotoviti, kako se ti povezujejo s spolnim vedenjem 
v odraslosti. Na področju vzorcev navezanosti je bilo 
narejenih že kar nekaj raziskav (Fuller in Fincham, 
1995; Lussier, Sabourin in Turgeon, 1997; Meyers in 
Landsberger, 2002; Simpson, 1990; ter Davila in Brad-
bury, 2001), tudi v povezavi z romantičnimi odnosi. 
Področje, ki smo si ga v povezavi z vzorci navezanosti v 
pričujoči raziskavi izbrali, je področje spolnega vedenja. 
To področje je slabše raziskano, zato smo hipoteze os-
novali na podlagi podatkov in predvidevanj, ki so bili na 
voljo. Prišli smo do veliko novih ugotovitev. Nekatere od 
njih se niso skladale z našimi prvotnimi predvidevanji.

Analiza rezultatov je pokazala, da je največ udele-
žencev na svoje romantične partnerje navezanih pre-
strašeno, sledijo jim posamezniki z varnim vzorcem 
navezanosti. Najmanj je udeležencev, ki so navezani 
odklonilno ali tesnobno. Dosedanje raziskave vzorcev 
navezanosti v otroštvu kažejo, da je večina ljudi (okoli 
55 %) na svoje starše navezana varno (Erzar in Kom-
pan Erzar, 2011), vendar je sestava našega vzorca lah-
ko posledica lastnosti vprašalnika. 

Pri preverjanju zakonskega statusa udeležencev se 
je pokazalo, da je od vseh varno navezanih udeležen-
cev kar 93 % takšnih, ki so trenutno v romantični zvezi. 
Drugi najvišji delež posameznikov, ki so bili v zvezi, je 
bil pri tesnobno navezanih, od katerih jih je bilo kar 83 % 
v romantični zvezi. Največji delež samskih udeležencev 
je bil navezan prestrašeno. Že Simpson (1990) je poro-
čal, da imajo varno navezani posamezniki dlje trajajoče 
romantične odnose, ki naj bi bili rezultat večje preda-
nosti in zadovoljstva z odnosom, kar se je pokazalo tudi 
na našem vzorcu. Varno navezani posamezniki so imeli 
najdaljše romantične zveze, ki so trajale po več let. Dlje 
trajajoči, toda nesrečni odnosi so po ugotovitvah J. Da-
vila in Bradburya (2001) značilni za tesnobno navezane 
posameznike. Na našem vzorcu je bilo od vseh tesnob-
no navezanih 43 % takšnih, ki so imeli po več let traja-
jočo zvezo. Pri preverjanju zadovoljstva v naši raziskavi 
se je v skladu z omenjenimi ugotovitvami (Simpson, 

Tabela 5. Delež uporabe bariernih kontracepcijskih sredstev glede na vzorec 

navezanosti 

Vzorec navezanosti Delež (v %) 
Varno navezani 55,41 
Tesnobno navezani 46,1 
Odklonilno navezani 72,22 
Prestrašeno navezani 68,35 
 

Tabela 6. Povprečno število bližnjih prijateljev pri ženskah in moških z manj in 

več spolnimi partnerji 

Spol Število spolnih 
partnerjev* M SD 

Moški Več spolnih partnerjev 4,44 2,54 

Manj spolnih 
partnerjev 

3,27 2,03 

Ženske Več spolnih partnerjev 3,63 1,91 

Manj spolnih 
partnerjev 

3,83 2,12 

Opombe: * izračunano glede na mediano za posamezen spol (moški: Me ≥ 4 

ali Me < 4; ženske: Me ≥ 3,73 ali Me < 3,73) 

Tabela 7. Povprečni skupni dosežek točk prisotnosti rizičnega spolnega 
vedenja glede na vzorec navezanosti 

Vzorec navezanosti M SD 

Varno navezani 0,43 0,76 

Tesnobno navezani 0,56 0,79 

Odklonilno navezani 0,75 0,89 

Prestrašeno navezani 0,66 0,78 

 
Tabela 8. Povprečni skupni dosežek točk strinjanja s postavkami nagnjenja k 
rizičnemu spolnemu vedenju 

Vzorec 
navezanosti 

M SD 

Varno navezani 20,01 7,10 

Tesnobno 
navezani 

20,22 6,65 

Odklonilno 
navezani 

22,72 8,05 

Prestrašeno 24,02 7,43 
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1990) pokazalo, da so bili varno navezani udeleženci 
najbolj zadovoljni v svojih romantičnih odnosih.

Raziskali smo tudi povprečno število spolnih partner-
jev pri posameznikih z različnimi vzorci navezanosti. 
Rezultati so pokazali, da imajo povprečno najmanjše 
število spolnih partnerjev odklonilno navezani, sledijo 
pa jim varno navezani. Takšne rezultate lahko poveže-
mo tudi z našimi drugimi ugotovitvami. Na našem vzor-
cu so imeli namreč odklonilno navezani posamezniki 
povprečno najmanjše število romantičnih odnosov, ti pa 
so bili tudi razmeroma krajši kot pri drugih. To je smisel-
no, saj se odklonilno navezani na partnerja ne želijo na-
vezati in se bojijo soodvisnosti. Odklonilno navezanim 
po povprečnem številu spolnih partnerjev sledijo varno 
navezani, ki imajo najdlje trajajoče romantične odnose 
in so z njimi bistveno bolj zadovoljni, kar je v skladu z 
ugotovitvami drugih avtorjev (Simpson, 1990). 

Preverili smo tudi, ali obstajajo razlike v dojemanju 
spolnega odnosa glede na vzorec navezanosti. Tesnob-
no navezani so dosegali najvišje vrednosti strinjanja pri 
postavki dojemanja spolnega odnosa kot dejanja, ki utr-
juje zvezo, sledili pa so jim varno navezani. Tesnobno 
navezani so dosegali najvišje vrednosti strinjanja tudi 
pri postavki dojemanja spolnega odnosa kot dejanja, s 
katerim pridobivajo naklonjenost in pozornost svojega 
partnerja. To smo tudi predvidevali, saj so v odnosih po-
gosto obsesivni in imajo močno potrebo po konstantni 
pozornosti in potrditvi (Erzar in Kompan Erzar, 2011). 

Raziskave (Marston in King, 2006) so pokazale, da 
ljudje ocenjujejo možnost obolenja za spolno prenosl-
jivimi boleznimi po nezanesljivih kriterijih, na primer po 
tem, kako dobro socialno poznajo svojega partnerja. 
Pri spolnem odnosu uporabijo barierna kontracepcijska 
sredstva samo s tisto osebo, za katero so presodili, da 
je spolni odnos z njo tvegan. Zaradi teh ugotovitev smo 
preverjali uporabo bariernih kontracepcijskih sredstev 
glede na vzorec navezanosti. Ugotovili smo, da ta v naj-
manjši meri uporabljajo tesnobno navezani. Takšne re-
zultate si lahko razlagamo z dejstvom, da je za te posa-
meznike značilno, da imajo močno potrebo po ljubezni 
in potrditvi (Erzar in Kompan Erzar, 2011), kar bi lahko 
vplivalo na njihovo neuporabo bariernih kontracepcij-
skih sredstev. S tem bi lahko namreč dobili naklonje-
nost in potrditev, ki si ju želijo. Tudi zgoraj omenjena 
raziskava (Marston in King, 2006) je ugotovila, da je 
spolni odnos brez kondoma viden kot znak zaupanja. S 
tem lahko pojasnimo tudi to, da so odklonilno navezani 
posamezniki tisti, ki v največji meri uporabljajo barierna 
kontracepcijska sredstva. Za njih je namreč značilno, 
da se s svojimi partnerji ne želijo preveč zbližati in jim 

težko zaupajo (Erzar in Kompan Erzar, 2011).
Raziskave (Marston in King, 2006) so prišle do še 

ene pomembne ugotovitve, in sicer da moškim večje 
število spolnih partnerjev dvigne socialni status ter da 
je spolna aktivnost od njih tudi pričakovana, medtem ko 
ima ženska nedolžnost ob poroki zelo visoko socialno 
vrednost. Rezultati kažejo na to, da imajo moški, ki so 
imeli povprečno več spolnih partnerjev, tudi večje šte-
vilo bližnjih prijateljev, zato lahko to hipotezo potrdimo. 
Za ženske pa smo predpostavljali, da bodo imele po-
sameznice z večjim številom spolnih partnerjev man-
jše število bližnjih prijateljev. Rezultati niso statistično 
pomembni, zato te hipoteze ne moremo potrditi. Tako 
smo predvidevali, ker v zadnjih desetletjih narašča de-
lež predzakonskih spolnih odnosov (Welling idr., 2006). 
S tem se zmanjšuje stigmatizacija ženske seksualnosti, 
medtem ko moška spolna aktivnost ostaja socialno za-
želena. Vendar pridobljeni rezultati tega ne potrjujejo. 

Želeli smo preveriti tudi prisotnost rizičnega spolnega 
vedenja, ki vključuje nezaščitene spolne odnose z 
neznanci, plačilo za spolne odnose in podobno ter 
katerega posledica so lahko tudi spolna obolenja. Našo 
hipotezo, da bodo imeli najnižje izraženo rizično spolno 
vedenje varno navezani posamezniki, lahko potrdimo. 
Najvišje izraženo rizično spolno vedenje so imeli 
odklonilno navezani posamezniki. Sklepamo, da so 
odklonilno navezani veliko bolj odprti za spolne odnose 
z neznanci, saj se s svojim partnerjem ne želijo preveč 
zbližati (Erzar in Kompan Erzar, 2011).

Odločili smo se raziskati tudi samo nagnjenje k rizi-
čnemu spolnemu vedenju. Ni nujno namreč, da so po-
samezniki dejansko rizično spolno aktivni. Želeli smo 
raziskati, ali bi bili pripravljeni imeti spolne odnose, ki 
veljajo za rizične, če bi se jim ponudila priložnost. Tudi 
tukaj so statistično pomembne najnižje rezultate dose-
gali varno navezani posamezniki. Odklonilno in prestra-
šeno navezani posamezniki so medtem dosegali sta-
tistično pomembne visoke rezultate. Najvišje statistično 
pomembne rezultate so imeli prestrašeno navezani 
posamezniki. Za njih je namreč značilno, da se bojijo 
zbližati s partnerjem (Erzar in Kompan Erzar, 2011), kar 
bi lahko bil razlog za pripravljenost za spolne odnose 
brez obveze ali z neznancem.

Pomemben znanstveni doprinos raziskave je em-
pirično preučevanje vzorcev navezanosti in spolnega 
vedenja. S povezavo teh tem odpiramo raziskovanje 
novega, do zdaj slabše raziskanega področja. Zanimivo 
bi bilo še preveriti, ali obstaja generacijski učinek v spol-
nem vedenju, kar bi lahko ugotovili s primerjalno študijo 
posameznikov v zgodnji in pozni odraslosti. Predlaga-
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mo tudi, da se naša raziskava prenese na področje 
istospolnih posameznikov, kar bi bil velik doprinos k 
razumevanju vedenja, saj bi lahko homoseksualne po-
sameznike primerjali z heteroseksualnimi. Ridge in Fe-
eney (1998) sta že ugotovila, da je frekvenca vzorcev 
navezanosti pri populaciji istospolno usmerjenih enaka 
kot pri heteroseksualno usmerjenih, z našo raziskavo 
pa bi lahko ugotovili, ali obstajajo razlike v spolnem 
vedenju. Ker je bil omenjeni vprašalnik precej osebne 
narave, dopuščamo možnost, da je kdo izmed udele-
žencev podajal socialno zaželene odgovore, kar pred-
stavlja omejitev naše raziskave. Posledično si želimo, 
da bi bilo mogoče vsem udeležencev raziskave zagoto-
viti fizične okoliščine, v katerih bi lahko bolj sproščeno 
in predvsem anonimno reševali vprašalnika, saj bi s 
tem povečali iskrenost pri reševanju. 
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Povzetek

Pri konstruktu, kot je prikriti narcisizem, se zdita analiza sprejetosti ali nesprejetosti v socialni skupini in analiza 
medosebnih odnosov posebej smiselni, saj gre za izdatno socialni fenomen. Skozi celoten prispevek podajamo 
vzporednice z bolj znanim grandioznim ali odkritim narcisizmom in poudarjamo divergentnost obeh konstruktov. 
V članku se ukvarjamo s sociometričnim položajem prikritega narcisa preko povezave med sociometrijo in testom 
HSNS (The Hypersensitive Narcissism Scale, Hendin in Cheek, 1997; slovenska priredba Mori, 2012), ki meri 
prikriti narcisizem. Sociometrično preizkušnjo smo izvedli v dveh razredih 61 učenk drugih letnikov srednje šole 
v savinjski regiji, poleg tega pa so udeleženke rešile tudi test HSNS. Izkazalo se je, da na našem vzorcu obstaja 
pozitivna povezava med rezultatom na testu HSNS in sociometričnim statusom za negativne izbire ter negativna 
povezava med rezultatom na testu HSNS in socialnim vplivom ter sociometričnim statusom za pozitivne izbire. 
Poleg tega se je pokazala signifikantno negativna povezava med rezultatom na testu HSNS in socialno preferenč-
nostjo. Ugotovili smo tudi, da signifikantne razlike v točnosti samoocene med skupinama posameznikov z višjim in 
nižjim rezultatom na testu HSNS ni.
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Sociometric status of a covert narcissist

Abstract 

With a construct such as covert narcissism, an analysis of acceptance and rejection in social groups and an 
analysis of interpersonal relationships seem particularly meaningful, because narcissism is an extensively social 
phenomenon. Throughout the article, the parallels with the more known grandiose or overt form of narcissism are 
presented and the differences between the two constructs are emphasised. The article deals with the connection 
of the sociometric position of a covert narcissist through analyzing the link between sociometry and the HSNS 
test (The Hypersensitive Narcissism Scale, Hendin and Cheek, 1997; Slovenian adaptation Mori, 2012), which 
measures covert narcissism. The sociometric test was performed in two classes of 61 second-year students in a 
secondary school in the Savinjska region in Slovenia. In addition, the participants were tested with the HSNS. The 
results have shown that on our sample, there is a positive correlation between the score on the HSNS test and 
the sociometric status for negative choices and a negative correlation between the score on the HSNS test and 
social impact and sociometric status for positive choices. In addition, there was a significantly negative correlation 
between the score on the HSNS test and social preference. We have also found that there is no significant diffe-
rence in the accuracy of self-predicted sociometric choices between the two groups of individuals with a low and 
a high score on the HSNS test.
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Uvod

Narcisizem je pojem, s katerim se srečujemo dokaj 
pogosto. Zdi se, da narcisizem predstavlja zanimivo 
temo tako za medije kot za akademsko znanost. Po-
gosto slišimo tudi, da družba postaja vedno bolj narcis-
tična. Kot pravi R. Cukier (2013), lahko na kulturnem 
nivoju na narcisizem gledamo kot na izgubo človeških 
vrednot, pomanjkanje interesa za okolico, kvaliteto živl-
jenja in za sočloveka. Predstavlja poudarek na služenju 
denarja, pridobivanju moči in bogastva na račun znan-
ja, spoštovanja in ohranjanja človeškega dostojanstva. 

Levy, Ellison in Reynoso (2011) izpostavijo ironijo v 
količini pozornosti, ki jo posvečamo narcisizmu – vsa ta 
pozornost bi bila gotovo po godu Narcisu, junaku grške-
ga mita, po katerem je izraz poimenovan. 

Prvi teoretiki, ki so se ukvarjali z narcisizmom kot 
osebnostno lastnostjo, so narcizisem raziskovali skozi 
njegove manifestacije v človeški seksualnosti brez več-
jega zanimanja za “normalnost” ali “patološkost” pojava 
(Levy, Ellison in Reynoso, 2011). 

Prvi, ki je mit o Narcisu uporabil v povezavi z avtoe-
rotičnim seksualnim stanjem, je bil seksolog in fiziolog 
Havelock Ellis. Kasneje je narcisizem postal pomemb-
no področje v psihoanalitičnem raziskovanju, vendar se 
nanj ni gledalo kot na motnjo, patologijo. 

Prve domneve o razvoju patološkega narcisizma so 
narcisizem povezovale z zavistjo in sovražnim odno-
som do drugih (Levy, Ellison in Reynoso, 2011).

Odkriti in prikriti narcisizem – dva različna konstrukta

V raziskovanju narcisizma se raziskovalci večinoma 
osredotočajo na “odkrite” (angl. overt) lastnosti narci-
sizma, kot je na primer želja po občudovanju, medtem 
ko manj pozornosti posvečajo “prikritim” (angl. covert) 
lastnostim (Arble, 2008).

Glede na te lastnosti ločimo dva podtipa narcisizma: 
odkriti in prikriti (hipersensizivni) tip. 

Izraza odkriti in prikriti tip se nanašata na posamezni-
kove splošne tendence v obnašanju pri interakciji z dru-
gimi ljudmi tako v terapevtskem kot v socialnem okolju 
(Arble, 2008).

Odkriti narcisi delujejo brez očitnega zavedanja, 
kako njihova dejanja vplivajo na ljudi, ki jih obkrožajo. 
Zdi se, da se v pogovore z drugimi ne vključujejo kot 
enakovredni sogovorniki, temveč govorijo, kot da bi na-
govarjali množico (npr. redko vzpostavijo očesni stik). 
Večinoma govorijo o sebi, naštevajo svoje dosežke in 
značilnosti. Izkazujejo malo zanimanja za pogovore, ki 

se ne tičejo njih samih. Ker želijo biti vedno v središču 
pozornosti in pri tem ne upoštevajo drugih, se sogovor-
niki ob njih pogosto počutijo odtujeno (Arble, 2008).

Prikriti narcisi pa delujejo na drugačen način. Ti po-
samezniki so visoko občutljivi in neprestano spremljajo 
mnenja drugih. Odkriti narcisi so ekstremno zatopljeni 
sami vase, prikriti narcisi pa svojo pozornost usmerjajo 
navzven, saj jih venomer skrbi odobravanje drugih ljudi. 
Kljub temu da tudi prikriti tip samega sebe dojema kot 
grandioznega, v povezavi s temi fantazijami izkuša ob-
čutek sramu (Arble, 2008).

Čeprav je za obe obliki narcisizma značilna 
ekshibicionistična potreba po pozornosti, so grandiozne 
fantazije pri prikritem tipu manj zavestne in vidne na-
vzven (Bele, 2014).

Odkriti narcisi svojo grandioznost odkrito izražajo v 
upanju, da bodo pustili vtis na ljudeh, ki jih obkrožajo. 
Če “občinstva” hvaljenje samega sebe ne zanima, bo 
odkriti narcis uspešno ignoriral kritike, ki jih drugi poda-
jajo na njegov račun. Prikriti narcis pa, nasprotno, svo-
jo samopodobo ohranja na visokem nivoju tako, da se 
izogiba situacijam, kjer bi se lahko soočil s kritiko drugih 
ljudi. Poleg tega v družbi vedno razmišlja, kako naj se 
obnaša, da ne bi bil osramočen. 

Oba tipa nase gledata kot na posameznika, vredne-
ga občudovanja, posameznika, ki ima višjo vrednost od 
“navadnih” ljudi. Odkriti narcisi to tudi javno izražajo, 
prikrite narcise pa skrbi, da bi ostali reagirali negativno, 
če bi svojo neskromnost izražali odkrito. Ta delitev je 
podobna delitvi, ki jo uvede Rosenfeld (1987); loči na-
mreč med narcisom z debelo in narcisom s tanko kožo.

Tudi Masterson (1993) govori o razlikah med ekshibi-
cionističnim narcisom in the closet narcissist. The closet 
narcissist je neprevedljiv izraz, sopomenka prikritemu 
narcisu, nanaša pa se na skrivanje, prikrivanje nečesa. 

Izraza, ki se v literaturi najpogosteje uporabljata, sta 
prikriti in odkriti tip, zato tudi v tej raziskavi uporabljamo 
to poimenovanje.

Pomembno je poudariti, da narcistična osebnostna 
motnja ni isto kot narcistične tendence/narcisizem kot 
osebnostna lastnost. Pri prvi govorimo o patološkosti 
grandioznih teženj, pri drugi pa o višje ali nižje izraženih 
tendencah v mejah normale. Prav tako moramo pouda-
riti, da določena mera narcističnih tendenc predstavlja 
konstruktivno, zdravo lastnost, ki posamezniku omogo-
ča funkcionalno delovanje.

Narcistična osebnostna motnja NE izraža lastnosti 
prikritega tipa, zaradi česar so pripomočki za merjenje/
diagnostiko narcistične osebnostne motnje večinoma 
neuporabni, če želimo meriti prikriti tip narcisizma.
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Hendin in Cheek (1997) sta razvila psihometrični test 
HSNS – Hypersensitive Narcissism Scale, ki meri pri-
kriti tip narcisizma. 

Arble (2008) je v svojem magistrskem delu ugotovil, 
da je HSNS signifikantno negativno povezan z Rosen-
bergovo lestvico samospoštovanja in signifikantno po-
zitivno povezan s FNE (Fear of Negative Evaluation) 
in občutkom sramu, ki ga meri PFQ2 (Harder Personal 
Feelings Questionnaire). Te korelacije potrjujejo, da sta 
za prikriti narcisizem značilni anksioznost in nagnje-
nost k občutkom sramu. NPI (Narcissistic Personality 
Inventory) pa je kot mera odkritega narcisizma zmerno 
pozitivno povezan z RSES in negativno povezan z FNE 
in PFQ2; odkrito narcisistični posamezniki torej izražajo 
visoko samospoštovanje in nizko socialno anksioznost 
ter občutke sramu. 

HSNS se je skozi več študij (Arble, 2008; Fossati idr. 
2009) izkazal kot zanesljiv in veljaven instrument.

Narcisizem kot izdatno socialni fenomen

Narcistične tendence imajo močan vpliv na to, kako 
družba dojema narcističnega posameznika in obratno. 

Narcisizem predstavlja izdatno socialni fenomen. Ve-
čina karakteristik narcisizma se izkaže šele, ko posa-
meznik z narcističnimi tendencami vstopi v interakcijo z 
drugo osebo. Če bi ga domišljijsko izolirali od preostale-
ga sveta, bi deloval kot popolnoma funkcionalen človek 
(Clifton, 2011). 

Narcisi socialne odnose uporabljajo za regulacijo 
lastnega samospoštovanja in pozitivnega vrednotenja 
samega sebe ter so zato bolj odvisni od zunanjih social-
nih odnosov (Zorjan, 2011).

Bolj kot od zunanjih dogodkov so odvisni od povrat-
nih informacij, ki jih skozi odnose dobijo o sebi. To kaže, 
da so vrednostne sodbe narcisov o sebi v splošnem 
pozitivne, vendar hkrati zelo nestabilne (Zorjan, 2011).

Da bi bolje razumeli medosebne odnose narcisov, 
so nekateri raziskovalci začeli raziskovati strukturo nji-
hovih socialnih svetov preko analize socialnih omrečij 
(Social Network Analysis, SNA), ki omogoča vpogled 
v kompozicijo in značilne vzorce narcisovih odnosov. 
SNA je neke vrste oblika razširjene sociometrije, ki jo 
je uporabljal Moreno, in predstavlja metodo za kvan-
tificiranje odnosov v socialnem sistemu, prav tako pa 
ponuja možnost analize vzorcev odnosov. Do danes je 
bilo narejenih zelo malo študij, ki so raziskovale oseb-
nost v povezavi z analizo socialnega omrežja, še manj 
raziskovalcev pa je na ta način raziskovalo narcisizem 
(Clifton, 2011).

Sociocentrično omrežje se osredotoča na vzorce v 
odnosih v celotni socialni skupini (npr. v skupini sode-
lavcev na delovnem mestu, med člani dramskega krož-
ka ali v našem primeru med učenci v razredu). V tem 
primeru vsak član socialnega omrežja poda informacije 
o svojih odnosih z drugimi člani istega omrežja. S SNA 
lahko interpretiramo tako odnos skupine do posamez-
nika kot tudi odnos posameznika do skupine, kar nam 
lahko veliko pove tudi o osebnosti tega posameznika 
(Clifton, 2011). 

Clifton, Turkheimer in Oltmanns (2009) so ugotovili, 
da se osebe z višje izraženim narcisizmom navadno 
nahajajo v bolj centralni poziciji znotraj omrežja (socio-
grama). Višja centralnost je indikator višjega socialnega 
vpliva (Clifton, 2011).

Sklepamo lahko, da centralna pozicija, torej višji so-
cialni vpliv, in večje število odnosov narcističnemu po-
samezniku omogočata, da dobiva večje število povrat-
nih informacij o samem sebi.

Ugotovili so tudi, da so narcistični posamezniki po-
ročali o večjem številu bližnjih odnosov z več pripad-
niki omrežja. Posamezniki, ki so jih vrstniki ocenili kot 
bolj narcistične, so precenjevali tudi število in kvaliteto 
svojih prijateljskih odnosov z drugimi (Clifton, 2011).

Več študij (Paulhus, 1998; Back, Schmukle, Egloff, 
2010) je raziskovalo fenomen izjemno pozitivnega prve-
ga vtisa, ki ga narcistične osebe vzpostavijo ob prvem 
srečanju z ljudmi, in fenomen kratkotrajnosti narcisove 
priljubljenosti. Vendar te študije zanima narcisizem v 
odkriti, grandiozni obliki, kar je za našo raziskavo, v ka-
teri se osredotočamo na prikriti narcisizem, nerelevant-
no. Osebnostne lastnosti, ki odkritemu ali grandiozne-
mu narcisu omogočajo vzpostavitev pozitivnega prvega 
vtisa, so pri prikritem narcisu navadno neizražene. Pri-
kriti narcisizem namreč negativno korelira z osebnostni-
mi dimenzijami ekstravertnost, vestnost in prijetnost ter 
pozitivno korelira z nevroticizmom (Hendin in Cheek, 
1997; Miller, Dir idr., 2010).

Za obe obliki narcisizma so v medosebnih odnosih 
značilni grandioznost, manipulativnost, zavajanje, po-
hlep, nefleksibilnost, nekooperativnost in neupoštevan-
je potreb drugih ljudi (Levy, Ellison in Reynoso, 2011).

Raziskovanje prikritega narcisizma v povezavi z 
osebnostjo se šele začenja, vendar dosedanja spo-
znanja kažejo, da gre za divergenten konstrukt v pri-
merjavi z grandioznim narcisizmom kot osebnostno 
potezo ali narcistično osebnostno motnjo (Levy, Ellison 
in Reynoso, 2011).
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Sociometrija in preučevanje narcisizma

En izmed načinov merjenja socialnih odnosov je so-
ciometrija.

Sociometrija po svoji definiciji meri »socius« (Slo-
vensko-latinski slovar: ‚zavezništvo‘ (Bradač, 1990)), 
torej medosebno zvezo dveh posameznikov (Moreno, 
1951). 

Nekateri osnovni pojmi, ki jih bomo uporabili v razis-
kavi v povezavi s prikritim narcisizmom kot osebnostno 
lastnostjo:

Sociometrični status za negativne in sociometrični 
status za pozitivne izbire označuje mesto ali položaj po-
sameznika v skupini, ki ji pripada. Položaj mu določijo 
drugi člani skupine in je določen s pozitivnimi in nega-
tivnimi izbirami. Lahko ga pojmujemo kot ugled, stopnjo 
spoštovanja in priznavanja s strani drugih članov skupi-
ne. Izrazimo ga kot razmerje med številom dobljenih in 
številom možnih izbir.

Socialna preferenčnost, ki predstavlja mero socialne 
všečnosti, določa, ali je posameznik priljubljen ali ne. 
Izražena je kot razlika med standardiziranimi pozitivni-
mi in negativnimi izbirami.

Socialni vpliv predstavlja mero socialne opaznosti. 
Izražen je skozo vsoto standardiziranih pozitivnih in ne-
gativnih izbir.

Točnost samoocene je definirana kot razlika med po-
dano samooceno in številom dejanskih pozitivnih izbir.

Kljub temu da je večina raziskovalcev socialne in-
terakcije v povezavi z narcisizmom raziskovala skozi 
analizo socialnega omrežja, pa izjava “Sociometrična 
preizkušnja je, nenamerno, odličen indikator narcisis-
tičnih teženj” (Cukier, 2013) potrjuje, da bi lahko želeni 
rezultat dosegli tudi s sociometrično preizkušnjo.

V povezavi s tem, kako narcise dojemajo drugi ljudje, 
v primerjavi s tem, kako narcisi dojemajo same sebe, 
uporabljamo izraza narcistično zavedanje in narcistična 
nevednost (angl. narcissistic awareness in narcissistic 
ignorance). V prvem primeru gre za to, da se narcis-
tična oseba zaveda, da med njenim lastnim dojeman-
jem same sebe in načinom, kako jo vidijo drugi, obstaja 
diskrepanca. Ve torej, da druge osebe z njo ne delijo 
prepričanja o njeni pomembnosti, grandioznosti ipd. 
Narcistična nevednost pa se nanaša na prepričanje 
narcistične osebe, da ostali do nje gojijo enako občudo-
vanje. Pri teh konceptih ločimo samopercepcijo (angl. 
self-perception), percepcijo drugih (angl. others‘ per-
ception; kako drugi vidijo posameznika) in metapercep-
cijo (osebina napoved precepcije drugih, torej napoved, 
kako drugi vidijo njo). Izkazalo se je, da je metapercep-

cija narcisov dokaj ustrezna – zavedajo se diskrepance 
med ekstremno pozitivno samopercepcijo in percepcijo 
drugih. Ti izsledki podpirajo idejo o narcističnem zave-
danju (Carlson, Vazire, Oltmanns, 2011).

Kolikšno priljubljenost čutijo narcisi, lahko delno ra-
zberemo iz samoocene pozitivnih izbir na sociomet-
ričnem testu. Pri tem je pomembno poudariti, da pri sa-
mooceni ne gre za razmišljanje o tem, koliko izbir bi si 
posameznik zaslužil, temveč koliko izbir bo v resnici do-
bil – gre za napoved pozitivnih izbir. Glede na izsledke o 
metapercepciji lahko predvidevamo, da bo samoocena 
oseb z višje izraženim prikritim narcisizmom dokaj toč-
na in da pretiranega precenjevanja ali podcenjevanja 
pozitivnih izbir ne bo mogoče zaznati. Pri tem je treba 
še enkrat omeniti raziskavo, v kateri poročajo o narciso-
vem precenjevanju števila in kvalitete odnosov v analizi 
socialnega omrežja (Clifton, 2011). Tako imenovana 
narcistična nevednost je bolj značilna za ekstremne ob-
like grandioznega narcisizma, pri prikritem narcisizmu 
pa gre že v osnovi za zavedanje obstoja razlike med 
lastnim ocenjevanjem svojih lastnosti in oceno, ki jo po-
dajo drugi – tako lahko predvidevamo, da je prikriti nar-
cis zmožen boljše metapercepcije, zaradi česar lahko 
poda tudi bolj natančno samooceno. 

Iz tega izpeljemo prvo hipotezo:
H1: Med skupino posameznikov, ki so na testu HSNS 

dosegli nižji rezultat, in skupino posameznikov, ki so na 
testu HSNS dosegli višji rezultat, ni signifikantne razlike 
v točnosti samoocene.

Predvidevamo tudi, da bodo imele osebe z bolj izra-
ženim prikritim narcisizmom višji socialni vpliv. Narcis-
tična oseba kaže potrebo po povratnih informacijah, ki 
jih podaja interakcija z drugimi, iz česar lahko sklepa-
mo, da jim je v interesu vključenost v socialne interakci-
je, zato je manj verjetno, da bodo ti posamezniki prezrti.

Na teh predpostavkah smo zgradili drugo hipotezo:
H2: Višji rezultat na testu HSNS je pozitivno povezan 

s socialnim vplivom.
Kljub predpostavki, da je prikritim narcisom v interesu 

vključenost v socialne interakcije, kar jim omogoča dos-
top do povratnih informacij, pa njihov odnos do drugih 
označujejo nezaželene lastnosti, kot so arogantnost, 
sovražnost, pomanjkanje empatije in nizka kooperativ-
nost, zaradi česar lahko predpostavljamo visoko število 
negativnih izbir. Iz tega izpeljujemo naslednje hipoteze:

H3: Višji rezultat na testu HSNS je negativno pove-
zan s socialno preferenčnostjo.

H4: Višji rezultat na testu HSNS je negativno pove-
zan s sociometričnim statusom za pozitivne izbire.

H5: Višji rezultat na testu HSNS je pozitivno povezan 
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s sociometričnim statusom za negativne izbire.

Metoda

Udeleženci

V raziskavo je bilo vključenih 61 dijakinj iz dveh 
oddelkov srednje poklicne šole v savinjski regiji. Ude-
leženke obiskujejo 2. letnik strokovne srednje šole. 
Povprečna starost udeleženk v času raziskave je bila 
15,8 let (SD = 0,56).

Pripomočki

Sociometrična preizkušnja. Za pridobitev podatkov o 
sociometričnem položaju učencev smo uporabili socio-
metrično preizkušnjo s pozitivnim (»Navedi tri sošolke, 
s katerimi se najraje družiš.«) in negativnim realnim 
kriterijem (»Navedi tri sošolke, s katerimi se najmanj 
rada družiš.«). Za pridobitev podatkov o točnosti 
samoocene smo vključili še vprašanje »Kaj meniš, ko-
liko oseb bo izbralo tebe?« Po t. i. pristopu standardi-
ziranih dosežkov Coiea, Dodga in Coppotellija (1982) 
lahko na podlagi rezultatov sociometrične preizkušnje 
določimo mere socialne preferenčnosti oz. všečnosti 
(razlika med standardiziranimi pozitivnimi in negativni-
mi izbirami) in socialnega vpliva oz. opaznosti (vsota 
standardiziranih pozitivnih in negativnih izbir) učencev 
v skupini. Točnost samoocene (razlika med samooce-
no in pozitivnimi izbirami) izraža stopnjo, do katere se 
posameznikove sodbe o njegovem sociometričnem 
statusu v skupini skladajo z dejanskim sociometričnim 
statusom (Gronloud, 1955). Sociometrične statuse pril-
jubljenosti in nepriljubljenosti smo izračunali za vsake-
ga učenca posebej s pomočjo naslednje formule:

N – št. učencev v razredu

Σxi – vsota dobljenih izbir

x̄ – povprečno število danih izbir

Število izbir je bilo omejeno na tri, pri negativnem 
kriteriju pa so bile izbire neobvezne, torej so učenci 
lahko navedli od 0 do 3 sošolce.

Lestvica hipersensitivnega narcisizma ali HSNS (The 
Hypersensitive Narcissism Scale, HSNS, Hendin in 
Cheek, 1997; slovenska pripredba Mori, 2012) je instru-
ment, ki vsebuje 10 postavk, prikriti narcisizem pa meri 
kot osebnostno lastnost. Udeleženec postavke vrednoti 

z Likertovo petstopenjsko lestvico od 1 (zelo neznačilno 
zame) do 5 (zelo značilno zame) in tako oceni, kako 
močno je postavka značilna za njegovo doživljanje in 
vedenje. Rezultat testa predstavlja seštevek vseh ocen. 
Višji kot je skupni seštevek ocen, višja je prisotnost nar-
cističnih tendenc. Instrument velja za zanesljivega, saj 
Cronbachov a koeficient znaša 0,78 (Arble, 2008)

Postopek

V obeh oddelkih smo izvedli sociometrično preizkuš-
njo in reševanje vprašalnika HSNS. Pred začetkom ra-
ziskave so dijakinje dobile soglasja o sodelovanju. Po 
podpisu soglasja so rešile vprašalnika. Način reševanja 
vprašalnikov je potekal na način papir-svinčnik. Ano-
nimnost je bila zagotovljena tako, da so namesto imen 
in priimkov vpisovale števila, ki so jim bila dodeljena – 
med reševanjem je bil na tablo projiciran seznam imen 
vseh učenk z zaporednimi številkami. 

Analize

Točkovanje in formiranje baze

Udeleženke so navedle osebe, s katerimi se najraje 
in najmanj rade družijo, ter izpolnile test HSNS. Rezul-
tate vseh postavk HSNS smo sešteli in vnesli v bazo. 
Na podlagi pozitivnih in negativnih izbir smo s progra-
mom Microsoft Excel ustvarili ločeni bazi za pozitivne 
in negativne izbire. Ker smo testirali dva razreda, smo 
osnovne podatke (standardizirane pozitivne in negativ-
ne izbire, socialni vpliv, socialna preferenčnost, točnost 
samoocene) analizirali ločeno. S pomočjo baz za pozi-
tivne in negativne izbire smo izračunali, koliko pozitiv-
nih, negativnih in vzajemnih ocen je prejela vsaka ude-
leženka. Sociogram smo izrisali s pomočjo programov 
GroupDynamics in CorelDraw. Ker sta bila 2 HSNS 
vprašalnika nepopolna, smo udeleženki, pri katerih so 
bili prisotni manjkajoči podatki, izločili iz nadaljnje anali-
ze; končni vzorec torej znaša 59 udeleženk. 

Opisne statistike, testi normalnosti porazdelitve in 
testiranje hipotez

S pomočjo programa IBM SPSS Statistics 20 smo 
najprej analizirali osnovne lastnosti vseh spremenljivk: 
numerus, aritmetično sredino, standardno deviacijo, 
standardno napako, ekstremne vrednosti, koeficient 
asimetričnosti in koeficient sploščenosti. Preverili smo 
tudi normalnost porazdelitve vseh spremenljivk, pri če-
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mer smo zaradi velikosti vzorca (N ≥ 50) uporabili Kol-
mogorov-Smirnov test. 

Udeleženke smo na podlagi rezultatov Lestvice hi-
persenzitivnega narcisizma razdelili v dve skupini – v 
skupino udeleženk, ki so na testu HSNS dosegle »viš-
ji«, in skupino udeleženk, ki so na testu HSNS dosegle 
»nižji« rezultat. Mejo 30 točk smo postavili s pomočjo 
frekvenčne porazdelitve. 

Za preverjanje štirih hipotez smo izračunali korelaci-
je. Pri hipotezi, s katero smo preverjali točnost samoo-
cene med posamezniki z višjim in posamezniki z nižjim 
rezultatom na testu HSNS, smo zaradi nenormalne 
porazdelitve spremenljivke točnost samoocene v dveh 
skupinah (pogoj HSNS < 30 in HSNS ≥ 30) uporabili 
Mann-Whitneyev U-test.

Rezultati

Iz Tabele 1 lahko razberemo deskriptivne statistike 
za spremenljivke, ki so bile uporabljene v naši raziska-
vi; te vključujejo dimenzije socialne sprejetosti, točnosti 
samoocene in rezultate testa HSNS. Zabeleženi so še 
rezultati Kolmogorov-Smirnov testa, s katerim smo pre-
verjali normalnost porazdelitve. Normalno sta porazdel-
jeni spremenljivki socialni vpliv in HSNS. Nenormalno 
so porazdeljene spremenljivke socialna preferenčnost, 
točnost samoocene, TS1 in TS2, sociometrični status 
za pozitivne izbire in sociometrični status za negativne 

izbire.
Tabela 2 prikazuje korelacije rezultatov Lestvice 

hipersenzitivnega narcisizma (HSNS) z naslednjimi 
spremenljivkami: socialna preferenčnost, socialni vpliv, 
sociometrični status za pozitivne izbire in sociometrični 
status za negativne izbire. Vse korelacije so negativne, 
z izjemo korelacije HSNS s sociometričnim statusom 
za negativne izbire, ki je pozitivna. Korelacije niso bile 
statistično pomembne, razen korelacije rezultatov Lest-
vice hipersenzitivnega narcisizma (HSNS) in socialne 
preferenčnosti, ki je statistično pomembna.

Tabela 2. Spearmanove korelacije med rezultatom na testu HSNS in socialno preferenčnostjo, 
socialnim vplivom in sociometričnim statusom za negativne in pozitivne izbire 

		
Socialna	

preferenčnost	 Socialni	vpliv	
Sociometrični	status	za	

pozitivne	izbire	
Sociometrični	status	
za	negativne	izbire	

HSNS	 –0,261*	 –0,107	 –0,206	 0,2	
Opombe. *p < 0,05. 
 

Tabela 3. Mann-Whitneyev U-test: točnost samoocene 
		 Točnost	samoocene	
Mann-Whitney	U	 335,5	
Z	 –0,75	
P	 0,45	

Opombe. Mann-Whitney U = U-vrednost, Z = Z-vrednost, p 
= raven tveganja. 
 

Tabela 3 prikazuje rezultate Mann-Whitneyevega 
U-testa, s katerim smo želeli preveriti, ali med skupi-
nama udeleženk z nižjim in višjim rezultatom na testu 
HSNS obstaja statistično pomembna razlika v točnos-
ti samoocene. Ker je presežena raven tveganja 0,05, 
lahko zaključimo, da statistično pomembne razlike med 
skupinama ni.

Tabela 1. Deskriptivne statistike in testiranje normalnosti porazdelitve spremenljivk 
		 N	 M	 SD	 Min.	 Max.	 K-S	 p	 As.	 Spl.	
Socialna	preferenčnost	 59	

	
1,62	 –4,25	 2,65	 0,17	 0,00	 –0,95	 1,11	

Socialni	vpliv	 59	
	

1,13	 –2,41	 3,06	 0,10	 0,20	 0,49	 0,45	
Točnost	samoocene	 59	 1,15	 1,11	 0,00	 4,00	 0,23	 0,00	 0,78	 –0,12	
HSNS	 59	 28,12	 4,55	 19,00	 37,00	 0,10	 0,20	 0,11	 –0,57	
TS1	 40	 1,25	 1,19	 0,00	 4,00	 0,23	 0,00	 0,73	 –0,36	
TS2	 19	 0,95	 0,91	 0,00	 3,00	 0,22	 0,02	 0,60	 –0,39	

Sociometrični	status	za	pozitivne	
izbire	 59	 0,997	 0,05	 0,90	 1,10	 0,16	 0,00	 0,25	 –0,16	

Sociometrični	status	za	
negativne	izbire	 59	 1,004	 0,14	 0,93	 1,53	 0,30	 0,00	 2,60	 6,35	

Opombe. K-S = vrednost statistike Kolmogorov-Smirnov, p = statistična pomembnost Kolmogornov-Smirnov testa, TS1 
= točnost samoocene za udeleženke z nizkim rezultatom na testu HSNS, TS2 = točnost samoaocene za udeleženke z 
višjim rezultatom na testu HSNS. Vrednosti v krepki pisavi predstavljajo spodnjo mejo dejanske statistične pomembnosti 
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Diskusija

Ugotovili smo, da se prikriti narcisizem signifikantno 
negativno povezuje s socialno preferenčnostjo, kar po-
meni, da hipotezo H3 potrdimo. 

Prikriti narcisizem se na našem vzorcu negativno po-
vezuje s sociometričnim statusom za pozitivne izbire in 
pozitivno povezuje s sociometričnim statusom za ne-
gativne izbire; torej predpostavke, ki smo jih navedli v 
uvodu, na našem vzorcu držijo, vendar jih zaradi ne-
signifikantnosti korelacij ne moremo posplošiti na več-
jo populacijo. Zato hipotezi H4 in H5 zavrnemo. Kljub 
temu moramo poudariti, da korelaciji na našem vzorcu 
nista tako šibki, na podlagi teoretičnih izhodišč pa smo 
tudi pravilno napovedali smer korelacije.

Negativno povezavo s socialno preferenčnostjo in 
sociometričnim statusom za pozitivne izbire ter pozitiv-
no povezavo s sociometričnim statusom za negativne 
izbire pojasnijo ugotovitve, da so za tako odkrite kot 
tudi za prikrite narcise v medosebnih odnosih značilni 
grandioznost, manipulativnost, zavajanje, pohlep, ne-
fleksibilnost, nekooperativnost in neupoštevanje potreb 
drugih ljudi (Levy, Ellison in Reynoso, 2011).

Rezultati so pokazali, da na našem vzorcu obstaja 
negativna korelacija prikritega narcisizma in socialnega 
vpliva, vendar korelacija ni signifikantna, zaradi česar 
ugotovitve ne moremo posplošiti na večjo populacijo. 
Hipotezo H2, ki pravi, da rezultat na testu HSNS in so-
cialni vpliv pozitivno korelirata, zavrnemo. Negativno 
korelacijo s socialnim vplivom lahko morda razložimo s 
socialno inhibiranostjo prikritega narcisa.

Kljub temu da so narcisi v odnosih hladni in antago-
nistični, pri njih prevladuje socialna inhibicija (Dickinson 
in Pincus, 2003; Hendin in Cheek, 1997), zaradi česar 
so v skupini manj vidni, torej imajo nizek socialni vpliv. 

Zato prikriti narcisi dosegajo nizke rezultate pri so-
cialni preferenčnosti, vendar ne nujno visokih rezultatov 
pri socialnem vplivu, medtem ko odkriti narcisi dosegajo 
nizke rezultate pri socialni preferenčnosti, vendar imajo 
zaradi količine negativnih izbir visok socialni vpliv in v 
analizi socialnega omrežja zavzemajo centralno pozi-
cijo. 

Razliko med odkritim in prikritim narcisizmom lahko 
razložimo skozi njuno povezanost z dimenzijo ekstra-
vertnosti. Kljub temu da se in odkriti in prikriti narcisi-
zem povezujeta z medosebno neprijetnostjo (angl. 
interpersonal disagreeableness), se odkriti narcisizem 
pozitivno, prikriti pa negativno povezuje z ekstravert-
nostjo (Glover, Miller, Lynam, Crego in Widiger, 2012). 

Prikriti narcisi tako morda zaradi nižje ekstravertnosti 

v družbi niso pretirano opazni. Sicer so navedeni kot 
negativne izbire, vendar zaradi nizke ekstravertnosti 
ne dosegajo visokega socialnega vpliva. Oziroma, kot 
zapišejo Czarna, Dufner in Clifton (2014): odkriti in pri-
kriti narcisi težijo k ohranitvi grandioznega jaza, vendar 
medtem ko grandiozni narcisi odkrito kažejo to težnjo 
pri interakciji z drugimi ljudmi, so prikriti narcisi socialno 
inhibirani in tako varujejo svoj krhki ego. 

Naš rezultat razlagata tudi izjavi, da posamezniki z 
izraženim prikritim narcisizmom izkazujejo strah pred 
povezovanjem z drugimi ljudmi, pomanjkanje samo-
zavesti v svoje zmožnosti ustvarjanja in ohranjanja 
socialnih odnosov, strah pred razočaranjem in občut-
kom sramu v odnosih. Ti posamezniki navzven delujejo 
sramežljivo in anksiozno, vendar v sebi gojijo občutke 
veličine, upravičenosti in na dolgi rok v medosebnem 
odnosu začnejo osebe izkoriščati (Cooper, 1998; Gab-
bard, 1998). Prikrito narcistični posamezniki svojo sa-
mopodobo “varujejo” tako, da se izogibajo stikom, ki bi 
lahko njihovo samopodobo omajali. Poleg izogibanja 
socialnim situacijam izkazujejo tudi dominantnost, maš-
čevalnost in hladnost v socialnih odnosih (Dickinson in 
Pincus, 2003). 

V raziskavi so avtorji Czarna, Dufner in Clifton (2014) 
pri analizi socialnega omrežja v povezavi s prikritim nar-
cisizmom predpostavili, da bodo prikriti narcisi dosegli 
nizek socialni vpliv in nizko socialno preferenčnost. 
Vendar je raziskava socialnega omrežja nekoliko ob-
sežnejša od sociometrije in lahko vključuje tudi osebe, 
ki z določenim omrežjem ali skupino niso direktno po-
vezane. V nasprotju z njihovimi pričakovanji se je iz-
kazalo, da čeprav vrstniki v neki skupini niso direktno 
navajali, da prikritih narcisov ne marajo, je veliko oseb, 
ki so sicer nepovezane z ožjo skupino, navedlo, da pri-
kritih narcisov ne marajo. Tako so prikriti narcisi vseeno 
dosegli centralno pozicijo pri negativnih izbirah (v be-
sedišču socialnega omrežja angl. dislikeability). 

Lahko bi rekli, da naša raziskava potrdi prvotno hipo-
tezo avtorjev, torej da je socialni vpliv prikritih narcisov 
nizek. Ob poznavanju rezultatov, ki so jih dobili avtorji, 
pa lahko predpostavimo, da bi se socialni vpliv zaradi 
negativnih izbir zviševal, če bi analizirali tudi narcisove 
odnose z osebami izven razreda oz. skupine, v kateri 
izvajamo sociometrijo.  

Potrdili smo hipotezo H1, ki pravi, da med skupino 
posameznikov z nižje izraženim prikritim narcisizmom 
in skupino posameznikov z višje izraženim narcisiz-
mom v točnosti samoocene ne bo signifikantne razlike. 
Ta rezultat predstavlja pomemben kontrast točnosti sa-
moocene grandioznega narcisa. Clifton (2011) namreč 
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poroča, da narcisi (pri čemer se nanaša na grandiozne 
narcise) precenjujejo število in kvaliteto svojih odnosov 
z drugimi ljudmi. 

Očitno za prikrite narcise konstrukt narcističnega 
zavedanja, torej zmožnosti ustrezne metapercepcije, 
resnično velja toliko močneje kakor za odkrite narcise. 

Svoje “večvrednosti”, prikrite grandioznosti ne izra-
žajo javno ravno zato, ker se zavedajo socialne nespre-
jetosti take neskromnosti in nekako vedo, da jih drugi 
vidijo bistveno drugače, kot oni vidijo same sebe. Torej 
se zavedajo diskrepance med lastno percepcijo (angl. 
selfperception) in percepcijo drugih (angl. others‘ per-
ception), iz česar izhaja tudi točnost samoocene na so-
ciometrični preizkušnji.

Netočnost samoocene odkritih narcisov lahko izvira 
iz narcistične nevednosti (angl. narcissistic ignorance), 
torej nezmožnosti pravilne metapercepcije. 

Ugotovitve o točnosti samoocene in socialnem vplivu 
potrjujejo smiselnost razmišljanja o odkritem in prikri-
tem narcisizmu kot o dveh divergentnih konstruktih. Zdi 
se, da sta za odkriti narcisizem značilna netočna sa-
moocena in visok socialni vpliv, pri prikritem narcisizmu 
pa je socialni vpliv nižji, samoocena pa bolj točna.

Pomanjkljivosti raziskave in ideje za prihodnje razis-
kave

Prednost raziskave gotovo predstavlja dejstvo, da 
smo lahko do pomembnih zaključkov prišli že na podla-
gi rezultatov majhnega vzorca. Kljub temu da nekate-
re korelacije niso dosegle signifikantnosti, pa niso bile 
zelo šibke. Skozi rezultate se je dalo razbrati, da jim do 
signifikantnosti manjka le malo – treba bi bilo le pove-
čati vzorec. 

Poleg tega vidimo veliko prednost tudi v tem, da smo 
hipoteze, ki smo jih osnovali na podlagi raziskav o nar-
cisizmu v povezavi z analizo socialnih omrežij, uspeli 
aplicirati na sociometrično preizkušnjo. Gre namreč za 
dve različni analizi in lahko bi se zgodilo, da bi ugotovili, 
da sociometrična preizkušnja v povezavi z osebnostni-
mi testi ne more predstavljati ekvivalenta analizi social-
nega omrežja. 

Treba je poudariti, da naša raziskava temelji na zelo 
specifičnem vzorcu; zajema namreč dva razreda drugih 
letnikov samih deklet, ki se šolajo na isti poklicni šoli. 
Glede na to, da so se precej močne povezave pokaza-
le že na tako majhnem vzorcu, lahko sklepamo, da bi 
na večjem vzorcu dobili močno signifikantne povezave. 
Idejo za nadaljevanje raziskave tako gotovo predstavlja 
razširitev vzorca, ki bi zajel tudi druge starostne skupi-

ne. Hkrati je sociometrična preizkušnja omejena na le 
določene skupine – težje bilo bi jo izvajati v razredih na 
fakultetah, kjer so študenti bistveno manj povezani med 
seboj, zaradi česar dinamika v razredu ni tako močno 
izražena skozi sociometrijo. Tudi skupine v drugih de-
lovnih okoljih, npr. v organizacijah ali podjetjih, imajo 
povsem drugačno dinamiko kot srednješolski razredi. 
Za obsežnejšo raziskavo, ki bi vključevala več različnih 
socialnih skupin iz različnih starostnih obdobij, bi bila 
bolj primerna analiza socialnega omrežja, vendar pa je 
ta analiza zelo zahtevna za izvedbo in po kompleksnos-
ti presega naš trenutni nivo znanja. 

Glede na to, da skozi celotno raziskavo opozarjamo 
na razlike med prikritim in odkritim tipom narcisizma ter 
rezultate prikritega narcisizma primerjamo s sorodnimi 
študijami v povezavi z odkritim narcisizmom, bi bilo za-
nimivo preveriti divergentnost konstruktov tako, da bi 
poleg testa HSNS udeleženci rešili tudi test odkritega 
narcisizma – tako bi lahko tudi v praksi preverili, ali pri 
točnosti samoocene pri odkritih narcisih prihaja do raz-
lik in ali se odkriti narcisizem za razliko od prikritega v 
resnici na istem vzorcu pozitivno povezuje s socialnim 
vplivom.

Uporabna vrednost raziskave

Uporabna vrednost raziskave temelji na poglabljan-
ju sociometrične preizkušnje. Izvedba sociometrične 
preizkušnje v razredu nam o ozadju odnosov ne poda 
kaj veliko informacij, v kombinaciji z dodatnimi oseb-
nostnimi testi pa predstavlja veliko širše možnosti in-
terpretacije, in kar je najpomembneje, poda veliko več 
možnih smernic za nadaljnje delo. Identifikacija prikrite-
ga ali odkritega narcisa v socialni skupini lahko razloži 
njegov način delovanja v razredu in njegovo interakcijo 
z vrstniki. 

Poudarek na testiranju prikritega narcisizma je smi-
seln, ker gre za načeloma “nevidno” lastnost posamez-
nika. Učence, ki so socialno izolirani in inhibirani, hitro 
označimo kot nepriljubljene, neprilagojene, kot učen-
ce, ki jim primanjkuje socialnih spretnosti. To so sicer 
lastnosti prikritega narcisizma, vendar učitelj, ki ima 
vpogled v sociometrijo, izvor teh lastnosti ponavadi išče 
precej “na slepo”. Ravno v tem pogledu lahko sociomet-
rija v kombinaciji z osebnostnimi testi in v našem prime-
ru v kombinaciji s testom HSNS poda ozadje, razloge 
za specifičnost nekaterih interakcij. 

Ko pri posamezniku identificiramo konstrukt, kot ga 
predstavlja prikriti narcisizem, dobimo bistveno širši 
vpogled v njegovo delovanje in način dojemanja social-
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nih interakcij, kar nam olajša tudi strukturiranje nadalj-
njega dela z njim.
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Povzetek

Številni stresorji sodobnega delovnega mesta izhajajo iz družbenih sprememb, kot sta globalizacija in recesija. 
Vprašalnik sodobnega delovnega okolja je bil oblikovan z namenom, da bi lahko pritiske, ki izhajajo iz sodobnih 
družbenih sprememb, zaznali in ocenili. V pričujoči raziskavi smo preverjali psihometrične značilnosti novo obliko-
vanega vprašalnika. V raziskavi je sodelovalo 315 zaposlenih v slovenskih organizacijah. Komponentna analiza 
je pokazala potrebo po manjši prilagoditvi vprašalnika. Analizi konstruktne veljavnosti in zanesljivosti sta pokazali, 
da je vprašalnik primeren za merjenje prisotnosti značilnosti sodobnega delovnega okolja na delovnih mestih. 
Preverjene so bile tudi povezave novo oblikovanega vprašalnika s telesnimi in duševnimi simptomi stresa ter 
težavami s spanjem.

Ključne besede: Sodobno delovno okolje, stres na delovnem mestu, psihofizično počutje, psihometrične značil-
nosti, delovne zahteve in viri

Development and validation of the Contemporary work environment 
questionnaire

Abstract 

Many stressors of the contemporary workplace emerge from society changes, such as globalization and 
recession. The Contemporary Work Environment Questionnaire was developed for assessment and measure-
ment of the strains that emerge from contemporary societal changes. In the present study, we examined the 
psychometric characteristics of the newly developed questionnaire. 315 employees of Slovenian organizations 
participated in the present study. A component analysis has shown the need for a minor adaptation of the ques-
tionnaire. However, construct validity and reliability analyses have shown that the questionnaire is suitable for as-
sessment of contemporary work environment characteristics in the workplace. Relations of the newly developed 
questionnaire with physical and psychological symptoms of the stress and sleep troubles were also examined in 
the study.

Keywords: Contemporary work environment, occupational stress, psychophysical well-being, psychometric 
characteristics, job demands and resources
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Uvod

Številni stresorji sodobnega delovnega mesta izhaja-
jo iz družbenih sprememb, kot sta globalizacija in rece-
sija. Proces globalizacije gospodarstva, ki se trenutno 
odvija tudi pri nas, izvaja pritisk tako na delodajalce kot 
na zaposlene. Za sodobno gospodarstvo je značilno 
prizadevanje v smeri večje produktivnosti in manjših 
stroškov (Kang, 2005; Shoss in Probst, 2012). Podjetja 
skušajo pogosto zmanjšati stroške prek zmanjševanja 
števila zaposlenih. Posledica tega je preobremenjenost 
preostalih zaposlenih, saj so soočeni s še večjimi de-
lovnimi zahtevami, za uresničitev katerih imajo na voljo 
manj virov (Shoss in Probst, 2012). Ker večina zapo-
slenih ni usposobljena za obvladovanje vseh dodatnih 
pritiskov na delovnem mestu, so zaposleni na svojem 
delovnem mestu pogosto pod stresom (Kang, 2005). 

Z namenom, da bi tako neodvisni raziskovalci kot 
same organizacije omenjene pritiske, ki izhajajo iz so-
dobnih družbenih sprememb, lažje zaznali in ocenili, je 
bil oblikovan Vprašalnik sodobnega delovnega okolja. 
Namen vprašalnika je usmeriti pozornost raziskovalcev, 
organizacij in (s časom tudi) celotne družbe na dotične 
negativne vidike sodobnega delovnega okolja, ki počasi 
postajajo samoumevni, a imajo resne škodljive posledi-
ce na psihofizično zdravje zaposlenih. Na slednje lahko 
sklepamo tako prek opravljenih raziskav na temo stresa 
med zaposlenimi ter njihovega blagostanja (Ganster in 
Rosen, 2013; Jain, Giga in Cooper, 2013; Chou, Chu, 
Yeh in Chen, 2014; Bell, Rajendran in Theiler, 2012) kot 
tudi na podlagi lastnega opažanja.

Glavno teoretično izhodišče pri razvoju vprašalnika 
je bil model delovnih zahtev in delovnih virov (angl. Job 
Demands-Resources Model; Demerouti, Bakker, Na-
chreiner in Schaufeli, 2001). Po teoriji dotičnega mode-
la lahko vse dejavnike delovnega mesta uvrstimo med 
delovne zahteve ali delovne vire. Delovne zahteve zaje-
majo tiste fizične, psihološke, socialne in organizacijske 
dejavnike delovnega mesta, ki od zaposlenega zahte-
vajo trajen fizični in psihološki napor. Na posamezne 
zunanje zahteve se namreč oseba odzove tako na fi-
ziološki ravni (npr. pospešeno delovanje simpatičnega 
živčnega sistema) kot na psihološki ravni (npr. povečan 
subjektivni napor), kar lahko ob povečanih delovnih za-
htevah vodi k fiziološkim in psihološkim stroškom za po-
sameznika. Delovni viri pa se nanašajo na tiste fizične, 
psihološke, socialne in organizacijske dejavnike dela, 
ki znižujejo stopnjo delovnih zahtev in z njimi povezanih 
stroškov ter zaposlenim pomagajo pri doseganju delov-
nih ciljev (Bakker in Demerouti, 2007). 

Vprašalnik sodobnega delovnega okolja tako na 
eni strani zajema za sodobno delovno okolje značilne 
delovne zahteve in na drugi strani za sodobno delov-
no okolje značilno odsotnost delovnih virov. Nastal je 
po zgledu nekaterih že obstoječih orodij, kot so Ko-
penhagenski psihosocialni vprašalnik (COPSOQ-II; 
Pejtersen, Kristensen, Borg in Bjorner, 2010), ki meri 
psihosocialne delovne pogoje, zdravje in počutje zapo-
slenih; Kratki vprašalnik za ocenjevanja stresa (ASSET; 
Faragher, Cooper in Cartwright, 2004), ki v svoji kratki 
obliki celostno identificira potencialne stresne dogodke; 
Evropska raziskava na temo delovnih pogojev (EWCS; 
Eurofound, 2001), s katero se ocenjuje delovne pogoje 
v celotni Evropski uniji in jih primerja glede na države; 
Nordijski vprašalnik za psihološke in socialne dejavnike 
pri delu (QPSNordic; Dallner idr., 2000), ki meri psiho-
loške, socialne in organizacijske dejavnike v delovnem 
okolju; Vprašalnik delovnih stresorjev in napora (JSS; 
Spector in Jex, 1998), ki meri naravnanost zaposlenih 
do njihovega dela in vidikov dela; Vprašalnik nelegi-
timnih delovnih nalog (BITS; Semmer, Tschan, Meier, 
Facchin in Jacobshagen, 2010), ki meri prisotnost ne-
potrebnih in nerazumnih delovnih nalog; Vprašalnik de-
lovnega stresa (JSS; Karasek, 1979), ki meri prisotnost 
delovnega stresa na delovnih mestih zaposlenih; Vpra-
šalnik vsebine dela (JCQ; Karasek idr., 1998), ki meri 
psihološke in fizične zahteve, odločanje, socialno pod-
poro ter delovno negotovost na delovnem mestu; ter 
Vprašalnik zaostrovanja delovnih zahtev (IDS; Kubicek, 
Paškvan in Korunka, 2014), ki meri delovne zahteve, ki 
izhajajo iz pospešenih sprememb na delovnih mestih in 
zaostrovanja delovnih pogojev.

Omenjeni vprašalniki vsebujejo postavke, ki merijo 
tako delovne zahteve in delovne pogoje kot tudi psi-
hološki napor ter prisotnost/odsotnost zdravja na de-
lovnem mestu. Njihov glavni namen je prepoznavanje 
dejavnikov, ki prispevajo k nastanku in učinkovitosti 
obvladovanja stresa (King in Levy, 2012). Vendar ra-
ziskave kažejo, da se pojavlja potreba po identifikaciji 
novih delovnih stresorjev (glej Kristensen, Hannerz, 
Høgh in Borg, 2005). Prav tako lahko pri naštetih vpra-
šalnikih opazimo pomanjkanje aktualnosti (samo eden 
je razmeroma nov) ter možnosti aplikacije na slovensko 
družbeno področje in slovensko zakonodajo. Vprašal-
nik sodobnega delovnega okolja sledi opisani liniji dela 
predhodnih vprašalnikov (v smislu namena), hkrati pa 
je prilagojen trenutni družbeni situaciji. 

Vprašalnik sodobnega delovnega okolja je bil obli-
kovan za namene merjenja organizacijskih dejavnikov 
stresa, ki so posledica globalizacije gospodarstva in 
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recesije na slovenskem družbenem področju. Natanč-
neje, instrument meri stopnjo izraženosti delovnih zah-
tev, kot so podaljševanje delovnega časa, nestandardni 
delovni urnik, obremenitve delovnih nalog, časovni pri-
tisk, trpinčenje na delovnem mestu, karierna negoto-
vost, omejen počitek od dela, neustrezni pogoji za delo 
in uporaba sodobne tehnologije pri delu. Omenjene 
dimenzije smo predpostavili ob pripravi postavk vpra-
šalnika in hkratnem razmisleku o obstoju nadrednih 
dimenzij posameznim sklopom postavk ter opravljeni 
komponentni analizi. Naštete dimenzije vprašalnika so 
opisane v nadaljevanju. Podaljševanje delovnega časa 
oz. nadurno delo je po Zakonu o delovnih razmerjih 
(ZDR-1; 2013) opredeljeno kot delo preko polnega de-
lovnega časa (več kot 40 ur tedensko). Nadurno delo 
lahko traja največ 8 ur na teden, 20 ur na mesec in 170 
ur na leto. Hkrati lahko delovni dan traja največ 10 ur 
(ZDR-1, 2013). Prekomerno podaljševanje delovnega 
časa lahko prispeva k fizični in duševni obremenjenosti, 
ki nadalje vodi do zdravstvenih težav (Kawada in Ooya, 
2005). Dokler se standardni delovni urnik nanaša na 
stalno dopoldansko izmeno, se nestandardni delovni 
urnik se nanaša na popoldansko, večerno in nočno 
delo, rotacijo izmen, spremenljive ure dela, delo ob vi-
kendih (Presser, 2006) ter pripravljenost od doma za 
delo (Martens, Nijhuis, Van Boxtel in Knottnerus, 1999). 
K nestandardnemu delovnemu urniku štejemo tudi flek-
sibilni delovni urnik (možnost samostojnega načrtovan-
ja delovnega časa), ki ima za razliko od naštetih oblik 
nestandardnega urnika pozitiven učinek na blagostanje 
zaposlenih (Martens idr., 1999; Presser, 2006).

Stresne so lahko tudi same delovne naloge. Za za-
poslenega so lahko obremenjujoče neposredno z vidika 
odsotne raznolikosti (Blekesaune, 2005), prevelike koli-
čine (Bateman, 1981), njihove nelegitimnosti (nepotreb-
ne in nerazumne naloge; Semmer, idr., 2015) in kom-
pleksnosti (npr. sprejemanje kompleksnih odločitev; 
Geri, 2014). Vse pogostejši stresor delovnega mesta 
postaja tudi časovni pritisk (Sonnentag, Arbeus, Mahn 
in Fritz, 2014), ki ga definiramo kot kognitivno oceno 
posameznika, ali ima dovolj časa, da bo lahko svoje 
delo v celoti opravil (Syrek, Apostel in Antoni, 2013). 
Kot pomemben izvor stresa na delovnem mestu z ne-
gativnimi posledicami za posameznika in organizacijo 
se je izkazalo tudi trpinčenje (Einarsen in Mikkelsen, 
2003). Po ZDR-1 (2013, str. 2772) je trpinčenje na de-
lovnem mestu »vsako ponavljajoče se ali sistematično, 
graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali 
vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na de-
lovnem mestu ali v zvezi z delom«.

Pomemben stresor sodobnega časa je tudi karierna 
negotovost, ki zajema po eni strani skrb glede konti-
nuiranega obstoja delovnega mesta v prihodnosti (tj. 
delovno negotovost; Sverke, Hellgren in Näswall, 
2002) in po drugi strani skrb glede možnosti razvoja 
posameznikove kariere. Možen stresor sodobnega 
delovnega mesta je tudi omejen počitek od dela. Po-
čitek po delu je proces okrevanja in obnovitve virov ter 
je nasproten procesu obremenitve (Sonnentag in Fritz, 
2007). O omejevanju počitka govorimo, če organizacija 
zaposlenemu v obdobju 24 ur ne omogoča počitka v 
trajanju nepretrgoma najmanj 12 ur oziroma v primeru 
prerazporeditve delovnega časa 11 ur. Počitek je ome-
jen tudi, če zaposlenemu ni omogočenih najmanj 24 ur 
neprekinjenega počitka v obdobju sedmih zaporednih 
dni, če mu delodajalec ne omogoča koriščenja vsaj šti-
rih tednov plačanega dopusta letno (od tega dveh ted-
nov v enem kosu), 30-minutnega odmora med dnevnim 
delom (ZDR-1; 2013) in vsaj enega odmora na 6 ur dela 
ter koriščenja dopusta/nadur po potrebi delavca.

Zaradi že omenjenega trenda zmanjševanja stroškov 
lahko v organizaciji pride tudi do ukinjanja nekaterih po-
gojev, ki zaposlenim omogočajo učinkovito opravljanje 
dela. K ustreznim pogojem za delo štejemo na primer 
fizične značilnosti delovnega mesta (npr. svetlost, hrup-
nost; Veitch, Charles, Farley in Newsham, 2007), stop-
njo svobode pri delovnih odločitvah (Karasek, 1979), 
možnost dodatnih usposabljanj in izobraževanj (Qu-
intini, 2014), ustrezno delovno opremo, informiranost 
(Maslach, 2003) ter usklajenost pristojnosti in odgo-
vornosti (Molan, 2012). V današnjem delovnem okolju 
prav tako narašča uporaba sodobne tehnologije pri delu 
(npr. informacijske tehnologije; Kompier, 2006), kar lah-
ko za zaposlene predstavlja obremenitev. Sodobna te-
hnologija onemogoča prostorsko, začasno ali socialno 
ločevanje delovnega časa od prostega časa (Kompier, 
2006), omogoča pa neprestano povezanost z delovnim 
mestom. Zaposlenim, ki čutijo potrebo po stalni dos-
topnosti sodelavcem, strankam in nadrejenim, lahko 
sodobna tehnologija predstavlja pritisk in izvor stresa 
(Barber in Santuzzi, 2015).

Po modelu delovnih zahtev in delovnih virov delovne 
zahteve same po sebi nimajo nujno negativnega izida 
za zaposlenega, lahko pa prerastejo v stresorje. To se 
zgodi, ko njihovo obvladovanje od zaposlenega zahte-
va velik vložek napora, potreba po počitku in obnovitvi 
virov pa ostane posledično nezadovoljena (Bakker in 
Demerouti, 2007). Tako lahko pričakujemo, da bodo 
zaposleni, ki se soočajo s povečanimi, kroničnimi de-
lovnimi zahtevami, bolj obremenjeni. Zaradi zmanjšane 
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kvalitete in kvantitete virov, ki je značilna za sodobni 
čas, stroškov obremenjenosti delavcev ne bo mogoče 
ustrezno ublažiti. Pričakujemo lahko, da bodo zapo-
sleni, ki se soočajo s sodobnimi delovnimi pogoji, bolj 
dovzetni za doživljanje stresa na delovnem mestu v 
primerjavi z zaposlenimi, ki se s tovrstnimi delovnimi 
pogoji ne srečujejo. Na podlagi tega sklepamo, da bodo 
višji dosežki na lestvicah izraženosti zgoraj opisanih de-
lovnih zahtev prispevali k višji stopnji duševnih in teles-
nih simptomov stresa ter višji stopnji težav s spanjem.

Namen pričujoče raziskave je na vzorcu zaposlenih v 
Sloveniji preveriti teoretično predpostavljeno faktorsko 
strukturo novo nastalega Vprašalnika sodobnega de-
lovnega okolja ter preveriti njegovo veljavnost in zane-
sljivost. Cilj je na podlagi pridobljenih rezultatov potrditi 
devetfaktorsko strukturo vprašalnika, potrditi povezavo 
med posamezno dimenzijo novo nastalega vprašalnika 
ter duševnimi, telesnimi simptomi stresa in težavami 
s spanjem ter dokazati ustrezno zanesljivost vprašal-
nika. Natančneje, preveriti smo želeli, ali predpostavl-
jena 9-faktorska struktura novo nastalega Vprašalnika 
sodobnega delovnega okolja drži, ali višji dosežki na 
dimenzijah vprašalnika prispevajo k višji izraženosti du-
ševnih in telesnih simptomov stresa ter težav s spanjem 
in ali je natančnost meritev, pridobljenih z novo nastalim 
vprašalnikom, zadovoljiva.

Hipoteza 1: Podaljševanje delovnega časa se bo po-
zitivno povezovalo s telesnimi (H1a) in duševnimi (H1b) 
simptomi stresa ter težavami s spanjem (H1c).

Hipoteza 2: Nestandardni delovni urnik se bo pozi-
tivno povezoval s telesnimi (H2a) in duševnimi (H2b) 
simptomi stresa ter težavami s spanjem (H2c).

Hipoteza 3: Obremenitve s strani delovnih nalog se 
bodo pozitivno povezovale s telesnimi (H3a) in duševni-
mi (H3b) simptomi stresa ter težavami s spanjem (H3c).

Hipoteza 4: Časovni pritisk se bo pozitivno povezoval 
s telesnimi (H4a) in duševnimi (H4b) simptomi stresa 
ter težavami s spanjem (H4c).

Hipoteza 5: Trpinčenje na delovnem mestu se bo po-
zitivno povezovalo s telesnimi (H5a) in duševnimi (H5b) 
simptomi stresa ter težavami s spanjem (H5c).

Hipoteza 6: Karierna negotovost se bo pozitivno po-
vezovala s telesnimi (H6a) in duševnimi (H6b) simptomi 
stresa ter težavami s spanjem (H6c).

Hipoteza 7: Omejen počitek od dela se bo pozitivno 
povezoval s telesnimi (H7a) in duševnimi (H7b) simpto-
mi stresa ter težavami s spanjem (H7c).

Hipoteza 8: Neustrezni pogoji za delo se bodo pozi-
tivno povezovali s telesnimi (H8a) in duševnimi (H8b) 

simptomi stresa ter težavami s spanjem (H8c).
Hipoteza 9: Uporaba sodobne tehnologije se bo po-

zitivno povezovala s telesnimi (H9a) in duševnimi (H9b) 
simptomi stresa ter težavami s spanjem (H9c).

Metoda

Udeleženci in postopek

V raziskavi je sodelovalo skupaj 315 zaposlenih. Od 
tega je bilo 39,4 % moških in 60,3 % žensk, eden od 
udeležencev se glede spola ni opredelil. Povprečna 
starost udeležencev je bila 44,2 let. Kar se tiče najviš-
je dosežene izobrazbe, je imel 1 % udeležencev do-
končano I. oziroma II. (osnovna šola ali manj) stopnjo 
izobrazbe, 4,8 % jih je imelo IV. (poklicna šola) stopnjo, 
srednjo šolo (V. stopnjo) je imelo dokončanih 17,1 %, 
15,6 % je dokončalo višjo šolo (VI. stopnja), največji 
delež (39,7 %) je dosegel VII. (fakulteta, visoka šola) 
stopnjo izobrazbe, 19,4 % je imelo VII/2 (specializacija 
ali magisterij) stopnjo, VIII. (doktorat znanosti) stopnjo 
izobrazbe je imelo 2,2 %, eden od udeležencev pa se 
glede stopnje izobrazbe ni opredelil. Večina udeležen-
cev je imela sklenjeno delovno razmerje za nedoločen 
čas (93,7 %), je bila zaposlena za polni delovni čas 
(96,2 %), je delala le v dopoldanski izmeni (87,6 %) in 
je delala v povprečju 40 ur na teden (79,7 %).

Zbiranje podatkov je potekalo od 24. 8. 2015 do 23. 
10. 2015. Do udeležencev smo prišli prek njihovih de-
lovnih organizacij. K sodelovanju so bile organizacije 
povabljene s pisno prošnjo, kjer sta bila opredeljena 
namen raziskave in postopek v primeru pozitivnega 
odgovora na prošnjo. Organizacijam sta bili v zameno 
za sodelovanje ponujeni kratka analiza stanja z vidika 
merjenih značilnosti pri zaposlenih in možnost razširitve 
vprašalnika, če bi jih zanimala še kakšna druga pod-
ročja. Udeležencem in njihovim delovnim organizacijam 
je bilo zagotovljeno anonimno in prostovoljno sodelo-
vanje. Metoda zbiranja podatkov je bila odvisna od pre-
ferenc delovne organizacije, na voljo sta bila metoda 
papir-svinčnik in reševanje spletne ankete preko porta-
la 1ka (EnKlikAnketa).

Pripomočki

Vprašalnik sodobnega delovnega okolja je bil ob-
likovan za namen pričujoče raziskave. Sprva je bilo 
oblikovanih nekaj postavk, ki so aktualne na trenutnih 
delovnih mestih. Nato je bila za namen oblikovanja po-
stavk in posameznih dimenzij pregledana literatura s 
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področja psihologije v organizacijah. V obzir so bili vzeti 
tudi (v uvodu omenjeni) vprašalniki, ki so se nanašali 
na različne vidike delovnih mest, vendar že obstoječi 
vprašalniki niso tako celostno zajemali področja značil-
nosti sodobnega delovnega okolja v Sloveniji. V nasled-
nji stopnji oblikovanja vprašalnika so bile pripravljene 
postavke razporejene v posamezne dimenzije, ki so se 
oblikovale med pregledovanjem literature. Relevant-
no literaturo smo iskali preko elektronskih baz, kot so 
JSTOR (Journal Storage), PsycARTICLES (EBSCO-
host), SAGE, ScienceDirect – SD (Elsevier), Springer-
Link in Wiley Online Library. Osredotočali smo se na 
članke in knjige, ki obravnavajo področje globalizacije 
gospodarstva, recesije, delovnih zahtev, delovnih virov 
ter blagostanja zaposlenih. Pri tem smo večjo pozor-
nost namenili novejši literaturi, nastali vsaj po letu 2000. 
S pomočjo pregleda podobnih instrumentov smo dodali 
nekaj dodatnih postavk, tako da je bilo za vsako dimen-
zijo po 6 postavk, kar je omogočalo začetno izenačen-
je vseh dimenzij. Po naslednjem pregledu, ko je bila 
opravljena vsebinska veljavnost, je bilo nekaj postavk 
prilagojenih, nekaj odstranjenih in nekaj dodanih. 

Končna različica vprašalnika je zajemala 9 dimenzij 
in 54 postavk. Dimenzije podaljševanje delovnega časa 
(primer postavke: »Kako pogosto se zgodi, da ima-
te več kot 8 nadur tedensko?«), nestandardni delovni 
urnik (»Kako pogosto morate delati na praznike?«), 
časovni pritisk (»Kako pogosto si zaželite mirnejšega, 
počasnejšega delovnega tempa?«) in omejen počitek 
od dela (»Na delovnem mestu mi je omogočen vsaj en 
odmor na 6 ur dela.«) imajo po 6 postavk, dimenziji ob-
remenitve delovnih nalog (»Kako pogosto so vaše de-
lovne naloge raznolike?«) in pogoji za delo (»Na delov-
nem mestu mi je zagotovljena vsa oprema za kvalitetno 
opravljanje dela.«) imata po 7 postavk, dimenziji trpin-
čenje (»Kako pogosto ste na delovnem mestu deležni 
fizičnega nasilja?«) in karierna negotovost (»Na delov-
nem mestu me skrbi, da je moja zaposlitev negotova.«) 
po 5 postavk ter dimenzija sodobna tehnologija (»Na 
delovnem mestu se od mene zahteva uporaba sodob-
nih tehnologij.«) 4 postavke (ter 2 pogojni postavki). 

Odgovorne lestvice so bile prilagojene glede na zna-
čilnost posamezne dimenzije, pri čemer je bila ohran-
jena 5-stopenjska Likertova ocenjevalna lestvica. Pri 
dimenzijah podaljševanje delovnega časa, nestandard-
ni delovni urnik, obremenitve delovnih nalog, časovni 
pritisk in trpinčenje so udeleženci odgovarjali na lestvici 
od 1 (nikoli v zadnjem letu) do 5 (vsak dan v tednu). 
Pri dimenzijah karierna negotovost, omejen počitek od 
dela, pogoji za delo in sodobna tehnologija smo upora-

bili lestvico od 1 (močno se ne strinjam) do 5 (povsem 
se strinjam). Cronbachovi alfa koeficienti zanesljivosti 
celotnega vprašalnika (Sodobno delovno okolje) in po-
sameznih dimenzij so zapisani v oklepaju na diagonali 
Tabele 1.

Vprašalnik psihofizičnega počutja je sestavljen iz 
prevoda treh lestvic Kopenhagenskega psihosocialne-
ga vprašalnika (Pejtersen idr., 2010). Lestvica Stress 
je bila uporabljena za merjenje duševnih simptomov 
stresa; primer postavke je: »Kako pogosto v zadnjih 4 
tednih ste bili napeti?« Cronbachov a koeficient zane-
sljivosti lestvice je 0,81. Lestvico Somatic stress smo 
uporabili za merjenje telesnih simptomov stresa; primer 
postavke je: »Kako pogosto v zadnjih 4 tednih ste imeli 
glavobol?« Cronbachov a koeficient zanesljivosti lestvi-
ce je 0,68. Za merjenje težav s spanjem smo uporabili 
lestvico Sleeping troubles; primer postavke je: »Kako 
pogosto v zadnjih 4 tednih ste spali slabo in nemir-
no?« Cronbachov a koeficient zanesljivosti lestvice je 
0,86. Vsaka od omenjenih lestvic zajema po 4 postav-
ke, posamezna postavka se ocenjuje na 5-stopenjski 
Likertovi ocenjevalni lestvici od 1 (nikoli) do 5 (vedno; 
Pejtersen idr., 2010). Cronbachov a koeficient zaneslji-
vosti celotnega vprašalnika psihofizičnega počutja v tej 
raziskavi je visok (α = 0,92).

V bateriji vprašalnikov so bila zajeta tudi vprašanja, ki 
so se nanašala na nekatere demografske spremenljiv-
ke: spol, starost, stopnja najvišje dosežene izobrazbe, 
zaposlitveno razmerje, zaposlitveni status, število de-
lovnih ur tedensko, izmena, trajanje zaposlitve v trenut-
ni organizaciji in trenutno delovno mesto.

Analitične metode

Faktorsko strukturo Vprašalnika sodobnega delovne-
ga okolja smo preverili s komponentno analizo z rota-
cijo Varimax. Izvedena je bila analiza zanesljivosti, pri 
interpretaciji katere smo se zanašali na Cronbachov a 
koeficient zanesljivosti. V sklopu analize veljavnosti je 
bilo preverjenih več vrst veljavnosti, in sicer razvidna, 
vsebinska in konstruktna veljavnost. Za namen prever-
janja konstruktne veljavnosti je bila izvedena korelacij-
ska analiza.

Rezultati in diskusija

Kaiser-Meyer-Olkinova mera (KMO = 0,84), Bart-
lettov test sferičnosti (χ2

(1431) = 8523.844, p < 0,001) in 
velikost vzorca (N = 315) kažejo na to, da je izvedba 
komponentne analize na naših podatkih primerna. Za 
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komponentno (in ne faktorsko) analizo smo se odločili, 
ker smo želeli pojasniti čim večji delež celotne varian-
ce vključenih spremenljivk, medtem ko nam faktorska 
analiza omogoča pojasnitev variance, ki je skupna več 
spremenljivkam hkrati (Sočan, 2004). Na 54 postav-
kah Vprašalnika sodobnega delovnega okolja je bila 
opravljena komponenta analiza s pravokotno rotacijo 
Varimax. Za to obliko rotacije smo se odločili zaradi 
predpostavljene nekoreliranosti med posameznimi fak-
torji in zaradi večje interpretativnosti klastrov oziroma 
dimenzij. Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju bi morali 
izločiti 13 faktorjev, vendar če pogledamo nasičenosti 
faktorjev, lahko opazimo, da so te od šestega faktorja 
naprej izrazito nizke. Na podlagi tega in grafa drobirja 
(Graf 1) smo se odločili izločiti 6 faktorjev, ki skupaj po-
jasnijo 47,64 % variance.

Iz Tabele 2 so razvidni rezultati komponentne anali-
ze. Postavke podaljševanja delovnega časa in nestan-
dardnega delovnega urnika (z izjemo vprašanj 5 in 6) 
so se uvrstile v faktor 2. Ker lahko na podaljševanje gle-
damo kot na poddimenzijo nestandardnega urnika, smo 
se odločili, da faktor poimenujemo Nestandardni delov-
ni urnik. V faktor 1 so se uvrstile postavke obremenitev 
delovnih nalog (z izjemo 6 in 7), časovnega pritiska in 
prva postavka na lestvici trpinčenja. Vse omenjene po-
stavke odražajo obremenitve, ki lahko izhajajo iz same 

zasnove ali značilnosti delovnih nalog, zato smo za ta 
faktor ohranili ime Obremenitve delovnih nalog. Postav-
ke trpinčenja (z izjemo prve) so se uvrstile v 5. faktor. 
Imena lestvice (Trpinčenje) tako nismo spreminjali. 
Postavke karierne negotovosti so se prav tako uvrstile 
v svoj faktor, zato je tudi to ime (Karierna negotovost) 
ostalo nespremenjeno. 

V faktor 3 se uvrščajo postavke omejenega počitka 
od dela in neustreznih pogojev za delo (z izjemo 1 in 
2) ter postavka glede uporabe sodobne tehnologije. Ne 
preseneča nas, da so se postavke, ki se nanašajo na 
zagotavljanje počitka od dela in posledično možnost 
obnavljanja izrabljenih virov, ter postavke delovnih 
pogojev, ki zaposlenim omogočajo učinkovito izpolnje-
vanje delovnih zahtev, uvrstile v isto dimenzijo. Zani-
mivo je, da se je v isti faktor uvrstila tudi postavka, ki 
sprašuje po uporabi sodobne tehnologije na delovnem 
mestu. Na podlagi negativnega predznaka koeficienta 
nasičenosti (Tabela 2) lahko sklepamo, da sodobna te-
hnologija udeleženim v raziskavi ne predstavlja delovne 
obremenitve, ampak delovni pogoj, ki olajša izpolnje-
vanje delovnih obremenitev. Ker omenjene značilnosti 
postavk ustrezajo opredelitvi delovnih virov po Bakker 
in Demerouti (2007), smo ta faktor poimenovali Odsot-
nost delovnih resursov.

Štiri postavke sodobne tehnologije so se uvrstile v 

 
Graf 1. Graf drobirja komponentne analize Vprašalnika sodobnih delovnih zahtev. 
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svoj faktor, vendar smo se odločili, da vprašanja za 
merjenje te dimenzije v celoti spremenimo, saj sta bila 
na račun dveh pogojno zastavljenih vprašanj (odgo-
vorna lestvica da ali ne) ugotovljena dva para močno 
povezanih postavk. Spremembe so načrtovane v smeri 
večje osredotočenosti na komunikacijsko-informacijsko 
tehnologijo, ki zaposlenim onemogoča razmejitev de-
lovne in družinske domene (Kompier, 2006) ter na ta 
način odklop od dela. Posledično je proces počitka in 
obnovitve potrebnih virov za nadaljnje delovne zahteve 
otežen, kar lahko prispeva k preobremenitvi zaposlenih 
(Sonnentag idr., 2014).

Zanesljivost vprašalnika je bila preverjena s pomočjo 
analize zanesljivosti. V Tabeli 1 so po diagonali v okle-
pajih zapisani koeficienti zanesljivosti za posamezno 
dimenzijo na vprašalniku. Na istih podatkih je bila za 
primerjavo opravljena tudi analiza zanesljivosti po pre-
verjenih psihometričnih značilnostih in opravljenih pri-
lagoditvah vprašalnika. Če pogledamo prvo dimenzijo, 
Nestandardni delovni urnik (nova dimenzija), je vred-
nost koeficienta zanesljivosti po prilagoditvi vprašalnika 
nekoliko nižja (a = 0,83) v primerjavi s prvotno predvi-
denim faktorjem Podaljševanje delovnega časa, a znat-
no višja v primerjavi z zanesljivostjo prvotno predvide-
nega faktorja Nestandardni delovni urnik. 

Pri drugi novo nastali dimenziji, Obremenitve delov-
nih nalog, je vidno izboljšanje zanesljivosti (a = 0,91) v 
primerjavi z zanesljivostjo prvotno predvidenih faktor-
jev Obremenitve delovnih nalog in Časovni pritisk. Pri 

dimenziji Trpinčenje Cronbachov a koeficient ostaja 
nespremenjen (a = 0,77), kar kaže na to, da je zaneslji-
vost te dimenzije ohranjena, čeprav smo eno postavko 
iz dimenzije Trpinčenje prestavili v drugo dimenzijo. Po-
dobno je tudi v primeru dimenzije Karierna negotovost, 
saj so postavke znotraj dimenzije ostale nespremenje-
ne – posledično je nespremenjen tudi koeficient zane-
sljivosti (a = 0,84). 

Nova dimenzija Odsotnost delovnih resursov združu-
je kar tri predhodne dimenzije, pri čemer je bilo izloče-
nih kar nekaj postavk. Zanesljivost te dimenzije se je v 
primerjavi z zanesljivostjo prvotno oblikovanih dimenzij 
Omejen počitek od dela, Pogoji za delo in Sodobna te-
hnologija izboljšala (a = 0,76). 

Zaključimo lahko, da sta se prvotno oblikovani lest-
vici Nestandardni delovni urnik in Sodobna tehnologija 
izkazali kot nezanesljivi, ostale lestvice pa imajo ustrez-
no zanesljivost. Informativna analiza zanesljivosti Vpra-
šalnika sodobnega delovnega okolja po prilagoditvi je 
potrdila strukturo vprašalnika, ki jo je nakazala kompo-
nentna analiza. Cronbachovi a koeficienti zanesljivosti 
posameznih dimenzij po prilagoditvi namreč kažejo na 
zmerno do visoko zanesljivost. Cronbachov a koefi-
cient celotnega vprašalnika po prilagoditvi (a = 0,90; 
pred prilagoditvijo: a = 0,89) kaže na relativno visoko 
zanesljivost za vprašalnik tega tipa (po Bucik, 1997).

Veljavnost vprašalnika je bila preverjena na več rav-
neh. Pri oblikovanju postavk je bila upoštevana razvid-
na veljavnost, ki je bila dodatno preverjena tudi pred 
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(0,30) 

Opombe. M = povprečna vrednost, SD = standardna deviacija. N = 315. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Kljub temu da se porazdelitev 
vključenih spremenljivk statistično pomembno razlikuje od normalne, je bil uporabljen Pearsonov korelacijski koeficient. Na ta način smo se želeli 
izogniti neskladju pri uporabi analitičnih postopkov, saj sloni komponentna analiza na Pearsonovem koeficientu. 
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Tabela 1. Povprečja,  standardne  deviacije,  korelacijski koeficienti in koeficienti zanesljivosti 
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(0,89) 
0,40** 

0,19** 

0,13* 

0,30** 

0,29** 

0,30** 

0,24** 

0,22** 

0,31** 

0,17** 

2 

 
(0,86) 

0,63** 
0,44** 

0,28** 

0,00 

0,42** 

0,51** 

0,39** 

0,16** 

0,21** 

0,32** 

0,11 

1 

(0,76) 

0,71** 

0,61** 
0,41** 

0,22** 

0,05 

0,35** 

0,33** 

0,36** 

0,24** 

0,22** 

0,33** 

0,12* 

SD 

0,77 

0,79 

0,88 
0,41 

0,77 

0,66 

0,56 

0,81 

0,56 

0,91 

0,61 

0,65 

0,66 

M 

2,10 

2,65 

2,28 
2,05 

2,50 

1,84 

2,65 

2,75 

1,48 

2,18 

1,48 

2,12 

1,88 

Dimenzije 

1. Telesni simptomi stresa 

2. Duševni simptomi stresa 

3. Težave s spanjem 
4. Sodobno delovno okolje 
5. Podaljševanje delovnega 
časa 
6. Nestandardni delovni urnik 

7. Obremenitve delovnih nalog 

8. Časovni pritisk 

9. Trpinčenje 

10. Karierna negotovost 

11. Nezadosten počitek 

12. Neustrezni pogoji za delo 

13. Sodobna tehnologija 
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raziskavo, tako da je nekaj naključnih oseb pregledalo 
postavke. Na podlagi tega smo preverili, ali so vse po-
stavke razumljive in pomembne za merjenje tega pod-
ročja. Opravljena je bila tudi vsebinska veljavnost, ki jo 
je ocenjevalo nekaj študentov psihologije. Večina štu-
dentov je uvrstila postavke tako, kot je bila predvidena 
struktura. Nekatere postavke so se izkazale za težavne 
in so bile pred izvedbo raziskave prilagojene oziroma 
izločene ali pa uvrščene v drugo dimenzijo. Konstruktna 
veljavnost je bila preverjena s pomočjo komponentne 
analize in korelacijske analize z vprašalnikom psihofi-
zičnega počutja.

Korelacijski koeficienti med sodobnimi delovnimi za-
htevami in posameznimi indikatorji psihofizičnega po-
čutja so prikazani v Tabeli 1. Predpostavljene povezave 
so bile po večini potrjene. Najmočnejše povezave, ki so 
statistično pomembne in pozitivne, je mogoče opaziti 
med pokazatelji psihofizičnega počutja ter obremenit-
vami delovnih nalog, časovnim pritiskom, trpinčenjem 
in neustreznimi pogoji za delo (sprejmemo 3., 4., 5. 

in 8. sklop hipotez). Od tega se obremenitve delovnih 
nalog, časovni pritisk in trpinčenje na delovnem mestu 
najmočneje povezujejo z duševnimi simptomi stresa, 
medtem ko so neustrezni pogoji za delo najmočneje 
povezani s telesnimi simptomi stresa. 

Nekoliko šibkejše, a še vedno pozitivne in statistič-
no pomembne povezave je moč opaziti med psihofi-
zičnim počutjem ter podaljševanjem delovnega časa, 
karierno negotovostjo in omejenim počitkom od dela 
(sprejmemo 1., 6. in 7. sklop hipotez). Podaljševanje 
delovnega časa se najmočneje povezuje z duševnimi 
simptomi stresa, medtem ko je s težavami s spanjem 
prisotna šibka povezava. Šibkejšo povezavo je mogo-
če opaziti tudi med karierno negotovostjo in duševnimi 
simptomi stresa, medtem ko se dotični konstrukt s te-
lesnimi simptomi in težavami s spanjem povezuje neko-
liko močneje. Omejen počitek od dela se z vsemi tremi 
vidiki psihofizičnega počutja povezuje približno enako 
močno. Med psihofizičnim počutjem ter nestandardnim 
delovnim urnikom in uporabo sodobne tehnologije se 

Tabela 2. Rotirana komponentna matrika Vprašalnika sodobnih delovnih zahtev 

Postavka Faktor  Postavka Faktor 
1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

Podaljševanje del. časa 1  0,60      Trpinčenje 4     0,67  
Podaljševanje del. časa 2  0,71      Trpinčenje 5     0,53  
Podaljševanje del. časa 3  0,75      Karierna negotovost 1    0,86   
Podaljševanje del. časa 4  0,58      Karierna negotovost 2    0,85   
Podaljševanje del. časa 5  0,66      Karierna negotovost 3    0,87   
Podaljševanje del. časa 6  0,61      Karierna negotovost 4    0,65   
Nestandardni del. urnik 1  0,43      Karierna negotovost 5    0,50   
Nestandardni del. urnik 2  0,67      Počitek po delu 1r   0,55    
Nestandardni del. urnik 3  0,47      Počitek po delu 2r   0,45    
Nestandardni del. urnik 4  0,41      Počitek po delu 3r   0,63    
Nestandardni del. urnik 5        Počitek po delu 4r   0,62    
Nestandardni del. urnik 6r        Počitek po delu 5r   0,63    
Obremenitve del. nal. 1 0,73       Počitek po delu 6r   0,47    
Obremenitve del. nal. 2 0,43       Pogoji za delo 1r       
Obremenitve del. nal. 3 0,77       Pogoji za delo 2       
Obremenitve del. nal. 4 0,73       Pogoji za delo 3r   0,62    
Obremenitve del. nal. 5 0,64       Pogoji za delo 4r   0,50    
Obremenitve del. nal. 6r        Pogoji za delo 5r   0,58    
Obremenitve del. nal. 7r        Pogoji za delo 6r   0,61    
Časovni pritisk 1 0,79       Pogoji za delo 7r   0,43    
Časovni pritisk 2 0,69       Sodobna tehnologija 1   -0,43    
Časovni pritisk 3 0,69       Sodobna tehnologija 2       
Časovni pritisk 4 0,64       Sodobna tehnologija 3      -0,68 
Časovni pritisk 5 0,82       Sodobna tehnologija 3_1      0,63 
Časovni pritisk 6 0,71       Sodobna tehnologija 4      -0,76 
Trpinčenje 1 0,56       Sodobna tehnologija 4_1      0,80 
Trpinčenje 2     0,74   

 Trpinčenje 3     0,70   

Opomba. N = 315. Postavke vprašalnika so razporejene v dva stolpca. Zapisane so le nasičenosti, katerih absolutna 
vrednost je večja od 0,40. 
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pojavljajo sicer pozitivne, a šibke povezave. Statistično 
pomembne so le povezave med nestandardnim delov-
nim urnikom in težavami s spanjem ter med sodobno 
tehnologijo in telesnimi simptomi ter težavami s span-
jem (sprejmemo hipoteze 2c, 9a in 9c).

Rezultati nakazujejo, da večja intenziteta oziroma 
daljše trajanje izpostavljenosti z vprašalnikom merje-
nim delovnim zahtevam prispeva k višji stopnji izraže-
nosti telesnih in duševnih simptomov stresa ter težav s 
spanjem. Ker tako predpostavlja tudi teorija, lahko na 
podlagi tega zaključimo, da je konstruktna veljavnost 
Vprašalnika sodobnega delovnega okolja ustrezna.

Teoretične in praktične implikacije

Raziskave, ki skušajo identificirati sprožilce stresa 
na delovnem mestu, so vse pogostejše (King in Levy, 
2012), vendar je pomanjkljivost večine raziskav, da za 
namene zbiranja podatkov uporabljajo že pred leti ses-
tavljene vprašalnike, ki niso bili prilagojeni aktualnim 
družbenim spremembam. Po drugi strani je bil namen 
pričujoče raziskave oblikovanje vprašalnika, ki bi omo-
gočal učinkovito merjenje aktualnih delovnih razmer, ki 
lahko ob večji intenziteti in daljšem trajanju prispevajo 
k razvoju stresne reakcije. Ugotovitve kažejo, da gre za 
pomemben prispevek na področju raziskovanja omen-
jenih tem.

Raziskava ima tudi praktično vrednost. Oblikovan je 
bil instrument, ki bo delodajalcem omogočal pravočas-
no zaznavanje sodobnih stresorjev delovnega mesta, 
ki imajo, kot kaže pričujoča raziskava, pomembno vlo-
go na področju psihofizičnega blagostanja zaposlenih. 
Pravočasna identifikacija stresorjev bo omogočila do-
ločitev ustreznih ukrepov znotraj organizacije, ki bodo 
zaposlene zaščitili pred tem, da postanejo žrtev sodob-
nega delovnega okolja.

Omejitve in pogled naprej

Pomembna pomanjkljivost raziskave je način zbiran-
ja udeležencev. Do udeležencev smo namreč prišli prek 
njihovih delovnih organizacij, kar nam daje medsebojno 
korelirane podatke. Zaradi slednjih se lahko pri kore-
lacijski analizi med posameznimi konstrukti pojavljajo 
močnejše povezave, kot dejansko obstajajo. Druga 
omejitev študije je nereprezentativnost vzorca, ki nam 
onemogoča posploševanje izsledkov na celotno po-
pulacijo zaposlenih v Sloveniji. Večji delež vzorca je 
namreč zaposlen na uradniških mestih in ima višjo do 
visoko izobrazbo. Možnost posploševanja bi bila večja, 

če bi se v prihodnosti zbral vzorec, ki bi vključeval pri-
bližno enak delež vseh poklicnih kategorij, ali če bi bila 
izbrana specifična populacija zaposlenih znotraj ene st-
roke, saj so raziskave v preteklosti pokazale, da se ak-
tualni stresorji od poklica do poklica razlikujejo (Kang, 
2005).

Naslednja omejitev raziskave je, da gre za prečno 
študijo. To nam omogoča ugotavljanje medsebojne po-
vezanosti sodobnih delovnih pogojev in psihofizičnega 
počutja zaposlenih, ne pa tudi postavljanja zaključkov o 
vzroku in posledici v tem odnosu. Longitudinalna študija 
bi nam omogočila takšen vpogled. V raziskavo bi bilo 
smiselno vključiti tudi nekatere Vprašalniku sodobne-
ga delovnega okolja podobne instrumente in primerjati 
njihovo učinkovitost napovedi psihofizičnega počutja z 
učinkovitostjo napovedi novo razvitega vprašalnika. Ta 
metodološka sprememba bi nam omogočila še bolj za-
nesljive zaključke glede konstruktne veljavnosti Vpra-
šalnika sodobnega delovnega okolja.

V prihodnosti bi bilo v raziskavo smiselno vključiti 
konstrukt konflikta med delom in družino. Raziskali bi 
namreč lahko, ali je povezava med sodobnimi zahteva-
mi na delovnem mestu in psihofizičnega počutja nepo-
sredna ali poteka prek mediacijske povezave s konflik-
tom med delom in družino. Prihodnje raziskave bi lahko 
proučevale tudi mediacijski učinek počitka po delu, saj 
sklepamo, da se v primeru ustreznega počitka po delu 
negativni učinki sodobnih delovnih okolij na zdravje za-
poslenih ublažijo. Glede na to, da stres ne izhaja le iz 
okolja, ampak so pri njegovem razvoju pomembni tako 
zunanji (delovne zahteve) kot tudi dejavniki znotraj po-
sameznika (Edwards in Cooper, 1990), bi bilo v razis-
kavo smiselno vključiti tudi ta vidik. Preučevali bi lahko 
moderacijski učinek nekaterih individualnih značilnosti, 
ki so v preteklosti že pokazale svoj potencial pri napo-
vedovanju stresa.

Zaključek

Faktorska struktura Vprašalnika sodobnega delov-
nega okolja je bila preverjena s pomočjo komponentne 
analize, ki je pokazala, da je treba predpostavljeno fak-
torsko strukturo nekoliko prilagoditi. Zanesljivost tako 
posameznih dimenzij kot tudi celotnega vprašalnika 
je za vprašalnik tega tipa visoka. Na podlagi izvedene 
analize razvidne, vsebinske in konstruktne veljavnosti 
lahko zaključimo, da je vprašalnik primeren za ocen-
jevanje prisotnosti značilnosti sodobnega delovnega 
okolja na delovnih mestih zaposlenih.
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Povzetek

Model Velikih pet faktorjev osebnosti je danes eden izmed najpopularnejših in najbolj uporabljenih modelov za 
razlago strukture osebnostnih potez. Raziskovalci so v zadnjih letih razvili vrsto pripomočkov, ki jih uporabljamo pri 
raziskovanju dimenzij osebnosti in v diagnostiki. V pričujoči raziskavi sva na slovenskem vzorcu preverjala nedav-
no po nemški priredbi prevedeno kratko obliko vprašalnika NEO-FFI-30 (Zupančič in Poredoš, 2016) in njegovo 
povezanost z znanim merskim pripomočkom, Vprašalnikom velikih pet (BFI; John, Donahue in Kentle, 1991). V 
raziskavi je sodelovalo 160 udeležencev, starih med 15 in 66 let, vsi pa so preko spletnega vmesnika 1KA izpolnili 
oba vprašalnika v naključnem vrstnem redu. Rezultati so v skladu s preteklimi raziskavami (npr. Costa in McCrae, 
1992; McCrae in Costa, 2004) podprli NEO-FFI-30 kot veljaven pripomoček za merjenje Velikih pet faktorjev oseb-
nosti. Najvišje nasičenosti so se dobro prekrivale z vsebino faktorje, vendar je zaradi razlik v teoretični opredelitvi 
konstruktov pri obeh vprašalnikih (BFI in NEO-FFI-30),  povezanost med posameznimi lestvicami omejena. Zaradi 
časovne ekonomičnosti in že ugotovljenih dobrih psihometričnih značilnostih kratkih oblik vprašalnikov osebnosti, 
kot je NEO-FFI-30, meniva, da je z delom na tem vprašalniku smiselno nadaljevati in ga uspešno vpeljati v sloven-
ski jezik in kulturni kontekst.

Ključne besede: Velikih pet, NEO-FFI-30, BFI, ocenjevanje osebnosti, merske značilnosti

1zan.lep@gmail.com, študenta na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Examining the short version of NEO-FFI-30 and comparisions with 
BFI

Abstract

TThe Big five model of personality is nowadays the most widely accepted and used model of personality struc-
ture. In last years, researchers have developed a spectre of instruments to use in research and diagnostic settings. 
In the research we examined, on a Slovene sample, the psychometric properties of the newly translated short 
version of NEO-FFI-30 (Zupančič & Poredoš, 2016) along with its similarities with the commonly known Big Five 
inventory (BFI; John, Donahue & Kentle, 1991). 160 participants, aged between 15 and 66, filled in the on-line sur-
vey consisting of both questionnaires in a random order. The results are consistent with previous research (Costa 
& McCrae, 1992; McCrae & Costa, 2004) and have supported NEO-FFI-30 as a valid instrument measuring the 
Big five model of personality. Furthermore the item loadings were consistent with factor content, but due to the 
differences in theoretical definitions of both instruments, their connection is limited. Because of its time efficiency 
and discovered psychometric properties we think it would be useful to continue the work on the short version of 
NEO-FFI-30 and to implement it in the Slovene language and culture setting.

Keywords: The Big five, NEO-FFI-30, BFI, personality assessment, psychometric properties

Eksperimentator, 1, 39–44 (2016)
Znanstveni empiričnoraziskovalni prispevek
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Uvod

Model velikih petih faktorjev osebnosti velja za enega 
izmed najpogosteje uporabljenih  dimenzionalnih mo-
delov osebnosti, za njegovo merjenje pa sta ena pogos-
teje uporabljenih in reprezentativnih pripomočkov vpra-
šalnika NEO vprašalnik osebnosti (NEO Personality 
Inventory, NEO-PI; Costa in McCrae, 1978 s  prenovl-
jenimi različicami iz let 1992-2010) in NEO pet faktorski 
inventar (NEO Five-Factor Inventory, NEO-FFI; Costa 
in McCrae, 1992). V pričujoči empirični nalogi bomo 
na slovenskem vzorcu preverjali kratko obliko vprašal-
nika NEO- FFI-30, ki obsega 30 postavk in, ki sta ga 
za raziskovalne namene po nemški priredbi prevedli 
M. Zupančič in M. Poredoš (2016). Poleg ugotavljanja 
njegovih merskih značilnosti, se bomo ukvarjali tudi s 
primerjavo vprašalnika z drugim znanim merskim pri-
pomočkom – vprašalnikom velikih pet (BFI; John, Do-
nahue in Kentle, 1991), ki je preveden v slovenščino in 
preverjen na slovenskem vzorcu (npr. Avsec in Sočan, 
2007; Zupančič in Kavčič, 2014).

Leta 1980 sta Costa in McCrae za merjenje oseb-
nosti razvila že omenjen vprašalnik NEO-PI, ki je na za-
četku vseboval zgolj lestvice za merjenje nevroticizma, 
ekstravertnosti in odprtosti.  Kasneje (1992) sta prvotno 
obliko vprašalnika dopolnila in objavila novo, pregleda-
no različico, ki je z 240 postavkami omogočala merjen-
je vseh velikih petih dimenzij osebnosti (ekstravertnost, 
sprejemljivost, vestnost, nevroticizem, odprtost), ki so 
bile opisane vsaka s šestimi poddimenzijami (John in 
Srivastava, 1999). Zaradi potrebe po časovni ekono-
mičnosti sta razvila novo obliko vprašalnika NEO-FFI 
(Costa in McCrae, 1992) s 60 postavkami, ki sta jih 
izbrala iz nabora prvotne oblike vprašalnika NEO-PI 
(Costa in McCrae, 1978), predvsem na podlagi rotiranih 
faktorskih rešitev (Körner idr, 2015). Vprašalnik NEO-
FFI s 60 postavkami, od katerih za merjenje vsake od 
dimenzij služi 12 postavk, je tako  zaradi visoke test-
ne zanesljivosti eden izmed najpogosteje uporabljenih 
kratkih različic vprašalnikov za merjenje osebnosti. Pre-
veden je v številne jezike in se kot veljaven pripomoček 
izkazal v različnih kontekstih (McCrae in Costa, 2004), 
a sta ob razširjeni uporabi te oblike vprašalnika McCrae 
in Costa vseeno predlagala določeno mero previdnost 
pri njegovi uporabi. Nekateri raziskovalci, ki so omenjen 
vprašalnik uporabili na velikem vzorcu v Veliki Britaniji 
(N = 1025), so namreč poročali o nizkih korelacijah med 
dimenzijami (lestvicami) in visoki notranji doslednosti 
pri vsaki od dimenzij, predvsem pri ekstravertnosti in 
odprtosti (McCrae in Costa, 2004).

V odgovor na izsledke sta McCrae in Costa (2004) 
Vprašalnika NEO-PI in NEO-FFI ponovno uporabila 
na dveh velikih vzorcih udeležencev (N1 = 1959, N2 = 
1429) in glede na dobljene rezultate predlagala izloči-
tev 14 postavk pri vprašalniku NEO-FFI. Kasneje sta 
za še hitrejši pregled osebnostnih dimenzij vprašalnik 
NEO-FFI skrajšla na deset postavk (po dve  za vsako 
dimenzijo) (Körner idr., 2015), a se je vprašalnik s tako 
majhnim številom postavk izkazal kot pomanjkljiv mer-
ski pripomoček za merjenje tako kompleksne strukture 
osebnosti kot je model Velikih pet. Med dvema kratkima 
različicama vprašalnika sta tako Costa in McCrae ubra-
la srednjo pot in predstavila vprašalnik s 30 postavkami 
(šest postavk za vsako od dimenzij) - NEO-FFI-30, ki se 
trenutno uporablja v različnih raziskovalnih kontekstih 
in v diagnostiki (Körner idr., 2015). 

Veliko zanimanja za NEO-FFI-30 so izkazali nemški 
raziskovalci. A. Körner je s sodelavci (2015) v raziskavi 
na vzorcu 1908 odraslih oseb iz različnih območij Nem-
čije preverjala psihometrične značilnosti vprašalnika 
NEO-FFI-30, prav tako pa je želela izračunati norme za 
populacijo nemško govorečega prebivalstva in predsta-
viti vprašalnik širši stroki. Rezultati so bili zadovoljivi, 
saj ni odkrila statistično pomembnih razlik med obema 
vprašalnikoma NEO-FFI s 60 in 30 postavkami. Kore-
lacije med faktorji so se prav tako izkazale za visoke in 
so se raztezale med 0,53 in 0,62. Korelacije za ekstra-
vertnost so znašale med 0,54 in 0,55, za odprtost za 
izkušnje med 0,35 in 0,46, za sprejemljivost med 0,35 
in 0,60 ter med 0,51 in 0,57 za vestnost. Cronbahov 
alfa je zavzel vrednoti med 0,67 in 0,81 in podprl visoko 
zanesljivost posameznih dimenzij. Slabša notranja do-
slednost dimenzij se je  pokazala pri dimenziji odprtost 
za izkušnje (0,67), kar delno pripisujejo kratki različici 
vprašalnika ter dejstvu, da ima ta konstrukt v splošnem 
težave z opredelitvijo v različnih kulturah in kontekstih 
(na podobno zmanjšanje opozarjata tudi B. Rammstedt 
in John (2007), ki sta se sicer ukvarjala s skrajšano de-
setpostavkovno obliko vprašalnika BFI in ga primerjala 
z vprašalnikom NEO-FFI). Raziskovalci (Körner idr., 
2015) so tako zaključili, da je kratka različica vprašal-
nika NEO-FFI, v enaki meri kot izviren vprašalnik, za-
nesljiva in veljavna za merjenje petih velikih dimenzij 
osebnosti. Kljub temu, da je bila omenjena različica 
razvita na podlagi rezultatov nemško govorečega pre-
bivalstva in normam očitajo zastarelost, je trenutna štu-
dija Kőrnerjeve s sodelavci lahko dobrodošla za med-
kulturne in medjezikovne primerjave, služi pa lahko tudi 
kot informacija o oceni vprašalnika.

Kot veljaven in zanesljiv pripomoček za merjenje 
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petih velikih dimenzij osebnosti se je izkazal tudi Vpra-
šalnik velikih pet (Big Five Inventory, BFI; John, Dona-
hue in Kentle, 1991). Ta meri prototipične komponente 
petih velikih faktorjev osebnosti in zaradi svoje narave 
in dolžine omogoča učinkovito in fleksibilno merjenje 
petih dimenzij osebnosti, kadar ni potrebe za bolj di-
ferencialno merjenje posameznih facet oziroma poddi-
menzij. Postavke so bile oblikovane na podlagi leksič-
ne analize pridevnikov, ki se nanašajo na osebnostne 
lastnosti, osnova za posamezno postavko vprašalnika 
pa je bil po en prototipičen pridevnik, ki so mu razisko-
valci dodali kontekst, ga razjasnili in dodelali (Avsec, 
2007). Kljub manjšemu številu lestvic vprašalnika BFI 
so po poročanju avtorjev (John in Srivastava, 1999) 
psihometrične značilnosti dobre. Avtorji tako poročajo 
o visokih koeficientih notranje zanesljivosti, podobne 
ocene koeficienta notranje doslednosti so se pokazale 
tudi na slovenskem vzorcu 324 odraslih oseb, ki so so-
delovale v spletni raziskavi, ki sta jo izvajala A. Avsec in 
Sočan (2007). Vprašalnik Velikih pet sta v raziskavi na 
slovenskem vzorcu 647 mladih na prehodu v odraslost, 
starih med 18 in 28 let, aplicirali tudi M. Zupančič in T. 
Kavčič (2004). Avtorici  sta v omenjeni raziskavi žele-
li preučiti prispevek osebnostnih značilnosti študentov 
pri pridobivanju izkušenj individualizacije. Vprašalnik 
velikih pet (BFI) je tudi na vzorcu mladih na prehodu 
v odraslost podprl petfaktorsko strukturo osebnosti, di-
menzije pa so bile različno in pomembno povezane z 
vidiki individualizacije (Zupančič in Kavčič, 2004).

John in Srivastava (1999) sta veljavnost vprašalnika 
BFI preverila s povezanostjo njegovih lestvic z ustrez-
nimi lestvicami vprašalnikov NEO-FFI in Vprašalnik 
opisnih pridevnikov (Trait Descriptive Adjective, TDA; 
Goldberg, 1992), ki velja za enega izmed najbolj po-
gosto uporabljenih seznamov pridevnikov, dobljenih z 
leksičnim pristopom. Povprečna vrednost koeficientov 
konvergentne veljavnosti med vsemi tremi vprašalniki 
je bila 0,75, med BFI in NEO-FFI pa je znašala 0,73. 
S konfirmatorno  faktorsko analizo lestvic vseh treh 
vprašalnikov so podprli tudi pet latentnih faktorjev oz. 
dimenzij, ki razlagajo večino izvora variance. Do podob-
nih rezultatov so prišli tudi drugi raziskovalci (npr. Soto 
in John, 2009).

Vprašalnik NEO-FFI-30 je glede na omenjene razis-
kave pripomoček, ki je časovno ekonomičen, koristen 
v številnih kontekstih in visoko veljaven, zato je prevod 
v slovenščino še kako smiseln. Glede na dejstvo, da 
se je na več vzorcih izkazal kot ustrezen pripomoček 
za merjenje velikih petih dimenzij osebnosti, sklepamo, 
da bi morala tako delovati tudi slovenska različica. V 

pričujoči nalogi tako pričakujemo sovpadanje rezultatov 
s predlagano petfaktorsko rešitvijo in visoke mere zane-
sljivosti posameznih lestvic. Prav tako pričakujemo tudi 
povezanosti med vsebinsko enakimi dimenzijami, mer-
jenimi z različnima vprašalnikoma (BFI in NEO-FFI-30). 

Metoda

Udeleženci

V raziskavi je sodelovalo 160 udeležencev, starih 
med 15 in 66 let (M = 31,27, SD = 13,73), od tega 45 
moških in 115 žensk. Glede na zaposlitveni status je 
sodelovalo šest dijakov, 87 študentov, 57 zaposlenih 
posameznikov ter po pet brezposelnih in upokojencev. 
Med študenti je bilo največ študentov psihologije (25) in 
novinarstva (11), sodelovali pa so študenti 36 študijskih 
smeri.

Pripomočki

Za primerjavo med vprašalnikoma, ki oba merita ve-
likih pet faktorjev osebnosti in za preverjanje merskih 
značilnosti sta bila uporabljena slovenska prevoda 
vprašalnikov Vprašalnik velikih pet (BFI; John, Dona-
hue in Kentle, 1991) in Prevod vprašalnika NEO Pet-
faktorski model-30 (NEO-FFI-30; Zupančič in Poredoš, 
2016). 

Vprašalnik BFI obsega 44 postavk, od katerih se 
jih osem nanaša na ekstravertnost (npr. je zgovoren), 
devet na sprejemljivost (npr. je včasih osoren), devet 
na vestnost (npr. načrtuje svoje delo in se teh načrtov 
tudi drži), osem na nevroticizem (npr. je lahko muhast) 
in deset na odprtost (npr. ima bujno domišljijo). Udele-
ženci postavke vrednotijo pri 5-stopenjski lestvici, kjer 
označijo, v kolikšni meri se strinjajo s postavko (od 1 
– sploh se ne strinjam, do 5 – popolnoma se strinjam); 
16 od teh vrednotimo obrnjeno. V validacijski študiji slo-
venskega prevoda vprašalnika sta A. Avsec in Sočan 
(2007) ugotovila visoke koeficiente notranje zaneslji-
vosti (med a = 0,77 in a = 0,85).  

Prevod vprašalnika NEO-FFI-30 (Zupančič in Po-
redoš, 2016)  obsega 30 postavk; vsako izmed petih 
dimenzij osebnosti tako opredeljuje šest postavk. Pri 
ekstravertnosti (npr. Sem vesela in dobro razpoložena 
oseba), pri sprejemljivosti (npr. Nekateri ljudje mislijo, 
da sem hladen/-na in preračunljiv/-va), pri vestnosti 
(npr. Svoje stvari imam urejene in čiste.), pri nevroticiz-
mu (npr. Pogosto sem napet/-a in živčen/-a.) in pri odpr-
tosti (npr. Poezija name naredi majhen vtis ali pa sploh 
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ne.). Udeleženci postavke ocenjujejo pri petstopenjski 
lestvici (od 0 – Sploh ne velja zame./Popolnoma se ne 
strinjam. do 4 – Popolnoma velja zame./Popolnoma se 
strinjam.); pet postavk vrednotimo obrnjeno. Slovenski 
prevod vprašalnika iz nemške priredbe sta prispevali M. 
Poredoš in M. Zupančič. 

Postopek

Udeležence sva k sodelovanju k raziskavi povabila 
preko socialnih omrežij in osebno z deljenjem spletne 
povezave do paketa vprašalnikov. Ta je bil udeležen-
cem podan preko spletnega vmesnika 1ka. Vsakemu 
od udeležencev je rešil oba vprašalnika, vmesnik pa je 
naključno zamenjal njuna vrstna reda (nekateri so tako 
najprej reševali vprašalnik BFI, drugi NEO-FFI-30), da 
smo se izognili vplivu utrujenosti, nemotiviranosti ali po-
znavanja postavk. Poleg podatkov, zbranih z vprašal-
niki sva pridobila tudi demografske podatke (spol, sta-
rost, zaposlitveni položaj in smer študija). Sodelovanje 
v raziskavi je trajalo približno 10 minut. 

Rezultati

V Tabeli 1 prikazujemo korelacije med posamezni-
mi lestvicami obeh vprašalnikov. Opaziti je precejšnjo 
povezanost med posameznimi lestvicami obeh vpra-
šalnikov. Glede na to, da vprašalnika merita enake te-
oretične  konstrukte, bi pričakovali, da bodo vrednosti 
enakopomenskih lestvic pri obeh vprašalnikih visoko 
korelirale, kar se kaže tudi pri naših podatkih. Poveza-
nosti so visoke (rodprtost = 0,53, preostale nad r = 0,73) in 

z izjemo lestvice nevroticizma celo višje kot v preteklih 
raziskavah (Rammstedt in John, 2007). Seveda je po-
trebno opozoriti na povezanost med sprejemljivostjo 
(BFI) in nesprejemljivostjo (NEO-FFI-30), ki je negativ-
na, a absolutno zelo visoka, kar je bilo, glede na vsebin-
sko nasprotje, pričakovano.

Ob tem je opaziti tudi precej visoke povezanosti med 
lestvicami obeh vprašalnikov, ki sicer niso vsebinsko in 
teoretično povezane - korelacija med ekstravertnostjo 
(NEO-FFI-30) in vestnostjo (BFI) ter odprtostjo (BFI), 
negativna korelacija med nevroticizmom (NEO-FFI-30) 
in ekstravertnostjo (BFI) ter vestnostjo (BFI). Mere 
notranje zanesljivosti so pri vprašalniku BFI visoke in 
primerljive s preteklimi raziskavami (Avsec in Sočan, 
2007), primerljive pa so tudi mere notranje zanesljivosti 
vprašalnika NEO-FFI-30.

Na podlagi zbranih podatkov izvedli tudi vzporedno 
faktorsko analizo, ki nakazuje primernost rešitve s peti-
mi faktorji, od katerih je vsak nasičen z lastno vrednost-
jo, večjo od 1,18. Na podlagi rezultatov vzporedne fak-
torske analize smo izvedli še konfirmatorno faktorsko 
analizo in izločili pet faktorjev. Ti po pravokotni rotaciji 
(Varimax) pojasnijo 51,91 % variabilnosti podatkov. Na-
sičenosti postavk na posameznih faktorjih je prikazana 
v Tabeli 2.

V Tabeli 2 je moč opaziti razmeroma dobro prileganje 
teoretični vsebini faktorjev pri vseh dimenzijah; postav-
ke so visoko nasičene na vsebinsko ustreznih faktor-
jih. Vseeno pa sta pri dveh postavkah nasičenosti nižje 
(neo24, neo28), pri postavki neo6 pa opaziti enako na-
sičenost na dveh faktorjih. 

Tabela 1. Korelacije med lestvicami vprašalnikov BFI in NEO-FFI-30 ter koeficienti njihove notranje 
zanesljivosti. 

    BFI   NEO-FFI-30 

    E N V S O   E N V nS O 

BF
I 

Ekstravertnost 0,80 
          Nevroticizem -0,09 0,82 

         Vestnost 0,44 -0,29 0,80 
        Sprejemljivost 0,17 -0,29 0,34 0,75 

       Odprtost 0,38 0,33 0,07 0,05 0,81             

N
EO

-F
FI

-3
0 

Ekstravertnost 0,74 -0,09 0,47 0,23 0,40 
 

0,76 
    Nevroticizem -0,42 0,31 -0,50 -0,23 -0,10 

 
-0,34 0,83 

   Vestnost 0,38 -0,18 0,73 0,23 0,17 
 

0,42 -0,53 0,76 
  Nesprejemljivost -0,19 0,25 -0,26 -0,74 -0,02 

 
-0,11 0,25 -0,22 0,69 

 Odprtost 0,14 0,12 -0,07 0,09 0,53   0,12 -0,10 0,04 -0,07 0,75 
Opombe: korelacije v krepki pisavi so statistično značilne pri p < 0,05. Vrednosti v oklepajih predstavljajo mero 
notranje zanesljivosti lestvice (Cronbachova a). Označena je diagonala veljavnosti. 

 



44

Preverjanje kratke oblike NEO-FFI-30 in primerjava z BFI

Zaradi razmeroma majhnega števila udeležencev se 
nismo odločili za delitev vzorca po spolu ali zaposlitve-
nem statusu, prav tako v našem vzorcu ob primerjavi 
skupin ni prišlo do pomembnih razlik v povezanosti med 
lestvicami ali njihovi zanesljivosti.

Diskusija

Glede na predstavljene rezultate lahko zaključimo, 
da je vprašalnik NEO-FFI-30 precej uporaben in vel-
javen pripomoček za ocenjevanje velikih petih faktor-
jev osebnosti. V skladu s preteklimi raziskavami (npr. 
Costa in McCrae, 1992; McCrae in Costa, 2004) se po-
datkom razmeroma dobro prilega pet faktorska rešitev, 
prav tako so koeficienti notranje zanesljivosti primerljivi 
z merami notranje skladnosti že validirane slovenske 

Tabela 2. Nasičenosti postavk NEO-FFI-30 v rotirani 
petfaktorski rešitvi. 

lestvica postavka faktor 
    1 2 3 4 5 

N neo3 0,72 -0,12 -0,12 -0,12 0,04 
neo8 0,68 -0,04 -0,01 -0,02 -0,11 
neo12 0,61 -0,13 -0,17 -0,01 0,13 
neo16 0,79 -0,13 -0,11 -0,02 0,02 
neo21 0,57 -0,37 -0,14 -0,07 0,06 
neo26 0,74 -0,15 -0,09 0,00 0,14 

V neo2 -0,20 0,57 0,01 -0,11 -0,06 
neo7 -0,28 0,50 0,16 -0,11 -0,10 
neo11 -0,11 0,77 0,12 0,02 -0,01 
neo20 -0,18 0,71 0,18 0,00 0,05 
neo25 -0,15 0,76 0,13 0,06 0,05 
neo28 -0,64 0,30 -0,12 0,02 -0,07 

E neo1 0,00 0,09 0,62 -0,09 -0,22 
neo4 0,06 0,12 0,67 0,06 -0,07 
neo13 -0,08 -0,05 0,50 0,12 0,28 
neo17 -0,21 0,20 0,73 0,09 0,10 
neo18 -0,33 0,31 0,66 -0,11 -0,22 
neo27 -0,22 0,46 0,54 0,08 0,00 

O neo5 -0,27 0,02 -0,21 0,66 0,09 
neo9 0,23 0,17 0,24 0,66 -0,19 
neo14 0,01 0,12 -0,12 0,64 -0,26 
neo22 0,09 -0,05 0,17 0,73 0,09 
neo23 -0,16 0,02 -0,05 0,62 -0,04 
neo29 -0,07 -0,14 0,22 0,63 0,22 

nS neo6 0,43 0,04 0,07 -0,02 0,43 
neo10 0,09 -0,02 -0,03 0,05 0,67 
neo15 0,10 -0,12 -0,13 -0,03 0,63 
neo19 0,09 0,01 -0,11 -0,02 0,82 
neo24 -0,01 -0,58 -0,05 -0,20 0,11 
neo30 -0,07 -0,02 0,11 -0,06 0,74 

Opombe: s krepko pisavo so označene najvišje 
nasičenosti posamezne postavke.  

 

različice vprašalnika BFI (Avsec in Sočan, 2007). Kot 
je razvidno iz Tabele 2, se najvišje nasičenosti dobro 
prekrivajo z vsebino faktorjev. Nižji nasičenosti je moč 
opaziti pri postavkah neo24 in neo28; prva postavka 
meri nesprejemljivost (Vedno poskušam ravnati obzirno 
in občutljivo.), nizka nasičenost pa je morda posledica 
negativne valence ali vsebinske delitve na obzirno in 
občutljivo (tudi notranja skladnost lestvice nesprejeml-
jivosti je bila najnižja - a = 0,69). Druga postavka meri 
vestnost (Verjetno nikoli ne bom sposoben/-na vnesti 
red v svoje življenje.) in je težavna že zaradi slovnične 
neustreznosti, ob tem pa se usmerja na hipotetično si-
tuacijo, ki traja vse življenje, kar se razlikuje od časovne 
in naklonske usmerjenosti ostalih postavk, ki merijo isto 
dimenzijo. Zanimiva je tudi postavka neo6, ki meri ne-
sprejemljivost (Pogosto se prepiram z družinskimi člani 
in prijatelji.) in je enako močno nasičena na že omen-
jenem faktorju in faktorju nevroticizma. Nasičenost si-
cer ni presenetljiva – razdražljivosti in prepirljivost sta 
seveda lahko posledica čustvene nestabilnosti – a zvi-
šuje korelacijo med dimenzijami. Omenjene postavke 
bi bilo tako smiselno primerjati z izvirnikom (in na va-
lidacijskem vzorcu izračunanimi merami prilagajanja), 
jih prilagoditi in ugotoviti, ali se bodo v novi obliki pri-
mernejše. 

Seveda med obema obravnavanima vprašalnikoma 
prihaja do razlik v teoretični opredelitvi konstruktov, kar 
omejuje povezanost med posameznimi lestvicami in 
predstavlja določeno mero težav v diskriminantni vel-
javnosti, na kar so raziskovalci že opozarjali (Ramm-
stedt in John, 2007), a so povezanosti vseeno zelo vi-
soke in statistično značilne. Do odstopanja sicer prihaja 
pri lestvici nevroticizma; nekoliko nižji koeficient korela-
cije med istoimenskimi faktorji BFI in NEO-FFI-30 lahko 
deloma pojasnimo s tem, da smo podatke pridobili z 
razmeroma kratkim testom, število postavk pa nujno 
vpliva na upad variabilnosti med podatki in nepove-
zanosti, kot jo opisujejo pretekle raziskave s prevodi v 
druge jezike (Rammstedt in John, 2007; Soto in John, 
2009). Ob upoštevanju znižanja kvalitete merskih zna-
čilnosti zaradi krajšanja pripomočka so te pri trenutni 
različici vprašalnika NEO-FFI precej obetavne.

Opozoriti pa je potrebno na morebitno omejenost 
prikazanih rezultatov, ki so lahko posledica premajh-
nega vzorca, ki v teoriji ne omogoča izvedbe faktorske 
analize. Prav zato bi bolj veljavne podatke pridobili z 
večjim in bolj reprezentativnim vzorcem (v trenutnem je 
bil največji delež študentov), poleg že omenjenih vse-
binskih pomislekov, pa bi ob morebitni reviziji predla-
gali obširnejšo (pilotno) študijo, ki bi upoštevala denimo 
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tudi retestno veljavnost, ki se je v preteklih preverjanjih 
vprašalnika prav tako izkazala za dobro mero kakovosti 
merskega pripomočka.

Glede na siceršnjo kakovost merskih značilnosti 
vprašalnika NEO-FFI-30 in idejo ocenjevanja osebnosti 
v zgolj nekaj minutah, ki se zdi nadvse uporaben (še 
posebej pri osebah, ki morajo izpolniti veliko vprašal-
nikov, v baterijah testov, kjer nas osebnostna struktura 
zanima zgolj kot mediatorska spremenljivka …), se zdi 
smiselno z delom na vprašalniku nadaljevati in ga pre-
nesti v slovenski jezik in kulturno okolje.
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Povzetek

Izgorelost, stanje vitalne izčrpanosti, in depresivnost sta negativni afektivni stanji, ki ne prizadeneta le zapo-
slenih, ampak tudi študente, zato je namen pričujoče študije ugotoviti, ali je izgorelost pomemben napovedova-
lec depresivnosti, ali proaktivna osebnost kot osebnostni vir predstavlja moderatorsko spremenljivko v odnosu 
izgorelost – depresija in ali se pri pojavu izgorelosti med študenti pojavljajo razlike med spoloma. Podatke 200 
slovenskih študentov različnih študijskih smeri, zbranih s pomočjo slovenske priredbe Vprašalnika izgorelosti za 
študente (MBI-SS), Vprašalnika depresivnosti (CES-D) in Vprašalnika proaktivne osebnosti, smo analizirali s po-
močjo t-testa za neodvisne vzorce, multiple regresije, moderacije. Ugotovili smo, da so vse tri dimenzije izgorelosti 
pomembno pozitivno povezane z depresivnostjo, vendar niso njen napovedovalec, zato smer povezanosti med 
konceptoma ostaja nejasna. Pokazalo se je tudi, da je proaktivna osebnost pomembno negativno povezana z 
depresivnostjo in izgorelostjo, pomemben napovedovalec vseh treh dimenzij izgorelosti, ne pa tudi depresivnosti. 
Proaktivna osebnost se na našem vzorcu ni pokazala kot pomembna moderatorska spremenljivka med izgorelost-
jo in depresivnostjo. Med spoloma so se pokazale pomembne razlike v izčrpanosti, ne pa tudi v depersonalizaciji. 
Zaključimo lahko, da je proaktivna osebnost kot osebnostna lastnost posameznika pomemben koncept, ki je z 
negativnimi izidi, kot sta izgorelost in depresivnost, pomembno negativno povezan (četudi njunega odnosa ne 
moderira), v prihodnje pa bi bilo pomembno raziskati smer povezanosti izgorelosti in depresivnosti.

Ključne besede: izgorelost, depresija, proaktivna osebnost, študenti 
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Connection between burnout, depression and proactive personality 
amongst Slovene students

Abstract

Burnout, the state of vital exhaustion, and depression are negative affective states that do not harm just the 
employed population but also students. The aim of the research is to determine whether burnout is an important 
predictor of depression, if proactive personality acts as moderator variable, and if there are differences in burnout 
experience between sexes. The sample consisted of 200 students from different areas of study that filled the slo-
vene translation of Maslach Burnout Inventori – student survey (MBI-SS), Center for epidemologic studies depres-
sion scale (CES-D) and Proactive personality scale. The results were tested using t-test methods, regression and 
moderation. We found that all three dimensions of burnout are positively correlated with depression but are not its 
predictor – the direction of the connection is thus still unclear. We also found that proactive personality is negatively 
correlated with depression and burnout, and is also a predictor of all the burnout dimensions, however proactive 
personality did not act as moderator variable. There were significant differences between male and female in ex-
haustion but not in depresonalization. We conclude that proactive personality is an important concept we can use 
to battle negative states such as depression and burnout with the direction of their connection still to be explored.

Keywords: burnout, depression, proactive personality, students
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Uvod

Izgorelost in depresija predstavljata dve največji 
skrbi javnega zdravstva, ki ne prizadeneta zgolj zapo-
slenih odraslih, temveč tudi študente (Tement, Pahor 
in Jaušovec, 2016). Kolikor nam je znano, na vzorcu 
slovenskih študentov še ni bila opravljena študija, ki bi 
preverjala povezanost izgorelosti in depresije. Zato je 
namen pričujoče študije na vzorcu slovenskih študen-
tov preveriti, ali je izgorelost pomemben napovedovalec 
depresivnosti in ali proaktivna osebnost kot osebnostni 
vir predstavlja moderatorsko spremenljivko v odnosu 
izgorelost – depresija. Obstajajo argumenti, da je izgo-
relost bolj ženska izkušnja (Maslach, Schaufeli in Lei-
ter, 2001), vendar odnos med izgorelostjo in spolom še 
vedno ni v celoti pojasnjen, zato nas je zanimalo, ali se 
pri pojavu izgorelosti pojavljajo pomembne razlike med 
spoloma.

Izgorelost in depresija sta definirani kot negativni af-
ektivni stanji. Maslach idr. (2001) navajajo, da je izgo-
relost specifična za delovni kontekst, medtem ko lahko 
depresija prodre na vsako področje posameznikovega 
življenja. Izgorelost je torej v primerjavi z depresijo bolj 
povezana s samim delom in je specifična prav za de-
lovno okolje (Bakker, Demerouti in Euwema, 2005). 10. 
izdaja Mednarodne klasifikacije bolezni (WHO, 1992) 
izgorelost opredeli kot »stanje vitalne izčrpanosti«. V 
zadnji izdaji Diagnostičnega in statističnega priročnika 
duševnih motenj (DSM-5, American Psychiatric Asso-
ciation, 2013) izgorelosti ne priznavajo kot duševne 
motnje. V nasprotju s tem pa je velika depresivna mot-
nja karakterizirana kot depresivno razpoloženje, zman-
jšan interes in užitek ter utrujenost in občutek ničvred-
nosti (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013)

Izgorelost

Sprva so se raziskave izgorelosti osredotočale zgolj 
na poklice, povezane z delom z ljudmi, torej na pod-
ročja zdravstva, izobraževanja in sociale (Maslach in 
Jackson, 1981). Pozneje se je raziskovanje izgorelos-
ti razširilo še na druge poklicne skupine (Maslach idr., 
2001). V zadnjih nekaj desetletjih pa so se raziskave 
začele osredotočati tudi na izgorelost študentov (Sala-
nova, Schaufeli, Martinez in Breso 2010), saj so študije 
(Huang in Lin, 2010; Lin in Huang, 2014; Clark Kovach, 
Murdock in Koetting, 2009; Schaufeli, Martinez, Pinto, 
Salanova in Bakker, 2002) pokazale, da so tudi štu-
denti dovzetni zanjo. Drybye idr. (2008) poročajo, da 
je v Združenih državah Amerike pri študentih medicine 

stopnja razširjenosti simptomatike izgorelosti 50 %.
Čeprav študenti formalno gledano niso niti zaposleni 

niti nimajo službe, lahko s psihološke perspektive njih-
ove temeljne dejavnosti štejemo za »delo«, saj so vkl-
jučeni v akademske dejavnosti, katerih psihološke zah-
teve so podobne tistim, ki jih izkušajo zaposleni odrasli 
(Breso, Salanova in Schaufeli, 2007; Morgan, de Bruin 
in de Bruin, 2014). Študenti so tako vpleteni v struktu-
rirane dejavnosti (npr. udeležba pri predavanjih in va-
jah, opravljanje nalog), ki so usmerjene k specifičnemu 
cilju (npr. uspešno opravljeni izpiti).

Za izgorelost študentov so značilni (a) izčrpanost, ki 
jo je mogoče pripisati študijskim zahtevam, (b) ciničen 
in ravnodušen odnos do študija in (c) občutki zmanjša-
ne osebne učinkovitosti in zmanjšane kompetentnosti 
v povezavi s študijem (Breso idr., 2007). Med škodljive 
posledice izgorelosti pri študentih prištevamo zmanjšan 
učni uspeh, manjšo sposobnost zapomnitve, zmanjša-
no samospoštovanje in večjo verjetnost predčasnega 
prenehanja študija (Jacobs in Dodd, 2003; Schaufeli 
idr., 2002). Možno je torej, da bodo izgoreli študenti 
slabše opravljali obveznosti, saj se počutijo izčrpano, 
izžeto, razdražljivo, razočarano, ravnodušno in cinično 
(Salanova idr., 2010). Zato je pomembno, da se pojav 
izgorelosti razišče tudi na tej populaciji. 

Depresija

V zadnjih letih se je povečalo število študentov, ki 
so bili diagnosticirani z depresivno motnjo in zaradi nje 
zdravljeni (Ceyhan, Ceyhan in Kurtyilmaz, 2009). Ibra-
him, Kelly, Adams in Glazerbrook (2013) pišejo celo, da 
se med študenti pojavljajo občutno višje stopnje depre-
sije kot pri splošni populaciji. Sistematični pregled študij 
o pojavu depresije, ki je vključeval raziskave, narejene 
v različnih državah, je pokazal, da se stopnja razširje-
nosti depresije med študenti giblje med 10 % in 85 %, 
odvisno od metode ocenjevanja, demografske sestave 
vzorca in kraja študija (Ibrahim idr., 2013). Primerljivi 
podatki za slovenske študente nam niso dostopni. 

Depresija v tej zgodnji fazi življenja lahko vodi do 
kopičenja negativnih posledic skozi odraslo življenje, v 
okviru katerega lahko vpliva na slabše poklicne mož-
nosti in socialne odnose. Depresija pri študentih je po-
vezana s slabšimi akademskimi dosežki, nestabilnimi 
medosebnimi odnosi, samomorilnimi mislimi, poskusi 
samomora in slabšo delovno uspešnostjo (Ibrahim idr., 
2013). Velja za motnjo, ki vodi do oslabitve v medoseb-
nem, socialnem in poklicnem delovanju (Smith in Elliot, 
2009). 
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Med zunanje dejavnike, ki povečajo dovzetnost štu-
dentov za pojav depresije, uvrščamo spremembe v 
načinu življenja, finančne stresorje, spremenjena dru-
žinska razmerja, akademske skrbi in preobremenjenost 
s tem, kakšno bo življenje po končanem študiju (NIMH, 
2003). 

Povezanost izgorelosti in depresije

Izgorelost je pogosto opisana na način, ki spominja 
na depresijo (Bianchi in Schonfeld, 2015). Že Freuden-
berger (1974; v Binachi, Schonfeld in Laurent, 2015) je 
navedel, da se oseba, ki trpi za izgorelostjo, zdi depre-
sivna. 

Maslach and Leiter (1997; v Bianchi in Schonfeld, 
2015) sta poudarila, da izgorelost ne zadeva le pri-
sotnosti negativnih čustev, ampak tudi odsotnost pozi-
tivnih, s čimer se izgorelost povezuje z anhedonijo in 
disforičnim razpoloženjem, ki sta osrednja simptoma 
depresije (APA, 2013). Tudi Schaufeli in Buunk (2004; 
v Bianchi in Schonfeld, 2015) navajata, da se izgoreli 
posamezniki v prvi vrsti počutijo brezupno in nemočno.

Mnoge študije kažejo na pozitivno povezanost med 
izgorelostjo in depresijo (npr. Ahola idr., 2005; Ahola 
in Hakanen, 2007; Bianchi in Schonfeld, 2015; Bren-
ninkmeyer, Yperen in Buunk, 2001; Hakanen in Schauf-
eli, 2012). Povezava med izgorelostjo in depresivnimi 
simptomi je bila potrjena tudi v nekaterih longitudinalnih 
študijah (npr. Hätinen idr., 2009), vendar smer poveza-
ve med njima še ni v celoti pojasnjena. Različni avtorji 
so prišli do različnih izsledkov.

Ahola in Hakanen (2007) sta preučevala odnos med 
izgorelostjo in depresivnimi simptomi med zobozdrav-
niki na Finskem (N = 2555). Prišla sta do spoznanja, da 
se depresivnost in izgorelost recipročno krepita: višja 
izgorelost napoveduje depresivnost in depresivnost na-
poveduje izgorelost. Nekaj let pozneje sta Hakanen in 
Schaufeli (2012) na isti populaciji (N = 1964) opravila 
longitudinalno študijo in ugotovila, da izgorelost napo-
veduje depresivne simptome in ne obratno. 

V pričujoči študiji smo se odločili, da preverimo, ali 
je izgorelost res pomemben napovedovalec depresiv-
nosti (H1). Predpostavili smo, da so izčrpanost (H1a), 
depersonalizacija (H1b) in osebna učinkovitost (H1c) 
pomembni napovedovalci depresivnosti. 

Bianchi in sodelavci (2015) so v pregledu različnih 
raziskav o povezanosti izgorelosti in depresije ugoto-
vili, da je dimenzija izčrpanosti močneje povezana z 
depresijo kot ostali dve komponenti izgorelosti (deper-
sonalizacija in zmanjšana osebna učinkovitost). V štu-

dijah, ki so jih izvedli Glass, McKnight in Valdimarsdottir 
(1993), Brenninkmeyer idr. (2001) in Steinhardt, Jag-
gars, Faulk in Gloria (2011), je bila korelacija med kom-
ponento izčrpanosti in depresijo celo višja kot korelacija 
med izčrpanostjo in zmanjšano osebno učinkovitostjo. 
Do podobnega odkritja je prišel Bianchi s sodelavci 
(2013), ki je ugotovil, da je dimenzija čustvene izčrpa-
nosti močneje povezana z depresijo kot z depersona-
lizacijo in zmanjšano osebno učinkovitostjo. Na podlagi 
navedene literature predvidevamo, da je izčrpanost naj-
močnejši napovedovalec depresivnosti (H2).

Razlike med spoloma pri simptomatiki izgorelosti 

Če se osredotočimo na izgorelost, lahko vidimo, da je 
veliko študij pokazalo, da se izgorelost pogosteje pojavl-
ja pri ženskah (Maslach idr., 2001). Purvanova in Muros 
(2010) sta izvedla metaanalizo študij, ki obravnavajo 
simptomatiko izgorelosti, in ugotovila, da so ženske bolj 
čustveno izčrpane kot moški, medtem ko moški poroča-
jo o višji stopnji depersonalizacije kot ženske. Fang in 
sodelavci (2012) so izvedli študijo o pogostosti pojava 
izgorelosti pri študentih medicine (N = 2059) in prišli do 
ugotovitve, da se pri študentkah pojavlja višja stopnja 
izgorelosti kot pri študentih. Podobno kot Purvanova in 
Muros (2010) so ugotovili, da se pri ženskah pojavlja 
višja stopnja izčrpanosti kot pri moških. 

Gre za ugotovitev, ki je v skladu s teorijo vloge spolov 
(Eagly in Wood, 1999), ki pravi, da naj bi bile ženske 
tiste, ki pogosteje izražajo čustva, medtem ko je pri 
moških večja verjetnost, da se čustveno izklopijo in se 
umaknejo, saj so naučeni prikrivanja svojih čustev (Pur-
vanova in Muros, 2010). Zaradi tega obstaja verjetnost, 
da izgorelost pri moških ostane neprepoznana. 

V skladu s pregledano literaturo smo predpostavili, 
da med spoloma obstajajo pomembne razlike v izgo-
relosti (H3), in sicer da ženske občutijo višjo stopnjo 
čustvene izčrpanosti kot moški (H3a), medtem ko mo-
ški občutijo višjo stopnjo depersonalizacije kot ženske 
(H3b).

Proaktivna osebnost

Ljudje lahko namerno in direktno spreminjamo oko-
liščine, ki nas v danem trenutku obdajajo. Bateman 
in Crant (1993) sta človeka s prototipično proaktivno 
osebnostjo opredelila kot osebo, ki je relativno neome-
jena s situacijskimi dejavniki in sama vpliva na spre-
membe okolja. Glede na njuno formulacijo ljudje, ki so 
visoko proaktivni, prepoznajo priložnosti, jih izkoristijo, 
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pokažejo iniciativnost in vztrajajo, dokler ne uspejo. 
Manj proaktivni ljudje so pasivni in manj odzivni, oko-
liščinam se raje prilagodijo, kot jih spreminjajo (Seibert, 
Crant in Kraimer, 1999). 

Proaktivna osebnost je pomembna pri posamez-
nikovem zaznavanju stresorjev in pri nadzoru stresa 
(Seibert idr., 1999). Posamezniki z visoko proaktivno 
osebnostjo bodo aktivno spreminjali svoje okolje, tudi 
z namenom lajšanja delovanja stresorjev (Alarcon, 
Eschleman in Bowling, 2009). V metaanalitični študi-
ji je Alarcon s sodelavci (2009) preučeval povezavo 
osebnostnih lastnosti z izgorelostjo. Ugotovili so, da 
je proaktivna osebnost negativno povezana z vsemi 
tremi dimenzijami izgorelosti (izčrpanostjo, depersona-
lizacijo in osebnim dosežkom). Na podlagi navedene 
literature smo predpostavili, da bo proaktivna osebnost 
negativno povezana z depresivnostjo (H4) in vsemi 
tremi dimenzijami izgorelosti (H5), in sicer: proaktivna 
osebnost bo negativno povezana z izčrpanostjo (H5a), 
depersonalizacijo (H5b) in osebno učinkovitostjo (H5c).

Energija, ki jo posameznik porabi pri spopadanju s 
trajajočimi napori in s čustvenimi posledicami visokih 
delovnih obremenitev, lahko resno zmanjša njegove 
vire za učinkovito odzivanje na delovne zahteve, s či-
mer izzove višjo stopnjo čustvene izčrpanosti in posle-
dično vpliva na njegovo delovanje. V naravi proaktivnih 
posameznikov je, da se energično vključujejo v okolje 
in ga spreminjajo z namenom, da stvari končajo. Proak-
tivni posamezniki navadno razvijejo boljše strategije za 
spoprijemanje z izgorelostjo (Baba, Tourigny, Wang in 
Liu, 2009). Takšni posamezniki se počutijo manj ome-
jene s strani trenutnih situacij in imajo posledično več 
idej, kako bodo dosegli zastavljeni cilj (Major, Holland 
in Oborn, 2012).

Rezultati različnih raziskav, ki so na različne načine 
vključevale konstrukt proaktivne osebnosti, so pokazali, 
da je proaktivna osebnost pomemben element samega 
zaposlenega kot tudi skupine (npr. Crant in Bateman, 
2000; Seibert, Crant in Kraimer, 1999; Kirkman in Ro-
sen, 1999). Proaktivna dispozicija je povezana z mnogi-
mi želenimi lastnostmi, kot so delovna uspešnost, učin-
kovitost skupine in vodenja (Crant, 2000). V raziskavi 
nas je zanimalo, ali je lahko proaktivna osebnost kot 
osebnostni vir učinkovita oziroma ali kot moderatorska 
spremenljivka vpliva na doživljanje izgorelosti in depre-
sije, zato smo na podlagi omenjene literature pred-
postavili, da proaktivna osebnost moderira pozitivno 
povezanost izgorelosti in depresivnosti (H6), in sicer: 
proaktivna osebnost moderira pozitivno povezanost 
med čustveno izčrpanostjo in depresivnostjo (H6a), 

pozitivno povezanost med depersonalizacijo in depre-
sivnostjo (H6b) ter pozitivno povezanost med osebno 
učinkovitostjo in depresivnostjo (H6c).

Metoda

Udeleženci

V raziskavi je sodelovalo 200 študentov, starih med 
19 in 39 let, ki študirajo na različnih univerzah v Slove-
niji, od tega 75,5 % žensk. 11,5 % udeležencev študira 
naravoslovne vede, 14,5 % inženirske in tehnične, 6,5 
% medicinske, 0,5 % kmetijske, 57 % družboslovno-hu-
manistične, 3 % umetniške vede, 6 % pa obiskuje drugo 
smer študija. 

Pripomočki

Na začetku psiholoških vprašalnikov je bilo nekaj 
vprašanj, vezanih na demografske podatke o spolu, 
starosti, letniku študija in študijski smeri.

Izgorelost je bila merjena s slovensko različico Vpra-
šalnika izgorelosti, ki ga je za uporabo v okviru študij-
skih vaj za študente priredila Sara Tement (validacija 
instrumenta je potekala v okviru različnih predmetov 
na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univer-
ze v Mariboru leta 2010) (Maslach Burnout Inventory 
– Student Survey /MBI-SS; Schaufeli, Martínez, Pinto, 
Salanova in Bakker, 2002/), ki jo sestavlja 15 postavk, 
ki se ocenjujejo na lestvici Likertovega tipa od 0 (nikoli) 
do 6 (vedno). Vprašalnik vključuje tri dimenzije, in sicer 
čustveno izčrpanost (5 postavk), cinizem (4 postavke) 
in zmanjšano osebno učinkovitost (6 postavk). V priču-
joči raziskavi znaša Cronbachov a za izčrpanost 0,85, 
za depersonalizacijo 0,87 in za zmanjšano osebno 
učinkovitost 0,79, kar kaže na ustrezno notranjo zane-
sljivost.

Za merjenje depresivnosti smo uporabili prevedeno 
Lestvico depresivnosti CES-D (The Center for Epide-
miologic Studies Depression Scale; Radloff, 1977). 
Glede na diagnostične kriterije lestvico sestavljajo po-
stavke, ki se nanašajo na negativna čustva, odsotnost 
pozitivnih čustev in fiziološke simptome. Postavke so 
ocenjene na lestvici Likertovega tipa od 0 (redko) do 
3 (večino časa oz. ves čas). Na našem vzorcu je bila 
ugotovljena ustrezna zanesljivost lestvice (Cronbachov 
a je 0,92). 

Proaktivno osebnost smo merili s prevedeno Lestvi-
co proaktivne osebnosti (Proactive personality scale; 
Bateman in Crant, 1993). Uporabili smo skrajšano ver-
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zijo z 10 postavkami (Seibert idr., 1999), ki jih posa-
meznik ocenjuje na lestvici Likertovega tipa od 1 (sploh 
ne drži) do 7 (povsem drži). Cronbachov a koeficient 
zanesljivosti za skupni seštevek 10 postavk na našem 
vzorcu znaša 0,86.

Postopek

Vprašalnike smo prenesli v spletno obliko in jo prek 
spletnih omrežij in e-pošte posredovali naprej. Udele-
žencem so bili razloženi namen raziskave ter pogoji ra-
ziskovanja in sodelovanja (da bodo podatki obravnava-
ni anonimno, da je sodelovanje prostovoljno, da imajo 
možnost kadarkoli odstopiti od sodelovanja in da bodo 
podatki obdelani na skupinski ravni). Naveden je bil tudi 
kontakt za morebitna vprašanja.

Rezultati

V Tabeli 1 se nahajajo deskriptivne statistike spre-
menljivk izčrpanost, depersonalizacija, osebna učin-
kovitost, depresivnost in proaktivna osebnost; rezultati 
analize zanesljivosti (Cronbachov a koeficient) in kore-
lacije med posameznimi konstrukti. Uporabili smo Pear-
sonov koeficient korelacije, saj je Kolmogorov-Smirnov 
test normalnosti porazdelitve pokazal, da se vsi kon-
strukti porazdeljujejo normalno (p > 0,05). 

Izčrpanost se je pokazala kot edina pomembna di-
menzija, ki napoveduje depresivnost (β = 0,59, p < 
0,001), vendar se residuali ne porazdeljujejo normalno 
(Field, 2005). Model tako ne zadosti pogoju heteroge-
nosti varianc in ga posledično ne moremo generalizirati, 
njegova veljavnost pa je slaba. Zato kljub temu da iz Ta-
bele 1 vidimo, da sta koncepta pomembno povezana, 
zavračamo hipotezi H1 in H2, saj izgorelost v pričujoči 
raziskavi ni napovedovalec depresivnosti. 

T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da so med 
spoloma statistično pomembne razlike v izgorelosti. in 
sicer pri dimenziji izčrpanost, pri čemer ženske (M = 

22,36; SE = 0,36) občutijo v povprečju nekoliko višjo 
stopnjo izčrpanosti kot moški (M = 20,24; SE = 0,89) 
t(198) = –1,99 (p < 0,05), zaradi česar hipotezo H3a potr-
dimo. Pri dimenziji depersonalizacija moški (M = 12,24; 
SE = 0,83) ne občutijo statistično pomembne višje stop-
nje depersonalizacije kot ženske (M = 13,47; SE = 0,48) 
t(198) = –1,27 (p > 0,05), zato hipotezo H3b zavrnemo. 

Rezultati regresijske analize so pokazali, da je pro-
aktivna osebnost pomemben napovedovalec izčrpa-
nosti (β = –0,14, p < 0,05), zato potrdimo hipotezo H5a, 
depersonalizacije (β = –0,19, p < 0,01), zato potrdimo 
hipotezo H5b, in osebne učinkovitosti (β = –0,42, p < 
0,01), zato potrdimo tudi hipotezo H5c. 

Proaktivna osebnost se je sicer pokazala kot po-
memben napovedovalec depresivnosti (β = –0,21, p 
< 0,01), vendar se tudi v tem primeru residuali ne po-
razdeljujejo normalno (graf močno odstopa od linearne 
premice) (Field, 2005). Model torej ne zadosti pogoju 
heterogenosti varianc in ga posledično ne moremo ge-
neralizirati, torej je njegova veljavnost slaba. 

Ker se nobena od interakcij ni pokazala kot statistič-
no pomembna (p > 0,05), v celoti zavračamo hipotezo 
H6, ki predvideva, da proaktivna osebnost moderira po-
zitivno povezanost med izgorelostjo (vsemi tremi kom-
ponentami) in depresivnostjo.

Diskusija 

Kot smo predvidevali, so depresivnost, izgorelost in 
proaktivna osebnost med seboj pomembno povezane, 
vendar smeri povezave med njimi niso povsem jasne. 

Analiza rezultatov je pokazala, da sta izgorelost in 
depresija pomembno povezani; z depresivnostjo so po-
membno pozitivno povezane vse tri komponente izgo-
relosti: čustvena izčrpanost, depersonalizacija in oseb-
na učinkovitost. Kot predvideva teorija (Bernninkmeyer 
idr., 2001; Bianchi idr., 2013; Glass idr., 1993; Stein-
hardt idr., 2011), je z njo najmočneje povezana izčrpa-
nost. Vendar pa se izgorelost ni pokazala kot pomem-

Tabela 1. Deskriptivne statistike, korelacije in analiza zanesljivosti 

 Povprečje 
Standardni 

odklon 
1 2 3 4 5 

Izčrpanost 21,85 6,54 –     
Depersonalizacija 13,17 5,89 0,60** –    
Osebna učinkovitost 14,60 3,92 0,41** 0,44** –   
Depresivnost 35,27 10,33 0,59** 0,31** 0,33** -  
Proaktivna osebnost 47,49 8,90 –0,44* –0,19* –0,42** –0,21** – 

*korelacija je pomembna na nivoju (p < 0,01), **korelacija je pomembna na nivoju (p < 0,05) 
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ben napovednik depresivnosti.
Kljub temu da sta koncepta povezana, ostaja nejas-

no vprašanje smeri povezave. Ker gre v našem primeru 
za korelacijsko študijo, o vplivu ne moremo govoriti, pa 
tudi pretekla literatura le nejasno ločuje depresivnost in 
izgorelost. Nekateri koncepta enačijo in menijo, da se 
pomembno ločujeta le v tem, da se izgorelost nanaša 
na delovno okolje, medtem ko je depresivnost prisotna 
tudi v drugih vidikih posameznikovega življenja (Bian-
chi, Schonfeld in Laurent, 2014; Brenninkmeyer idr., 
2001). Spet drugi depresivnost navajajo kot simptom 
čustvene izčrpanosti, ki je opredeljena kot najbolj vid-
na komponenta izgorelosti (APA, 2013; Bianchi idr., 
2015). V nekaterih študijah so odkrili, da obstaja med 
omenjenima spremenljivkama recipročen odnos (Ahola 
in Hakanen, 2007; Toker in Biron, 2012). Hakanen in 
Schaufeli (2012) pravita, da izgorelost kot posledica de-
lovnega okolja napoveduje depresivno simptomatiko. 
Zaradi tega težko določimo, ali izgorelost napoveduje 
depresivnost ali obratno.

Razlike med spoloma v izgorelosti so se pokaza-
le le pri dimenziji čustvene izčrpanosti – ženske so v 
povprečju poročale o višji izčrpanosti kot moški, zato 
smo hipotezo 3a, da ženske poročajo o višji stopnji 
izčrpanosti kot moški, potrdili, hipotezo 3b, da moški 
občutijo višjo stopnjo depersonalizacije kot ženske, pa 
zavrnili. Ugotovitve se tako delno ujemajo s teoretičnimi 
izhodišči (Purvanova in Muros, 2010; Fang idr., 2012). 
Morda so naši izsledki takšni, ker je večina raziskav 
izgorelosti vezana na delovna okolja, kjer se deperso-
nalizacija pokaže kot strategija čustvenega odmika od 
strank, klientov, pacientov ipd. in je tako bolj značilna 
za poklice, vezane na delo z ljudmi. Izčrpanost bi lahko 
razumeli kot bolj splošen pokazatelj izgorelosti, ki ga 
lahko vežemo tudi na študijsko okolje.

Prav tako se na našem vzorcu proaktivna osebnost 
povezuje z izgorelostjo in depresivnostjo, kot predvide-
va teorija (Alarcon idr., 2009). Vse tri dimenzije izgore-
losti so s proaktivno osebnostjo negativno povezane in 
so njen pomemben napovedovalec. Proaktivna oseb-
nost predstavlja pomemben element posameznika, ki 
mu omogoča nadzorovanje konfliktov in učinkovito laj-
šanje delovanja stresorjev. Proaktivni posamezniki se 
lažje soočajo s povečanimi zahtevami, saj se hitreje in 
bolj aktivno odzovejo na svojo okolico in tako preprečijo 
morebitne težave oz. pojav stresorjev, ki bi lahko vodili 
v izgorelost. 

Kot že rečeno, je smer povezanosti med depresiv-
nostjo in izgorelostjo nejasna. Kot smo zapisali že v 
uvodu, lahko depresivnost in izgorelost razumemo kot 

en koncept, saj so njuni simptomi zelo podobni, lah-
ko pa ju razumemo tudi kot ločena koncepta. Če je 
depresivnost razumljena kot simptom izgorelosti, lahko 
njun odnos postavimo v razmerje odvisnosti, tako da 
je depresivnost napovedovalec izgorelosti. Tako smo 
predvidevali, da proaktivna osebnost moderira, natanč-
neje blaži negativno povezanost med depresivnostjo 
in izgorelostjo, vendar se ni pokazala kot pomemben 
moderator v njunem odnosu, zato smo hipotezo 5 za-
vrnili. Čeprav so vsi koncepti med seboj pomembno 
povezani in povezave niso šibke, lahko zaključimo, da 
proaktivna osebnost ni spremenljivka, ki bi bila v od-
nosu med njima pomembna. Literatura navaja, da so 
določene osebnostne lastnosti (npr. nevroticizem) po-
memben dejavnik, zaradi katerega so ljudje bolj nagn-
jeni k depresivnosti, kar jih dela ranljivejše za izgorelost 
(Maslach idr., 2001), vendar se to v tem primeru za pro-
aktivno osebnost ni pokazalo. 

Prednost opravljene študije je spoznanje, da sta iz-
gorelost in depresija pozitivno povezani tudi pri popu-
laciji slovenskih študentov, kar ima pomembno uporab-
no vrednost, saj teorija predvideva, da so študenti, ki 
so izgoreli, v večji meri nagnjeni k razvoju depresivne 
simptomatike. Pričujoča študija je ena izmed prvih, 
ki je na populaciji slovenskih študentov ugotavljala 
povezanost konceptov in proaktivne osebnosti kot 
moderatorske spremenljivke. Čeprav moderacija ni 
bila potrjena, je bila proaktivna osebnost pomembno 
negativno povezana tako z izgorelostjo kot tudi z depre-
sivnostjo. 

Kot pomanjkljivosti bi izpostavili, da je bil vprašalnik 
v spletni obliki, zaradi česar ne moremo izključiti more-
bitnih motečih dejavnikov iz okolja (hrup, osvetljenost, 
razni socialni dejavniki). Upoštevati moramo tudi verjet-
nost, da nekateri udeleženci niso bili motivirani za reše-
vanje in na vprašalnike niso odgovarjali iskreno. V ra-
ziskavi je bila uporabljena metoda samoporočanja. Da 
bi se izognili pristranskosti uporabe ene same metode, 
bi lahko uporabili različne metode raziskovanja. 

Večina študentov v pričujoči raziskavi je bila druž-
boslovcev. Da bi povečali reprezentativnost vzorca, bi 
v prihodnje vključili več študentov ostalih smeri (npr. 
naravoslovnih, inženirskih, umetniških). Reprezentativ-
nost vzorca bi lahko povečali tudi tako, da bi v raziskavo 
vključili več moških študentov. Tako bi povečali tudi sam 
vzorec.

Ker je šlo za korelacijsko študijo, o vplivu med posa-
meznimi spremenljivkami ne moremo govoriti. V prihod-
nje bi lahko raziskovanje izboljšali tako, da bi vključili 
več osebnostnih virov, ki niso trajnostne lastnosti in jih 
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posameznik lahko krepi z namenom učinkovitega spo-
prijemanja z izgorelostjo, npr. samoučinkovitost.

Smiselno bi bilo raziskati tudi smer povezanosti izgo-
relosti in depresivnosti, saj bi z izboljšanim vpogledom 
v povezanost konceptov lažje oblikovali morebitne in-
tervencije za zmanjšanje negativnih dejavnikov študija 
ter tako izboljšali kakovost življenja in izobraževalnega 
procesa študentov.

Na podlagi negativne povezave proaktivne osebnosti 
z izgorelostjo in depresivnostjo lahko zaključimo, da je 
proaktivna osebnost kot osebnostna lastnost pomemb-
na pri soočanju z obema, čeprav njunega odnosa ne 
moderira. Ta ugotovitev je še posebej pomembna za 
študente, ki se v procesu izobraževanja velikokrat znaj-
dejo v obremenjujočih situacijah. 
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Povzetek

Romska etnična manjšina je na področju izobraževanja v Sloveniji deležna posebne obravnave (romski učenci slabše razumejo 
slovenski jezik in so deležni vzgoje, značilne za romsko kulturo). V raziskavi smo želele podrobneje raziskati razredno klimo in so-
cialno vključenost romskih učencev v občini Novo mesto. V vzorec smo vključile učence in učiteljice prvega triletja treh novomeških 
osnovnih šol. Sodelovalo je 56 romskih učencev, 186 ne-romskih učencev in 22 učiteljic. Šolsko klimo smo ocenile s pomočjo 
vprašalnika Moj razred (Zabukovec, 1997), za preverjanje vključenosti učencev pa smo uporabile sociometrično tehniko. Rezultati 
so pokazali, da med šolami ni statistično pomembnih razlik na dimenziji medosebnih odnosov, se pa nakazuje trend razlike na di-
menziji osebnostnega razvoja – največ tekmovalnosti zaznavajo romski učenci na osnovni šoli, kjer je učencev Romov najmanj. Pri 
preverjanju socialne vključenosti učencev se je izkazalo, da ne-romski učenci manj prijateljujejo z romskimi učenci in se raje družijo 
z ne-romskimi vrstniki. Ta razlika je bila opazna na vseh treh šolah, vendar pa se je največja diskrepanca pokazala na OŠ, kjer je 
bilo učencev Romov največ. Romski učenci vseh treh šol ocenjujejo, da se enako družijo z romskimi kot z ne-romskimi sošolci. Med 
učiteljicami različnih šol prihaja do statistično pomembnih razlik na dimenziji medosebnih odnosov. Največja razlika je opazna med 
učiteljicami na šoli z največ učenci Romi in učiteljicami na šoli z najmanj učenci Romi (slednje so odnose v razredu ocenjevale kot 
najboljše. Ugotovile smo tudi razhajanja med obstoječo in želeno razredno klimo na vseh treh osnovnih šolah, največja razlika pa 
se je pokazala na osnovni šoli z največ učenci Romi.

Ključne besede: romski učenci, ne-romski učenci, Novo mesto, socialna vključenost, razredna klima

Social inclusion of Roma students in educational system at munci-
pality of Novo mesto

Abstract

Roma Ethnic Minority in Slovenia has been recieving special treatment in the field of education as well as an cultural adaptation 
due to the language differences. The Schools brought up their own specific way of teaching because of previous factors – the 
Roma children are not familiar with Slovene language and have also grown up in particular romanic cultural settings. In this study 
we aimed to analyse school climate and social inclusion of Roma students in Novo mesto. The sample included 56 Roma, 186 
non-Roma students (all of them in the first three years of education) and 22 teachers from three different elementary schools in 
Novo mesto. School climate was assesed by a questionnarie My class (Zabukovec, 1997) and the findings about the inclusion by 
a sociometric technique. The results showed there are no significant differences in the dimension of interpersonal relationships, 
but there was a significant difference in the dimension of personal development - Roma students perceive most competition and 
tension in elementary school with the least Roma students. When checking the social inclusion of pupils it has been shown that 
non-Roma pupils do not accept Roma children and prefer to socialize with non-Roma peers. The difference was evident in all three 
schools, but the biggest discrepancy found in elementary school with the most Roma pupils. Roma pupils assessed they socialize 
equally with Roma and non-Roma classmates in all three schools. We discovered that there is a trend differences in the dimension 
of interpersonal relationships among teachers of different schools. The largest difference was found between teachers of elemen-
tary school with the least and the most Roma students, where the latter evaluated relations in the class as the best. Finally, we also 
found differences between the existing and desired class climate at all three elementary schools, the biggest difference was found 
in elementary school with the most Roma students.

Keywords: Roma students, non-Roma students, Novo mesto, social inclusion, class climate
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Uvod

Romi so največja etnična manjšina v Sloveniji. Rome 
ločujemo na tri rodove glede na kraje, kjer so se nasel-
jevali in so naseljeni še danes (Štrukelj, 2004). Delimo 
jih na dolenjske, prekmurske in gorenjske Rome, vsaka 
skupina pa ima sebi lastno narečje, po katerih se tudi 
medsebojno ločujejo (Štrukelj, 2004). Po neuradnih po-
datkih naj bi v Sloveniji živelo od 8000 do 10000 Ro-
mov, njihovo število pa narašča (Klopčič, 2007). 

Slovenski strokovnjaki poročajo, da je romska margi-
nalizirana družbena skupnost prikrajšana na področju 
družbenega in političnega delovanja, prav tako pa na 
področju vzgoje in izobraževanja. Za razreševanje te 
problematike Slovenija vlaga precej truda v povečano 
vključevanje Romov v vrtce in obvezno šolanje. Šole z 
romskimi učenci so upravičene do dodatnih finančnih 
sredstev (kar vključuje ugodnejše normative za oddel-
ke z romskimi učenci, financiranje prehrane, učbeni-
kov, izletov in ekskurzij). Kjub temu pa je osip učencev 
Romov že v osnovni šoli izjemno velik. Velik problem 
pri izobraževanju romske populacije predstavlja nera-
zumevanje slovenskega jezika, nestalen obisk in učna 
neuspešnost (Delovna skupina za pripravo strategije 
vključevanja Romov v vzgojo in izobraževanje, 2004). 
Razlike med skupinami Romov v Sloveniji so velike in 
lastnosti posameznih ne moremo posploševati na celot-
no romsko populacijo. Vsako območje se ukvarja tudi 
s specifično problematiko in se le-te loteva na različne 
načine.

V Občini Novo mesto je bil konec junija 2014 izdan 
Predlog odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov 
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 
v Novem mestu (Predlogi odlokov o spremembah in 
dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izo-
braževalnih zavodov v Novem mestu, 2014), kjer smo 
videle priložnost za dano raziskavo. Predlog se nanaša 
na oblikovanje dveh skupnih šolskih okolišev, v njem pa 
Mestna občina Novo mesto vidi rešitev trenutne situaci-
je – velike nasičenosti romskih učencev in pomanjkan-
ja prostora v dveh osnovnih šolah. V območju Novega 
mesta deluje pet osnovnih šol. Po uvedbi skupnega 
šolskega okoliša, od februarja 2016, je za tri osnovne 
šole oblikovan prvi skupni šolski okoliš, za dve pa drugi 
šolski okoliš. Iz tega sledi, da se učence Rome vpisuje 
v 1. razred v vse osnovne šole, za katere je bil določen 
skupni šolski okoliš.

Taka odločitev je bila sprejeta kot sestavni del Stra-
tegije za razreševanje romske tematike v Mestni obči-
ni Novo mesto (MO Novo mesto), utemeljena pa je na 

podlagi statistike, ki kaže na veliko nasičenost romskih 
učencev v dveh centralnih osnovnih šolah (delež rom-
skih učencev v šolskem letu 2013/14: OŠ 1 24,4 %, OŠ 
2 11,4 %, OŠ 3 2,2 %, druge osnovne šole 0,7 %). Da 
zagotovimo anonimnost, smo osnovne šole, ki so so-
delovale v raziskavi, označile z ‚OŠ 1‘, ‚OŠ 2‘ in ‚OŠ 3‘. 
Na OŠ 1 se je od leta 1995 do 2013 število ne-romskih 
učencev znižalo za 25,9 %, medtem ko se je število 
romskih učencev v tem obdobju še enkrat povečalo. To 
vpliva tudi na število oddelkov, saj je normativ za obli-
kovanje oddelka v osnovni šoli 28 učencev, če pa so v 
oddelku najmanj trije romski učenci, pa je normativ nižji, 
in sicer le 21 učencev. Večje število romskih učencev 
torej pomeni več oddelkov in manjše število učencev na 
oddelek, kar pa posledično vpliva na prostorsko stisko 
na OŠ 1. Zmogljivost javne osnovne šole je največje 
možno število učencev, ki jih šola (v skladu z normativi) 
razporedi v razrede, pri tem pa je potrebno upošteva-
ti učilnice in druge prostore, ki so potrebni za izvedbo 
osnovnošolskega programa v eni izmeni – učilnic mora 
biti toliko, kot je oddelkov, zraven pa še dodatne dve 
do tri učilnice (za nivojski pouk oz. delo v skupini). Po 
izračunih iz leta 2011 bi OŠ 1 v letih 2010-2016 vsakič 
presegla svojo zmogljivost (zmogljivost šole je 26 od-
delkov, leta 2010/11 jih je bilo 31, 2013/14 29, 2015/16 
pa 33). Ostale šole zmogljivosti niso presegle, zato je 
prostora dovolj tudi za nove oddelke v prihodnjih letih, 
tudi če so romski učenci drugače razporejeni (upošte-
vajoč skupni šolski okoliš). V Predlogu pa so navedeni 
tudi podatki, kakšna bi bila situacija v obravnavanih šo-
lah v prvem razredu, če bi bila v letu 2013/14 že uvede-
na oba skupna šolska okoliša – delež romskih otrok bi 
se v trojnem šolskem okolišu gibal med 11,9 % in 13,4 
% (sedaj v OŠ 1 32,8 %), v šolah iz dvojnega šolskega 
okoliša pa med 6,4 % in 10,0 % (sedaj v OŠ 2 18,1 %). 
Takšna prerazporeditev bi pomenila rešitev prostorske 
stiske na OŠ 1, bolj enakomerno razporeditev učencev 
Romov po novomeških osnovnih šolah in povečanje 
števila oddelkov na drugih dveh osnovnih šolah, kjer je 
prostora za širitev. Mestna občina bo vsem prepisanim 
učencem zagotovila organiziran prevoz do zaključka 
izobraževanja na posamezni osnovni šoli.  

Za oblikovanje skupnih šolskih okolišev so se v MO 
Novo mesto odločili na podlagi reševanja prostorske 
stiske in zmanjšanja števila romskih otrok na osnovnih 
šolah, pri katerih se kažejo težave. V naši raziskavi pa 
smo se odločile, da preverimo tudi, ali lahko to odlo-
čitev podpremo s pedagoško-psihološkega vidika, in 
sicer da preverimo, kakšna je šolska kultura in socialna 
vključenost v razredih (in hkrati na šolah) z več ali manj 
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romskimi učenci.
Multikulturna vzgoja v šoli je širok pojem, ki je na 

splošno razumljen kot priznavanje vpliva učenčeve 
rase, spola, spolne orientacije, kulture, socioekonom-
skega statusa na izkušnje, ki so vezane na šolo in 
razred (J. Banks in C. Banks, 2010; v Marx in Byrnes, 
2012). Šole delujejo bolj ali manj skladno z vrednotami 
določenega socialnega oz. kulturnega okolja, saj tako 
učenci kot učitelji v njem delujejo in živijo ter prinašajo 
njegove značilnosti v šolski prostor (Bečaj, 2000).

Avtorji opredelujejo šolsko klimo kot »nekaj, kar nima 
univerzalno sprejete definicije, vendar jo mnogi učenci 
opisujejo kot atmosfero, občutke, ton in ozračje šole« 
(Cohen, McCabe, MIchelli in Pickeral, 2009; v Marx in 
Byrnes, 2012). Bolj specifično pa opisuje šolsko klimo 
opredelitev Cohena in sodelavcev (2009; v Marx in 
Byrnes, 2012) kot »kakovost in značaj šolskega živl-
jenja«. Nadalje avtorji razlagajo, da šolska klima temelji 
na vzorcih izkušenj ljudi iz šolskega življenja in odraža 
norme, cilje, vrednote, medosebne odnose, tehnike po-
učevanja in učenja ter organizacijske strukture. Hkrati 
pa vključuje socialne, čustvene, etnične, akademske in 
okoljske dimenzije šolskega življenja. Za namen naše 
raziskave je ta opredelitev pomembna, saj v naši spe-
cifični situaciji predpostavljamo večji vpliv socialnih, et-
ničnih in okoljskih dimenzij na kakovost razredne klime.  

Nekatere raziskave (Diaz, 1992; Lawrence, 2005; 
Sass-Lehrer, Gerner de Garcia & Rovins, 1997; Marx in 
Byrnes, 2012) že uporabljajo izraz multikulturna šolska 
klima, Cohen (2009; v Marx in Byrnes, 2012, str. 2) pa 
jo opisuje kot: »kakovost in značaj šolskega življenja 
za različne učence, ki vključuje medosebne odnose, 
poučevanje in učenje ter organizacijsko usklajenost, 
ki zagotavljajo pravičnost, srečo in uspeh pri šolanju.« 
Ta opredelitev pa poudarja integracijo vseh dimenzij 
splošne šolske kulture (Cohen in sod., 2009; v Marx in 
Byrnes, 2012), premišljeno organizacijo na nivoju šole 
in zagotavljanje enakosti (May in Sleeter, 2010; v Marx 
in Byrnes, 2012), katere cilj je skozi raznolikost učen-
cev zagotavljati uspeh preko različnih celostnih vidikov 
šolanja (J. Banks in C. Banks, 2010; v Marx in Byrnes, 
2012). Na omenjenih osnovnih šolah v Novem mestu je 
prisotna multikulturnost, ki je opazna predvsem na dveh 
področjih – jezikovnem in kulturnem. Romski učenci 
izhajajo iz okolja z močno tradicijo, drugačnimi vredno-
tami in jezikom, zato pogosto prihaja do razhajanj med 
njimi in ne-romskimi učenci. Ta razhajanja so opazna 
predvsem v razredih, kjer je učencev Romov sorazmer-
no veliko (nad tri), saj se v tem primeru združujejo v 
vrstniške skupine, ki so bolj zaprte in manj prijateljuje-

jo z ne-romskimi učenci. Ob vstopu v šolo se namreč 
vrstniške skupine (sestavljene iz tri do devet učencev) 
oblikujejo načrtno in na osnovi celovitih kriterijev, na 
primer osebnostnih, psiholoških, skupinskih namer ali 
ciljev (Carsaro, 1985; Marjanovič Umek in Zupančič, 
2004; v Smrtnik Vitulić, 2009). Z vstopom v šolo se po-
veča tudi navezanost na vrstnike, vendar pa vrstnikov, 
ki so pretirano plašni ali agresivni, drugi ne sprejemajo. 
Učinkovito vključitev med vrstnike ovirajo pomanjkljivi 
vzorci socialnega vedenja. Nesporazumi, posmeh in 
nesprejetost med sošolci lahko vodijo v dodatne težave 
in neuspeh (Pergar – Kuščer, 2003). Otroci s tovrstni-
mi težavami v šoli najpogosteje prihajajo iz prikrajšanih 
okolij (Smith, Cowie, Blades, 1998; v Pergar – Kuščer, 
2003). 

Fraser je razredno klimo (1989; v Zabukovec, 1998) 
opredelil kot dogajanje v razredu, določena pa naj bi 
bila s tremi kategorijami, in sicer kategorijo osebnost-
nega razvoja posameznikov, kategorijo sistemskih zna-
čilnosti in kategorijo medosebnih odnosov. Za slovenski 
prostor je Vlasta Zabukovec (1997; v Zabukovec 1998) 
priredila Fraserjev vprašalnik v vprašalnik Moj razred 
in ga poenostavila na dve kategoriji: medosebni odnosi 
in osebnostni razvoj. Osebnostno–razvojna kategorija 
ugotavlja osnovne usmeritve osebnostne rasti in lastne-
ga napredovanja. To se kaže v višini postavljanja ciljev 
in težnje po doseganju le-teh. Kategorija medosebnih 
odnosov pa določa naravo in moč medosebnih odno-
sov ter medsebojno pomoč in sodelovanje med posa-
mezniki. V ozir vzame podporo ter vključenost učitelja, 
povezanost med posamezniki in napetosti v stikih. Tudi 
Brofenbrennerjeva (1979; v Pergar – Kuščer, 2003) 
teorija predpostavlja pomemben vpliv sproščenega 
vzdušja, sodelovalnega učenja, dobrih medosebnih 
odnosov in prijateljstev v razredu na otrokov uspeh in 
razvoj.

Razredno klimo učitelji in učenci zaznavajo različno 
(Zabukovec, 1998). Rezultati primerjalne študije ocen 
psihosocialnega okolja v šolah in razredih kažejo, da 
so ocene šolske klime, ki jih učenci podajajo sami, real-
nejše od tistih, ki jih podajajo učitelji (Andersen, 1989; 
v Schmidt in Čargan, 2005). Tudi slovenske raziskave 
(Zabukovec, 1993; v Zabukovec 1998) so prišle do po-
dobnih ugotovitev. Učitelji naj bi v primerjavi z učenci 
zaznavali več zadovoljstva v razredu, manj napetosti in 
težavnosti, vendar pa po drugi strani tudi manj poveza-
nosti in več tekmovalnosti. Pri učiteljih v nižjih razredih 
pa naj bi prihajalo tudi do razlik med obstoječo in želeno 
razredno klimo (Zabukovec, 1997; v Zabukovec 1998). 
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Problem raziskave

V raziskavi nas je zanimala primerjava razredne kli-
me na treh osnovnih šolah v Novem mestu, ki se med 
seboj razlikujejo glede na število romskih učencev. 
Namen je bil preveriti ali prihaja do razlik v medoseb-
nih odnosih, osebnostnem razvoju in vrstniških vezeh 
glede na samozaznavo romskih in ne-romskih učencev. 
Preverjale smo tudi zaznavo učiteljev o obstoječi in 
želeni razredni klimi. 

Naša prva predpostavka je bila, da bo prihajalo do 
razlik med šolami v razredni klimi glede na število učen-
cev Romov v razredu. Predvidevamo, da se bodo v 
primeru večjega števila romskih učencev v razredu, ti 
združevali v bolj zaprto vrstniško skupino, to pa bo na 
šolsko klimo vplivalo negativno. Z vidika medosebnih 
odnosov, bodo ti v razredih, kjer je učencev Romov 
več, zaznani kot slabši, saj se bodo romski in ne-rom-
ski učenci ločevali v različne vrstniške skupine in se 
med seboj zaznavali kot neprijatelji. Druga dimenzija, 
osebnostni razvoj, bo v isti situaciji ocenjena nižje, saj 
bo med vrstniškimi skupinami več napetosti in bodo 
posamezniki zaznali več razlik do pripadnikov drugih 
vrstniških skupin. Tudi težavnost šolskega dela bo v 
razredih, kjer je Romov več, ocenjena višje, kot posle-
dica nerazumevanja slovenskega jezika in izostankov 
Romov od pouka, kar otežuje delo učiteljic in celotnega 
razreda.

Druga predpostavka govori o tem, da bodo na šolah, 
kjer je romskih učencev manj, ti bolj socialno vključeni 
in pogosteje sklepali prijateljstva z ne-romskimi učenci, 
kot na šolah, kjer je romskih učencev več. Na šolah, 
kjer je romskih učencev manj, se le-ti ne združujejo v 
ločene vrstniške skupine in tako pogosteje vstopajo v 
interakcije z ne-romskimi učenci. To vpliva na poročanje 
ne-romskih učencev o pogostejšem druženju z romski-
mi učenci in o boljših odnosih. 

S tretjo hipotezo predvidevamo, da se bodo pojavlja-
je razlike v poročanju učiteljic o zaznani razredni klimi 
glede na število učencev Romov  v njihovem razredu. 
Z vidika osebnostnega razvoja je eden glavnih razlogov 
za oteženo delo učiteljic to, da romski učenci slabo go-
vorijo slovensko, zaradi česar počasneje usvajajo učno 
snov in težje sledijo navodilom. Na osnovnih šolah po-
ročajo tudi o izostankih romskih učencev od pouka, kar 
pa zopet vpliva na učni proces in delo učiteljev. Romski 
učenci imajo tudi slabo razvite učne navade, slabše so 
navajeni na delo v šoli, zato pri učenju in šolskem delu 
ne vztrajajo in se težje osredotočajo (Berčon, 2004; v 
Banfi, 2013). Sklepamo tudi, da bodo učiteljice poro-

čale o slabših medosebnih odnosih, saj zaradi slabše-
ga poznavanja slovenskega jezika prihaja do težav v 
dvosmerni komunikaciji, kar pa posledično vodi tudi v 
oblikovanje bolj zaprtih vrstniških skupin (Berčon, 2004; 
v Banfi, 2013).

Metoda

Udeleženci

V študiji so sodelovale tri novomeške osnovne šole, 
ki smo jih v nadaljevanju poimenovale Osnova šola 1 
(OŠ 1), Osnovna šola 2 (OŠ 2) in Osnovna šola 3 (OŠ 
3).  V vzorec smo vključile učence prvega triletja de-
vetletne osnovne šole in njihove učiteljice. Na OŠ 1 je 
sodelovalo 44 romskih in 59 ne-romskih učencev: 26 
učencev je obiskovalo prvi razred (od tega 16 učencev 
Romov), 42 drugi razred (od tega 15 učencev Romov) 
in 35 tretjega (od tega 13 učencev Romov). Na OŠ 2 
je sodelovalo 9 romskih in 55 ne-romskih učencev: 23 
učencev je obiskovalo prvi razred (od tega 3 učenci 
Romi), 12 jih je obiskovalo drugi razred (od tega 2 učen-
ca Roma) in tretjega 29 (od tega 4 učenci Romi). Na 
OŠ 3 so sodelovali 3 romski in 72 ne-romskih učencev: 
v prvem razredu je bilo 28 učencev (od tega 1 učenec 
Rom), v drugem razredu 32 (od tega 1 učenec Rom) in 
v tretjem 15 učencev (od tega 1 učenec Rom). Skupno 
je v raziskavi sodelovalo 94 dečkov in 148 deklic. V štu-
diji je sodelovalo tudi 6 učiteljic iz OŠ 1, 10 učiteljic iz 
OŠ 2 in 6 učiteljic iz OŠ 3.

Pripomočki

Razredno klimo smo ocenjevale s pomočjo vprašal-
nika Moj razred (Zabukovec, 1997), ki je za slovenska 
tla poenostavljen, preveden in prirejen vprašalnik Učno 
okolje avtorjev Fisher in Fraser (1981) in Fraser, Ander-
son in Walberg (1982) (v Zabukovec, 1998). Vprašalnik 
zajema dve osnovni kategoriji: osebnostni razvoj z di-
menzijami tekmovalnost, težavnost in napetost (15 tr-
ditev) in medosebni odnosi z dimenzijama zadovoljstvo 
in povezanost (10 trditev). Največje možno število točk 
pri kategoriji osebnostnega razvoja je 45, pri kategori-
ji medosebnih odnosov pa 30. Najnižje število točk za 
osebnostni razvoj je 15 in 10 pri medosebnih odnosih. 
Pri dimenziji medosebni odnosi višji rezultat pomeni 
boljše medosebne odnose, pri dimenziji osebnostnega 
razvoja pa višji rezultat pomeni zaznavo višje napetosti 
in več tekmovalnosti. V osnovni obliki učenci in učitelji 
odgovarjajo na trditve s »tako je« ali »ni tako«, v naši 
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raziskavi pa smo uporabile verzijo, kjer so kot odgo-
vori podani obrazki. Obrazek, ki se smeji, predstavlja 
»je tako« in obrazek, ki se joče, predstavlja »ni tako«. 
Vprašalnik ima dve obliki, in sicer merjenje obstoječe 
(a(medosebni odnosi) = 0,75 in a(osebnosti razvoj) = 
0,67) in želene razredne klime (a(medosebni odnosi) 
= 0,83 in a(osebnostni razvoj) = 0,64). V raziskavi smo 
merile samo obstoječo klimo.

Za ugotavljanje vključenosti učencev in prijateljskih 
vezi v razredu smo uporabile sociometrično tehniko, ki 
smo jo povzele po lestvici S kom se igraš (McGrath in 
Francey, 1996). Za vsak razred smo izdelale sociomet-
rični vprašalnik, na katerem so bila imena vseh učen-
cev v razredu, ob njih pa pet različnih obrazkov, ki so 
predstavljali petstopenjsko lestvico (a = 0,43). Naloga 
učencev je bila označiti obrazek, ki ustreza odgovoru 
na vprašanje »S kom se rad družiš oz. s kom se veliko 
družiš?«. Možni odgovori so bili: zelo nerad se družim 
z njim oz. sploh se ne družim z njim (obrazek, ki močno 
joče), nerad se družim z njim oz. malo se družim z njim 
(obrazek, ki je žalosten), včasih se in včasih se nerad 
družim z njim (nevtralen obrazek), rad se družim z njim 
oz. veliko se druživa (obrazek, ki je vesel) in zelo rad se 
družim z njim, vedno se družim z njim (obrazek, ki se 
močno smeji).

Postopek

Pred izvedbo raziskave smo na vseh šolah prido-
bile soglasja ravnateljic in obveščena soglasja staršev. 
Hkrati smo pridobile tudi sezname vseh učencev v prvih 
treh razredih, da smo lahko izdelale sociogram za vsak 
razred. Aplikacija na vseh šolah je potekala v decembru 
2015. Izpolnjevanje vprašalnika sociograma je poteka-
lo na omenjenih šolah v vsakem oddelku posebej, pri 
čemer je bila v razredu vedno prisotna tudi učiteljica, 
v prvih razredih pa tudi druga strokovna delavka. Iz-
polnjevanje je potekalo vodeno, kar pomeni, da smo 
učencem na začetku razložile, kaj je njihova naloga, 
nato pa smo vsako trditev vprašalnika Moj razred na 
glas prebrale, npr. »Če se strinjaš s trditvijo, da večina 
v vašem razredu lahko svoje delo opravi brez pomoči, 
obkroži prvi obrazek, če pa misliš, da večina v vašem 
razredu ne more opraviti dela brez pomoči, obkroži dru-
gi obrazek.« Ob tem smo spremljale učence v razredu 
in individualno preverjale njihovo razumevanje postavk. 
Tudi izpolnjevanje sociometričnega vprašalnika je pote-
kalo skupinsko vodeno. V vsakem oddelku je aplikacija 
obeh preizkušenj trajala približno eno šolsko uro. Na 
OŠ 1 nam je zaradi velikega števila romskih učencev in 

nerazumevanja slovenskega jezika pomagal tudi rom-
ski pomočnik. Za potrebe raziskave smo vključile tudi 
učiteljice, ki so izpolnile vprašalnik Moj razred v celoti, 
torej so poročale o obstoječem in želenem stanju.

Rezultati
 
Razlike v zaznani razredni klimi med šolami ter med 

romskimi in ne-romskimi učenci
Povprečje romskih učencev (M = 22,97, SD = 2,74) 

na lestvici medosebni odnosi na vprašalniku Moj razred 
je bilo višje od povprečja ne-romskih učencev (M = 
20,48, SD = 3,75). Na dimenziji osebnostnega razvo-
ja pa so rezultati pokazali višje povprečje ne-romskih 
učencev (M = 29,72, SD = 5,42), v primerjavi z romski-
mi (M = 27,94, SD = 4,51).  Kolmogorov-Smirnov test 
normalnosti je pokazal, da se rezultati na obeh lestvi-
cah ne porazdeljujejo normalno (medosebni odnosi: p 
< 0,01, osebnostni razvoj: p < 0,01), zato smo v nadal-
jevanju uporabile neparametrične teste za preverjanje 
pomembnosti razlik.

V Tabeli 1 so rezultati Kruskal-Wallisovega testa, 
s katerim smo preverjale ali prihaja do statistično po-
membnih razlik med tremi osnovnimi šolami na obeh 
dimenzijah vprašalnika Moj razred. 

Iz rezultatov je razvidno, da med šolami ne prihaja 
do statistično pomebnih razlik v zaznavanju medoseb-
nih odnosov in osebnostnega razvoja pri učencih. Na 
dimenziji medosebni odnosi vidimo, da o najboljših 

Tabela 1. Preverjanje razlik med šolami v ocenah razrede klime 
kot jo zaznavajo učenci.  

Dimenziji Osnovna 
šola MR c2 df p 

Medosebni 
odnosi OŠ 1 127,12 1,69 2     

0,43 

 
OŠ 2 112,84 

   
 

OŠ 3 121,17 
   

      Osebnostni 
razvoj OŠ 1 109,88 5,10 2 0,08 

 
OŠ 2 128,18 

     OŠ 3 131,76       
* p <  0,05 Opomba. MR-povprečje rangov. 
 Tabela 2. Razlike v zaznavi medosebnih odnosov in 
osebnostnega razvoja med romskimi in ne-romskimi učenci 

Dimenziji Učenci   N MR U p 
Medosebni 
odnosi ne-Romi 186 110,6 

  
 

Romi 56 157,7 3182,5 0,00* 
Osebnostni 
razvoj ne-Romi 186 128,0 

    Romi 56 99,8 3992,5 0,01* 
*p < 0,05* 
 



59

M. Cvek, A. Knez in Z. Slana

razrednih odnosih poročajo učenci OŠ 1, nato OŠ 3 
in nazadnje OŠ 2, vendar pa te razlike niso statistič-
no pomembne. Tudi razlike na dimenziji osebnostnega 
razvoja niso statistično pomembne, kaže pa se trend 
k različnemu zaznavanju. Največja razlika je vidna pri 
primerjavi OŠ 1 in OŠ 3, saj je tu povprečna rangirana 
vrednost OŠ 3 precej višja od povprečnega ranga OŠ 1. 
Izračunan povprečni rang OŠ 2 se nahaja vmes, malo 
pod OŠ 3. To kaže na trend, da učenci v OŠ 3 zaznava-
jo bistveno več težav in napetosti ter tekmovalnosti kot 
učenci na drugih dveh šolah. 

Mann-Whitney test (Tabela 2) je pokazal, da med 
romskimi in ne-romskimi učenci prihaja do razlik v za-
znavi medosebnih odnosov in osebnostnega razvoja. 
Vidimo lahko, da romski učenci zaznavajo statistično 
pomembno boljše medosebne odnose v razredu v pri-
merjavi z ostalimi ne-romskimi učenci. Pri osebnostnem 
razvoju pa je razvidno, da so imeli ne-romski učenci 
statistično pomembno višji povprečni rang na dimenziji 
osebnostnega razvoja kot romski učenci. To pomeni, da 
ne-romski učenci v primerjavi z romskimi učenci zazna-
vajo več napetosti in tekmovalnosti v šoli.

V Tabeli 3 so prikazani rezultati ponovnega Krus-
kal-Walisovega testa, s pomočjo katerega smo preve-
rile ali prihaja do razlik v zaznavi medosebnih odnosov 
in osebnostnega razvoja glede na šolo pri romskih in 
ne-romskih učencih.

Iz spodnje tabele lahko razberemo, da med šolami 

glede na romsko in ne-romsko populacijo ne prihaja do 
statistično pomembnih razlik. Kljub temu, da te razlike 
niso statistično pomembne, pa lahko opazimo sledeč 
vzorec: romski učenci poročajo o najboljših medoseb-
nih odnosih na OŠ 1, ne-romski učenci pa na OŠ 3.  Na 
dimenziji osebnostnega razvoja ima pri romskih učen-
cih najvišji rang OŠ 3, pri ne-romskih pa ima najvišji 
rang OŠ 2. Pri primerjavi rangov med Romi in ne-Romi 
vidimo, da so romski učenci OŠ 1 poročali o najboljših 
medosebnih odnosih v primerjavi z romskimi učenci os-
talih dveh šol, medtem ko je pri ne-romskih učencih OŠ 
1 ravno obratno, saj so le-ti poročali o najslabših medo-
sebnih odnosih v primerjavi z ne-romskimi učenci OŠ 3 
in OŠ 2. O najboljših medosebnih odnosih med ne-rom-
skimi učenci so poročali na OŠ 3. To pomeni, da najbol-
jše odnose v razredu zaznavajo romski učenci na OŠ 
1 in ne-romski učenci na OŠ 3. Najvišji povprečni rang 
na dimenziji osebnostnega razvoja pri romskih otrocih 
razberemo na OŠ 3, zelo visoko rangirano povprečno 
vrednost pa vidimo tudi pri ne-romskih učencih. Sicer 
ima najvišjo povprečno rangirano vrednost pri zazna-
vi osebnostnega razvoja med ne-romskimi učenci OŠ 
2, najnižjo pa OŠ 1. Romski učenci na OŠ 1 in OŠ 2 
imajo pri zaznavi osebnostnega razvoja povsem enak 
povprečni rang. Največ tekmovalnosti in napetosti v 
razredu zaznavajo romski učenci na OŠ 3, medtem ko 
ne-romski učenci na OŠ 2 zaznavajo največ težavnosti 
in tekmovalnosti pri šolskem delu.

Tabela 3. Preverjanje razlik med šolami za romske in ne-romske učence 

 
Dimenziji Osnovna šola MR c2 df p 

Romi 
      

 
Medosebni odnosi OŠ 1 29,06 0,27 2 0,87 

  
OŠ 2 26,06 

   

  
OŠ 3 27,67 

   

       

 
Osebnostni razvoj OŠ 1 27,88 2,01 2 0,37 

  
OŠ 2 27,88 

   

  
OŠ 3 41,33 

   

       ne-Romi 
      

 
Medosebni odnosi OŠ 1 88,08 2,27 2 0,32 

  
OŠ 2 89,41 

   

  
OŠ 3 100,85 

   

       

 
Osebnostni razvoj OŠ 1 86,41 1,63 2 0,44 

  
OŠ 2 98,55 

       OŠ 3 95,45       
p < 0,05* Opomba. aPodlestvici vprašalnika Moj razred. 
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Rezultati sociometrične preizkušnje

S pomočjo podatkov, pridobljenih s sociometričnim 
vprašalnikom, smo izračunale povprečne vrednosti 
ocen Romov za Rome in ne-Rome ter ne-Romov za 
romske in ne-romske učence, kar je prikazano na sliki 
1. 

Slika 1 in Tabela 5 prikazujeta razlike v socialni vkl-
jučenosti romskih in ne-romskih učencev med vsemi 
tremi šolami. Pri OŠ 1 lahko opazimo, da so romski 
učenci približno enako ocenili stopnjo druženja z rom-
skimi in ne-romskimi sošolci in ta razlika ni statistično 
pomembna. Ko pa primerjamo ocene stopnje družen-
ja ne-romskih otrok vidimo, da je razlika med stopnjo 
druženja z romskimi in ne-romskimi sošolci zelo veli-
ka in statistično pomembna. Ne-romski učenci OŠ 1 
so ocenili, da se v veliki meri družijo z vrstniki ne-Ro-
mi, medtem ko je ocena stopnje druženja z romskimi 
vrstniki zelo nizka. Tudi na OŠ 2 prihaja do statistično 
pomembnih razlik pri zaznavi ne-romskih učencev, saj 
ocenjujejo, da so boljši prijatelji z drugimi ne-romskimi 
učenci, kot z romskimi. Iz zgornjega prikaza lahko ra-
zberemo tudi, da so romski učenci podajali višje ocene 
svojim ne-romskim sošolcem, kot so slednji ocenjevali 
svoje druženje z Romi. Romski učenci zaznavajo tudi 
slabše odnose z ne-romskimi, kot pa ne-romski otroci 

Tabela 4. Primerjava  obstoječe in želene razredne klime v zaznavi učiteljic treh osnovnih šol na dimenziji medosebni odnosi in 
osebnostni razvoj 

        95 % IZ         

Podlestvici Osnovna šola M sp.meja zg.meja t df p 

Medosebni odnosi 
        

 
OŠ 1 O 20,33 16,26 24,41 12,83 5 0,00* 

  
Ž 29,00 27,24 30,76 42,45 5 0,00* 

 
OŠ 2 O 23,40 20,87 25,93 20,94 9 0,00* 

  
Ž 29,50 28,89 30,11 109,77 9 0,00* 

 
OŠ 3 O 26,33 23,24 29,42 21,91 5 0,00* 

  
Ž 29,50 28,21 30,79 59,00 5 0,00* 

         Osebnostni razvoj 
        

 
OŠ 1 O 28,83 23,94 33,73 15,14 5 0,00* 

  
Ž 20,50 17,55 23,45 17,87 5 0,00* 

 
OŠ 2 O 26,90 22,76 31,04 14,71 9 0,00* 

 
 Ž 20,40 18,37 22,43 22,75 9 0,00* 

 
OŠ 3 O 26,33 21,25 31,42 13,32 5 0,00* 

    Ž 20,67 14,38 26,95 8,45 5 0,00* 
*p < 0,05 Opomba. O-obstoječa razredna klima, Ž-želena razredna klima. 
 

Tabela 5. Primerjava razlik v ocenah romskih in ne-
romskih učencev z Mann-Whitney testom za vsako šolo 
posebej 

Šola primerjava MR U p 
OŠ 1 R-R 341,05 

  

 
R-NR 342,34 45099,50 

         
0,94 

     
 

NR-R 237,69 
  

 
NR-NR 548,46 27912,50 0,00* 

     
 

R-R 286,66 
  

 
NR-R 172,64 11130,50 0,00* 

     
 

R-NR 581,13 
  

 
NR-NR 586,17 165552,50      0,79 

     OŠ 2 R-R 82,57 
  

 
R-NR 58,59 234,00      0,07 

     
 

NR-R 262,96 
  

 
NR-NR 515,33 27307,50 0,00* 

     
 

R-R 113,00 
  

 
NR-R 66,63 147,00 0,00* 

     
 

R-NR 390,00 
  

 
NR-NR 471,94 37351,50 0,00* 

     OŠ 3 NR-R 504,59 
  

 
NR-NR 893,97 38395,00 0,00* 

     
 

R-NR 863,84 
    NR-NR 870,21 59568,50      0,91 

*p < 0,05 
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med seboj. Na OŠ 3 pa lahko zopet opazimo diskrepan-
co med zaznavo ne-romskih učencev, ki kaže na to, da 
ne-romski učenci podajajo višje ocene ne-romskim kot 
romskim učencem.

Takšno diskrepanco lahko opazimo tudi pri OŠ 3 in 
OŠ 2, le da je razlika nekoliko manjša, vendar še vedno 
statistično pomembna. Ocene romskih učencev, ki so 
jih podali njihovi ne-romski vrstniki so na vseh treh šo-
lah približno enake in zelo nizke. 

Razlike med učiteljicami v zaznavanju obstoječe in 
želene šolske klime

Povprečna vrednost na lestvici medosebnih odnosov 
obstoječega stanja (M = 23,36, SD = 4,02) je bila nižja 
od povprečja želenega stanja iste dimenzije (M = 29,36, 
SD = 1,18). Povprečje za lestvico osebnostnega razvo-
ja obstoječega stanja je znašalo 27,27 (SD = 5,11), kar 
je več kot povprečje želenega stanja te dimenzije (M = 
20,50, SD = 3,73). Pri preverjanju porazdelitve rezulta-
tov učiteljic s testom Kolmogorov-Smirnov se je izkaza-
lo, da se rezultati na obeh podlestvicah porazdeljujejo 
normalno (medosebni odnosi (p = 0,69) in osebnostni 
razvoj (p = 0,89)). 

Za preverjanje razlik med učiteljicami treh različnih 

šol smo zato izvedle dve enosmerni analizi variance. 
Rezultati so pokazali, da prihaja do statistično po-
membnih razlik na lestvici medosebnega razvoja med 
učiteljicami glede na šolo (F(2,19) = 4,44, p = 0,03). Tukey 
HSD post hoc test je pokazal, da je razlika med OŠ 3 in 
OŠ 1 statistično pomembna (DM(OŠ 3-OŠ 1) = 6.00, SD = 
2,01, p = 0,02). Učiteljice OŠ 3 zaznavajo boljše odno-
se med učenci v primerjavi z učiteljicami OŠ 1.

Z drugo enosmerno analizo variance smo ugotovile, 
da na dimenziji osebnostnega razvoja ne prihaja do sta-
tistično pomembnih razlik med učiteljicami OŠ 1, OŠ 2 
in OŠ 3 (F(2,19) = 0,39, p = 0,69). Učiteljice se ne razli-
kujejo v zaznavanju težavnosti, napetosti  in  tekmoval-
nosti na svoji šoli, ampak so njihove ocene šolske klime 
dokaj podobne.

S pomočjo več t-testov za en vzorec smo preverile 
tudi ali prihaja do razlik med obstoječo in želeno razred-
no klimo.

V Tabeli 4 vidimo, da so vse primerjave med obsto-
ječo in želeno razredno klimo, preko vseh treh šol in na 
obeh dimenzijah, statistično pomembne. Največjo raz-
liko med obstoječo in želeno razredno klimo zaznavajo 
učiteljice OŠ 1, nato učiteljice OŠ 2 in na koncu učite-
ljice zaposlene na OŠ 3. Tudi pri osebnostnem razvo-
ju je diskrepanca med želenim in obstoječim stanjem 

 
Opomba: R-R: povprečna ocena romskih učencev, ki so jih ocenjevali Romi, 
R-NR: povprečna ocena ne-romskih učencev, ki so jih ocenjevali Romi, NR-R: 
povprečna ocena romskih učencev, ki so jih ocenjevali ne-Romi, NR-NR: 
povprečna ocena ne-romskih učencev, ki so jih ocenjevali ne-Romi. Za OŠ 3 
ni podatkov, kako bi romski učenci ocenili stopnjo druženja z romskimi 
sošolci, saj je v razredu maksimalno en Rom. 

Slika 1. Razlike v socialni vključenosti romskih in ne-romskih učencev kot jih 
zaznavajo romski in ne-romski učenci v treh OŠ.  
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najvišja pri učiteljicah OŠ 1, nato na OŠ 2 in zatem na 
OŠ 3, vendar pa je razlika med slednjima zelo majhna.

Razprava

Prve predpostavke, ki je predvidevala, da bo priha-
jalo do razlik med šolami v razredni klimi, ne moremo  
potrditi. Pri dimenziji osebnostnega razvoja prihaja do 
trenda razlik, vendar v ravno obratni smeri, kot smo jo 
predvidele. 

Kljub temu, da se rezultati na dimenziji medosebnih 
odnosov niso izkazali za statistično pomembne in zato 
ne moremo delati zaključkov, lahko vseeno opazuje-
mo določene razlike. Če upoštevamo skupne podatke 
(Tabela 1), nam kažejo, da na OŠ 1 učenci poročajo o 
najboljših medosebnih odnosih, sledi OŠ 3 in kot zad-
nja OŠ 2. Če pa gledamo podatke ločeno (Tabela 2), 
torej kako romski učenci in kako ne-romski zaznavajo 
medosebne odnose na vseh treh šolah, pa ugotovimo, 
da romski učenci poročajo o najboljših odnosih na OŠ 
1, medtem ko ne-romski učenci poročajo, da so naj-
boljši medosebni odnosi na OŠ 3 in je v primerjavi z 
ostalimi šolami OŠ 1 tu umeščena na zadnje mesto. 
Na tem mestu vidimo možen razlog za take rezultate v 
tem, da je v oddelkih na OŠ 1 več romskih učencev in 
se ti zato počutijo boljše, sklepajo tesnejša prijateljstva 
med seboj in ocenjujejo, da so znotraj oddelka bolj po-
vezani. V nasprotju pa ne-romski otroci ravno na tej šoli 
poročajo o tem, da so v primerjavi z drugimi šolami v 
razredu manj povezani in doživljajo manj pozitivnih čus-
tev v šolskem delu. Če primerjamo še podatke iz drugih 
dveh šol, vidimo, da  pri romskih učencih v zaznavanju 
medosebnih odnosov ni velikih razlik, nekoliko večje pa 
se pojavijo v zaznavi ne-romskih učencev. Ti doživljajo 
medosebne odnose kot bolj tesne in prijetne na šolah, 
kjer so največ trije romski učenci v oddelku. Zopet pa 
poudarjamo, da med šolami ni statistično pomembnih 
razlik. 

Tudi na dimenziji osebnostnega razvoja lahko opa-
zujemo trend razlik (Tabela 3). Na OŠ 3 učenci v sploš-
nem zaznavajo največ tekmovalnosti, so bolj usmerjeni 
v dosežke in je zato v razredu več napetosti. Enega 
od  razlogov lahko poiščemo v značilnosti šole, ki ni 
povezana s številom Romov, ki jo obiskujejo. Na tem 
mestu bi bilo smiselno narediti raziskavo, ki bi preveri-
la, zakaj je prišlo do takšnih rezultatov. Drugi razlog pa 
morda lahko povežemo z izsledki raziskav, ki kažejo, 
da v splošnem ne-romski učenci zaznavajo šolsko delo 
kot zahtevnejše, so bolj nagnjeni k tekmovanju in zato 
zaznavajo več napetosti. Romski učenci pa imajo na 

splošno bolj negativen odnos do izobraževanja, saj ga 
ne vrednotijo visoko, in zato nimajo teženj po dosegan-
ju uspehov na šolskem področju (Banfi, 2013). V vsa-
kdanjem družinskem in družabnem življenju so Romi 
redkeje soočeni s tekmovalnostjo v povezavi s šolskimi 
dosežki. Hkrati pa ne čutijo družbenih pritiskov v smislu 
doseganja višjih ciljev. 

Eden od razlogov za opazne razlike med šolami na 
dimenziji medosebnih odnosov pa je morda tudi, da 
romski učenci zaznavajo statistično pomembno boljše 
medosebne odnose, v primerjavi z ne-romskimi učen-
ci. Razlog morda lahko najdemo v tem, da so romski 
učenci v tem obdobju manj obremenjeni s stereotipi gle-
de svoje etnične skupine. To bi podprle z našo lastno 
izkušnjo pri aplikaciji vprašalnika, ko so se otroci med 
seboj pogovarjali, da se z Romi ne družijo, medtem ko 
to po poročanju učiteljice ne drži. Če pogledamo še 
primerjavo dimenzije osebnostnega razvoja (Tabela 
2) med romskimi in ne-romskimi učenci pa vidimo, da 
ne-romski učenci zaznavajo statistično pomembno več 
napetosti in tekmovalnosti v šoli kot romski učenci. To 
se lahko ponovno povezuje z okoljem romskih otrok, 
ki vpliva na njihovo nižje vrednotenje pomena izobra-
ževanja, saj tudi njihovi starši manj cenijo in podpirajo 
uspehe na področju izobraževanja.

Z drugo hipotezo smo preverjale, kakšni bodo odnosi 
med učenci v razredu in do kakšne mere bodo romski 
učenci sprejeti s strani ne-romskih, tako v razredih kjer 
je manj in tudi v razredih kjer je več romskih učencev. 
Glede na rezultate sociometričnega vprašalnika smo 
med drugim dobile podatke o tem, kako ne-romski 
učenci sprejemajo druge sošolce (Slika 1). Izkazalo se 
je, da prihaja do razlik pri socialni vključenosti med vse-
mi tremi šolami – na OŠ 1 je ta razlika največja, na OŠ 
3 pa najmanjša. To pomeni, da se ne-romski učenci na 
OŠ 1 pogosteje družijo z ostalimi ne-romskimi učenci in 
bolj redko z romskimi – ta razlika se sicer pojavlja tudi 
na drugih dveh šolah, vendar je manjša. Iz tega lahko 
sklepamo na obstoj ločenih vrstniških skupin tam, kjer 
je romskih učencev več. Na OŠ 1 poročajo, da opažajo 
začetke getoizacije romskih učencev znotraj šole, saj je 
učencev Romov toliko, da so samozadostni, se spora-
zumevajo med seboj in nimajo potrebe po sodelovanju 
z ostalimi (Predlogi odlokov o spremembah in dopolnit-
vah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov v Novem mestu, 2014). 

Iz podatkov o tem, kako romski učenci zaznavajo 
druge, pa lahko vidimo, da ti ne-romske učence bolj 
sprejemajo, oziroma opisujejo tesnejšo povezanost z 
njimi, kot obratno. Tu se lahko navežemo najprej na 
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rezultate vprašalnika Moj razred, ki kažejo, da romski 
učenci na splošno poročajo o boljših medosebnih od-
nosih kot ne-romski. Eden izmed razlogov je, da romski 
otroci že v procesu primarne socializacije, torej znotraj 
družine, spoznajo določene načine vedenja in komuni-
kacije, ki so v danem okolju povsem sprejemljivi in obi-
čajni. Pri nekaterih romskih otrocih je tudi v šoli opaziti 
kričanje kot običajen način sporazumevanja, kar pa je 
pri ne-romskih učencih moteč dejavnik in ga doživljajo 
kot nasilje nad njimi (Košak, 2009). Drugi možen razlog 
za to pa lahko izpeljemo iz lastne izkušnje, ki smo jo 
imele tekom aplikacije vprašalnikov na osnovnih šolah. 
Učiteljice, ki so nam pomagale pri izvedbi vprašalnika 
in sociometrične tehnike, so na primer izrazile presene-
čenje, da nekateri ne-romski otroci označujejo romske 
za neprijatelje, kjub temu da same opažajo, da se sicer 
med poukom, odmori in drugimi dejavnostmi družijo. To 
bi lahko bila posledica predsodkov, ki jih implicitno pre-
vzamejo od pomembnih drugih in širšega družbenega 
okolja. 

Te rezultate potrjujejo tudi rezultati (Tabela 5), ki ka-
žejo na pomembne razlike predvsem v zaznavi ne-rom-
skih učencev, ki ocenjujejo, da imajo boljše odnose in 
se več družijo z drugimi ne-romskimi učenci kot z rom-
skimi. Do teh razlik prihaja na vseh treh osnovnih šolah 
in so statistično pomembne. Iz rezultatov pa lahko ra-
zberemo tudi, da so na splošno romski učenci podajali 
višje ocene svojim ne-romskim sošolcem, slednji pa so 
svoje druženje z romskimi učenci ocenjevali nižje. To 
lahko povežemo z rezultati iz tabele 2, kjer je vidno, da 
romski učenci zaznavajo statistično pomembno boljše 
medosebne odnose v razredu v primerjavi z ne-romski-
mi. Razlog za to bi lahko našli v predsodkih, ki jih imajo 
ne-romski učenci pred druženjem z Romi. 

Tretjo hipotezo lahko delno potrdimo, saj rezultati 
kažejo, da prihaja med šolami do statistično pomemb-
nih razlik v zaznavah učiteljic o obstoječih medoseb-
nih odnosih, medtem ko pri osebnostnem razvoju do 
pomembnih razlik ne prihaja. Do največjih pomembnih 
razlik prihaja med osnovnima šolama OŠ 3 in OŠ 1. 
Učiteljice na OŠ 3 so ocenjevale, da so odnosi v razre-
du boljši, da se učenci med seboj bolje poznajo in skle-
pajo tesnejša prijateljstva.

Kljub temu, da raziskave (Andersen, 1989; v Schmidt 
in Čargan, 2005) kažejo, da učenci bolj realno poročajo 
o šolski klimi kot učiteljice, pa lahko na podlagi naše 
izvedbe vprašalnika v razredu sklepamo o nasprotnem. 
Pri delu z otroki smo ugotovile, da imajo ti težave pri 
razumevanju izrazov, na primer z izrazi »vsi«, »nekate-
ri«, »večina«, »mnogi« in podobno. Primer je postavka: 

»Vsi v našem razredu smo tesni prijatelji,« na kar so 
učenci odgovarjali sprva pritrdilno, ko pa smo jih vpra-
šale, ali se vsi med seboj razumejo, se družijo in ne 
prihaja pogosto do prepirov, pa so nekateri spremenili 
svoje odgovore. Otroci odgovarjajo na večino vprašanj 
brez premisleka in ne razmislijo o dejanskih situacijah, 
ki bi lahko podprle vedenje opisano v postavki. Njiho-
vo odgovarjanje je včasih tudi precej socialno zažele-
no, saj nimajo izkušenj z reševanjem vprašalnikov. 
Kljub temu da smo jasno poudarile, da ni pravilnih in 
napačnih odgovorov, se nam zdi, da so nekateri od-
govarjali v skladu s tem, kakšno vedenje je »pravilno« 
oz. socialno zaželeno (na primer: »Vsi smo prijatelji.«) 
oziroma »napačno« (na primer: »V našem razredu se 
veliko prepiramo.«). Namenoma smo aplicirale le del 
vprašalnika o obstoječi razredni klimi, saj imajo otroci 
težave z ohranjanjem pozornosti skozi celoten vprašal-
nik. Predvsem v prvih razredih se je izkazalo, da je tudi 
odgovarjanje na petindvajset postavk zelo zahtevno. 

Rezultati torej kažejo, da učiteljice na OŠ 1 v pri-
merjavi z učiteljicami OŠ 3 poročajo o slabših medo-
sebnih odnosih v razredu. To potrjuje našo domnevo, 
da učiteljice na šolah, kjer je več učencev Romov, 
ocenjujejo, da vsi učenci med seboj niso prijatelji, kar 
pripisujemo obstoju vrstniških skupin. Do teh prihaja 
zaradi razhajanj v poznavanju jezika ter razkoraka med 
primarno in sekundarno socializacijo (Berčon, 2004). 
Vedenje, ki ga odobrava domače okolje Romov, ne-Ro-
mi v šoli označujejo za drugačno in neprilagojeno, prav 
tako pa se razlikujejo njihove vrednote in odnos do 
šole. Učenci se ob vstopu v šolo začnejo združevati v 
vrstniške skupine glede na skupne lastnosti, namene 
in cilje (Carsaro, 1985; Marjanovič Umek in Zupančič, 
2004; v Smrtnik Vitulić, 2009). Nekateri romski učenci 
se med seboj že poznajo iz naselja, govorijo isti jezik in 
pripadajo isti kulturi, zato ob vstopu v šolo začnejo prija-
teljevati med seboj. V razredih, kjer je učencev Romov 
manj, torej v primeru OŠ 3, pa so ti posledično v odnose 
v razredu bolj vključeni in prijateljujejo tudi izven svoje 
vrstniške skupine. 

V skladu z raziskavo V. Zabukovec (1997; v Zabu-
kovec, 1998), tudi v naši raziskavi prihaja do razlik pri 
učiteljicah v zaznavi obstoječe in želene razredne klime 
(Tabela 4). Na vseh treh šolah prihaja do pomembnih 
razlik v zaznavi obstoječe in želene razredne klime, 
tako na področju medosebnih odnosov kot tudi oseb-
nostnega razvoja. Učiteljice torej ocenjujejo, da trenut-
na klima v razredu ni v skladu s tem, kar bi si želele. 
Na področju medosebnih odnosov bi si želele bolj tesne 
odnose, bolj pozitivno vzdušje in občutek večje spre-
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jetosti učencev v razredu. Na dimenziji osebnostnega 
razvoja pa si želijo, da bi bili učenci manj tekmovalni, 
da bi bilo delo z njimi manj zahtevno, da bi potrebovali 
manj pomoči in v večji meri poslušali navodila. 

Največji razkorak se je pokazal na OŠ 1, kar kaže 
na to, da večje število romskih učencev otežuje delo 
celotnega razreda. Učenci Romi zaradi nepoznavanja 
jezika počasneje usvajajo snov in težje sledijo pouku, 
hkrati pa, kjub individualizaciji, diferenciaciji in dodatni 
strokovni pomoči, to vpliva na delo vseh učencev in uči-
teljice. To vpliva tudi na napetosti v razredu, saj se delo 
prilagaja učencem, ki imajo pri pouku težave, zato pa 
za ostale učence ostaja veliko praznega časa, zaradi 
česar se v razredu pojavlja nemir (Peklaj, 2012). Eden 
izmed razlogov za oteženo delo pa je tudi izostajanje 
romskih učencev od pouka, kar ustvarja dodatne vrzeli 
v znanju. 

Rezultati sociometrične preizkušnje so pokazali, da 
so opazne razlike v socialni vključenosti učencev med 
vsemi tremi šolami, pri čemer se je izkazalo, da ne-rom-
ski učenci raje sklepajo prijateljstva z ne-romskimi kot z 
romskimi sošolci. Največja razlika se je pokazala na šoli 
z največ učenci Romi. O pomembnih razlikah v medo-
sebnih odnosih pa poročajo tudi učiteljice vseh treh šol, 
pri čemer so učiteljice na šoli, kjer je učencev Romov 
najmanj, poročale o najboljših medosebnih odnosih. Pri 
zaključkih se moramo zavedati, da je bil vzorec za naše 
implikacije še vedno majhen, predvsem je sodelovalo 
neenakomerno število romskih in ne-romskih učencev. 
Zaradi tega smo imele pri analizi podatkov kar precej 
omejitev, zato bi bilo v nadaljnjem raziskovanju smisel-
no pridobiti še več udeležencev in izenačiti skupini. Te-
žave so se pojavile tudi pri zbiranju obveščanih sogla-
sij, saj so predvsem starši ne-romskih otrok velikokrat 
zavračali sodelovanje, kar se je poznalo na splošnem 
osipu udeležencev. Romska problematika izobraže-
vanja še vedno ostaja precej široko polje raziskovanja. 
Na socialno vključenost romskih otrok v vzgojno-izo-
braževalni sistem morda vpliva tudi predšolska vzgoja, 
izobrazba in motivacija staršev, bivanjske razmere v 
katerih živijo itd. V nadaljevanju bi bilo smiselno preve-
riti, ali in kako ti dejavniki vplivajo na šolsko vključenost 
romskih otrok, pa tudi na njihov učni uspeh.

Zaključile bi lahko, da rezultati raziskave podpirajo 
odločitev občine o uvedbi novih šolskih okolišev. Iz-
kazalo se je, da na se šolah, kjer je romskih učencev 
manj, ti bolj vključijo v razred in je tako posledično manj 
zaprtih vrstniških skupin. Prav tako pa to podpirajo tudi 
zaznave učiteljic, saj poročajo, da so medosebni odnosi 
na šolah z manj učencev Romov statistično pomemb-

no boljši. Z uvedbo novih šolskih okolišev bo torej vpis 
učencev Romov na šole bolj enakomeren, zaradi česar 
pričakujemo tudi opazne spremembe v smeri izboljšan-
ja šolske klime, še posebno na šolah, ki so pred tem 
imele visok odstotek vpisanih romskih učencev.
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Povzetek

V raziskavi smo preverili merske značilnosti slovenske različice vprašalnika PhoPhiKat-45, ki sta ga razvila 
Ruch in Proyer (2009), za merjenje treh odnosov do posmeha in šaljenja – gelotofobijo (strah pred posmehom), 
gelotofilijo (veselje osebe, ko se ji drugi smejijo) in katagelasticizem (veselje ob smejanju drugim). Ugotavljali smo 
tudi povezanost med odnosi do posmeha in šaljenja ter dvema osebnostnima dimenzijama - ekstravertnostjo 
in sprejemljivostjo. Vprašalnik smo uporabili na vzorcu 494 udeležencev (35 % moških), starih od 18 do 65 let. 
Konfirmatorna faktorska analiza je pokazala, da se spremenjen predpostavljeni trifaktorski model slabše, a še 
sprejemljivo, prilega podatkom. S trifaktorsko strukturo vprašalnika smo pojasnili 34,6 % variance na 45 postav-
kah. Povezanosti med tremi lestvicami vprašalnika so zmerno visoke, rezultati pa so pokazali zelo visoko notranjo 
skladnost vseh treh lestvic za kongenerične modele (r > 0,89). Ugotovili smo, da je za gelotofobiste značilna nižja 
ekstravertnost, za gelotofiliste višja ekstravertnost in za katagelasticiste nižja sprejemljivost. 

Ključne besede: vprašalnik PhoPhiKat-45, gelotofobija, gelotofilija, katagelasticizem, humor, cirkumpleksni model
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Examining the psychometric properties of the Slovene version of 
PhoPhiKat-45

Abstract

This research examines the psychometric properties of the translated version of PhoPhiKat-45, developed by 
Ruch and Proyer (2009) to measure three different constructs of ridicule and joking; ‚gelotophobia‘ or the fear of 
being laughed at, ‚gelotophilia‘ or the joy of being laughed at, and ‚katagelasticism‘ or the joy of laughing at others. 
We also explored the correlation between the three laughter-related concepts and two personality dimensions – 
extraversion and agreeableness. A total of 494 participants (35 % of which male) between the ages of 18 to 65 
years completed the translated questionnaire. A confirmatory factor analysis showed a weaker, but still accept-
able, fit of the modified three-factor model to the data. Using a three-factor solution we were able to explain 34,6 
% variance on the 45 items. The correlations between the three scales of the questionnaire are moderately high, 
and the results also show a very high internal consistency of the three scales for congeneric models (r > ,89). We 
discovered that gelotophobists have lower and gelotopfhilists have higher extraversion, while katagelasticists have 
lower agreeableness. 

Keywords: PhoPhiKat-45 questionnaire, gelotophobia, gelotophilia, katagelasticism, humor, circumplex model 
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Uvod

Humor je eden izmed večdimenzionalnih psiholoških 
konstruktov, ki ga raziskovalci preučujejo tako v kon-
tekstu pozitivnih kot negativnih izidov. Številni avtorji so 
ugotovili pozitivno povezanost med uporabo humorja 
in psihološkim blagostanjem (Štangelj, 2005), krea-
tivnostjo (Chan, Chen in Lavallee, 2013), medosebni-
mi odnosi (Yip in Martin, 2006), pozitivno psihologijo 
(Radomska, 2011), spoprijemanjem s stresom (Chen 
in Martin, 2007), optimizmom (Lidjan, 2015), empatijo 
(Hampes, 2010) ipd. Po drugi strani lahko v literaturi 
zasledimo, da se večji smisel za humor povezuje s kraj-
šo dolgoživostjo (Friedman, Tucker, Tomlinson-Keasey, 
Schwartz, Wingard in Criqui, 1993), destruktivni humor 
pa se povezuje z večjo izgorelostjo in stresom (Dorz, 
Novara, Sica in Sanavio, 2003; Stokenberga, 2008). V 
slovenskem prostoru je bilo znanstveno proučevanje 
humorja kot psihološkega konstrukta do sedaj omejeno 
na nekaj študij, ki pa niso natančno preverjale kakovos-
ti prevedenih vprašalnikov o humorju (npr. Ban, 2016; 
Hederih, 1996; Kersnik, 1999; Lidjan, 2015). Edini iz-
med uporabljenih vprašalnikov o humorju, katerega slo-
venska verzija je bila podrobneje psihometrično prever-
jena, je vprašalnik Multidimenzionalni smisel za humor 
(MSHS, Multidimensional sense of humor scale, Thor-
son in Powell, 1991), vendar pa se je njegova struktura 
izkazala kot vprašljiva (Štangelj, 2005). Ker vprašalnik 
MSHS meri predvsem smisel za humor in uporabo 
humorja kot mehanizem za spoprijemanje s stresom, 
smo v naši raziskavi prevedli in preverili ustreznost 
slovenskega prevoda novejšega vprašalnika PhoPhi-
Kat-45 (Ruch in Proyer, 2009), ki meri bolj medoseben 
vidik humorja – posmeh in šaljenje. Naša raziskava bo 
podrobno preverila konstruktno veljavnost vprašalnika 
PhoPhiKat-45, ki meri tri odnose do posmeha in šaljen-
ja ter slovenskemu prostoru ponudila možnost uporabe 
preverjenega vprašalnika o humorju. 

Gelotofobija, gelotofilija in katagelasticizem

Ruch in Proyer (2009) v svoji teoriji ločita tri odnose 
do posmeha in šaljenja: gelotofobijo (strah pred posme-
hom), gelotofilijo (veselje osebe, ko se ji drugi smeji-
jo) in katagelasticizem (veselje ob smejanju drugim). 
Titze (2009) je prvi pojmoval gelotofobijo v kliničnem 
pomenu kot patološki strah posameznika pred tem, da 
bi v socialni interakciji izpadel tarča posmeha. Nadalje 
sta Ruch in Proyer (2008) ugotovila, da je gelotofobija 
v manjši meri prisotna tudi pri normalni populaciji kot 

fenomen, ki prispeva k medosebnim razlikam. Visoka 
izraženost gelotofobije tako ne pomeni nujno patolo-
škega strahu pred posmehom, vendar se gelotofobis-
ti situacij, kjer bi se jim drugi lahko smejali, izogibajo, 
smejanja s strani drugih pa ne doživljajo kot nekaj po-
zitivnega, ampak kot način poniževanja s strani drugih. 
Kasneje sta Ruch in Proyer (2009) nadgradila teorijo 
in oblikovala konstrukta gelotofilije in katagelasticizma. 
Do omenjenih dveh konstruktov sta prišla s pomočjo 
internetne ankete, v kateri sta udeležence pozvala, naj 
opišejo najhujšo situacijo, v kateri so se jim drugi po-
smehovali, če pa take situacije še niso doživeli, pa so 
si jo lahko predstavljali. Odgovori udeležencev so se 
večinoma nanašali na situacije, v katerih so jih drugi 
ljudje zasačili gole, na situacije, vezane na spodrsljaje 
v javnem nastopanju ipd. Poleg tega sta avtorja opazi-
la tudi situacije, v katerih so udeleženci kljub posmehu 
doživljali zadovoljstvo. Pregled odgovorov je vodil do 
sklepa, da posmehovanje pri vseh ljudeh ni nujno ra-
zumljeno zgolj kot negativno. Na podlagi tega sta razvi-
la konstrukt gelotofilije, ki predpostavlja, da gelotofilisti 
smeh na svoj račun doživljajo bolj pozitivno in kot znak 
sprejetja. Pri tem, ko se jim drugi smejijo, se zabavajo 
in iščejo situacije, kjer bi se lahko šalili na svoj račun 
– npr. brez zadržkov delijo svoje nerodne izkušnje, ko 
so bili osramočeni, da bi nasmejali druge. Gelotofilija 
ni zgolj bipolarni pol gelotofobije, saj nizek dosežek na 
dimenziji gelotofobije pomeni odsotnost strahu pred po-
smehom, medtem ko se gelotofilija nanaša na veselje 
posameznika, ko se mu drugi smejijo. V internetni an-
keti sta Ruch in Proyer (2009) zasledila tudi odgovore 
udeležencev, ki niso zapisali nobene situacije, saj so 
bili mnenja, da v kolikor situacija vključuje smeh, že ne 
more biti slaba. Nekateri izmed udeležencev so celo iz-
postavili situacijo, kjer so se posmehovali drugi osebi. 
Tako sta avtorja oblikovala še tretji konstrukt, in sicer 
katagelasticizem. Katagelasticisti iščejo situacije, kjer bi 
se lahko smejali na račun drugih, pri čemer nimajo sla-
be vesti in menijo, da se določeni ljudje namerno izpo-
stavljajo, da se jim drugi smejijo. Poleg tega menijo, da 
bi se tisti, ki ne marajo, da se jim drugi smejijo, morali 
temu upirati. Katagelasticisti se posmeha ne bojijo, pri 
čemer si lahko predstavljamo, da takoj vrnejo posmehl-
jivo opazko tistim, ki se šalijo na njihov račun.

Oblikovanje in struktura vprašalnika PhoPhiKat-45 

Ruch in Proyer (2009) sta se lotila oblikovanja vpra-
šalnika PhoPhiKat-45 preko daljše različice vprašalnika 
s 57 postavkami. PhoPhiKat-57 je vseboval 15 postavk 
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za merjenje gelotofobije, ki izhajajo iz prvotnega vpra-
šalnika o gelotofobiji, imenovanega GELOPH <46> 
(Ruch in Proyer, 2008). Poleg tega je vseboval 23 po-
stavk za merjenje gelotofilije in 19 postavk za merjenje 
katagelasticizma. Na vprašalnik PhoPhiKat-57 je odgo-
varjalo 390 udeležencev. Avtorja sta s pomočjo analize 
glavnih komponent izločila trifaktorsko strukturo (Ruch 
in Proyer, 2009). Na podlagi nizkih uteži sta izključila 
osem postavk za gelotofilijo in štiri postavke za kata-
gelasticizem in oblikovala končno obliko vprašalnika 
PhoPhiKat-45. S ponovno izvedbo komponentne ana-
lize sta avtorja izločila tri faktorje, ki pojasnjujejo 39 
% variance na 45 postavkah. Raziskava je pokazala 
zmerno visoko povezanost med lestvicama katagelasti-
cizem in gelotofilija (r = 0,37) in lestvicama gelotofobija 
in gelotofilija (r = –0,43) ter ničelno povezanost med 
gelotofobijo in katagelasticizmom (r = –0,04). Slednja 
nakazuje, da obstaja podskupina gelotofobistov, ki uži-
vajo ob smejanju drugim, čeprav vedo, da je to lahko 
neprijetno. Gelotofobisti poleg tega ne iščejo situacij, v 
katerih bi druge zabavali na svoj račun. Pozitivna ko-
relacija med gelotofilijo in katagelasticizmom kaže, da 
se poleg šaljenja na svoj račun gelotofilisti pogosteje 
tudi smejijo drugim. Avtorja sta ugotovila visoko zanesl-
jivost vseh treh lestvic (a > 0,84). Izdelala sta tudi krajšo 
verzijo PhoPhiKat-30 z desetimi postavkami za vsako 
izmed treh lestvic.

Nadalje so Proyer, Meier, Platt in Ruch (2013) vpra-
šalnik PhoPhiKat-45 uporabili pri populaciji 324 mla-
dostnikov in s komponentno analizo izločili trifaktorsko 
strukturo, ki pojasnjuje 32 % variance. Na podlagi uteži 
so avtorji ugotovili, da prileganje petih postavk ni zado-
voljivo, zato so vprašalnik za mladostnike priredili. Pri-
leganje končne rešitve so preverili s konfirmatorno fak-
torsko analizo, pri čemer so ugotovili, da se podatkom 
ustrezno prilega tri, štiri ali petfaktorska rešitev. Zaradi 
parsimoničnosti in teoretične podlage so avtorji obdržali 
trifaktorsko strukturo.

Pri pregledu literature smo zasledili, da so vprašal-
nik PhoPhikat-45 prevedli tudi v angleščino (Ruch in 
Proyer, 2009), slovaščino (Durka in Ruch, 2015), češči-
no (Hrebičkova, 2010) in kitajščino (Chan, Chen, Ruch 
in Proyer, 2009), vendar je bil vprašalnik natančneje 
psihometrično preverjen samo v kitajski študiji. Chan in 
sodelavci (2009) so na podlagi konfirmatorne faktorske 
analize za kitajski prevod vprašalnika PhoPhiKat-45 
na vzorcu 1369 udeležencev ugotovili dobro prilegan-
je trifaktorske strukture. Teoretično so spekulirali tudi o 

obstoju četrtega faktorja, in sicer strahu pred posmeho-
vanjem drugim oz. strahu pred občutkom prizadetosti 
drugih. Predpostavka za četrti faktor izhaja iz kolekti-
vistične usmerjenosti vzhodnih kultur, ki v ospredje po-
stavljajo pomembnost skupnosti. 

Iz dosedanjih maloštevilnih raziskav lahko povza-
memo, da ima vprašalnik PhoPhiKat-45 glede na svojo 
parsimoničnost in vsebinsko širše opredeljene kon-
strukte ustrezno veljavnost. Lestvice zmerno visoko ko-
relirajo med seboj in so dovolj razlikovalne. Študije ka-
žejo tudi na visoko zanesljivost konstruktov (npr. Ruch 
in Proyer, 2009). V prid zunanji konstruktni veljavnosti 
kažejo empirične raziskave, ki so primerjale PhoPhi-
Kat-45 z Vprašalnikom o stilih humorja (ang. Humor 
Style Questionnaire – HSQ) (Martin, Puhlik-Doris, Lar-
sen, Gray in Weir, 2003), ki meri štiri stile humorja. Če-
prav so stili humorja za razliko od posmeha in šaljenja 
tudi intrapersonalni konstrukti, pa sta si teoriji v določe-
nih konstruktih vsebinsko precej podobni. Še posebej 
to velja za agresivni humor, ki se nanaša na uporabo 
humorja za posmehovanje drugim, norčevanje in poni-
ževanje, ki se tako približuje katagelasticizmu. Študije 
so ugotovile zelo visoko povezanost med omenjenima 
konstruktoma (r = 0,64; Chan idr., 2009), povezanos-
ti med ostalimi konstrukti pa se pojavljajo v teoretično 
smiselni smeri, kot so definirani konstrukti. 

Umestitev v cirkumpleksni model in demografske 
značilnosti

Humor je tipično medosebni konstrukt, ki se pojavl-
ja v odnosu do drugih oseb. Za preverjanje širše kon-
struktne veljavnosti gelotofobije, gelotofilije in katage-
lasticizma smo v naši študiji zato odnose do posmeha 
in šaljenja umestili v cirkumpleksni model (McCrae in 
Costa, 1989), ki v ospredje postavlja medosebne kon-
strukte. Cirkumpleksni model je dvodimenzionalna 
reprezentacija medosebnega prostora, kjer so spre-
menljivke teoretično organizirane v obliki kroga, vsaka 
medosebna spremenljivka pa je mešanica agentnosti 
in komunikacije. Prostor določata dva faktorja: prvi go-
vori o solidarnosti, prijaznosti in toplini, drugi pa o moči, 
dominanci, statusu in nadzoru. Omenjena faktorja lah-
ko v preučevanju osebnosti zamenjamo z dimenzijama 
ekstravertnosti in sprejemljivosti. Prejšnje raziskave so 
ugotovile, da lahko z ekstravertnostjo in sprejemljivostjo 
jasno ločimo med tremi odnosi do posmeha in šaljenja. 
Gelotofobija se negativno povezuje z ekstravertnost-
jo in sprejemljivostjo (Durka in Ruch, 2015;  Proyer in 
Ruch, 2010; Ruch in Proyer, 2009), saj so lahko ge-
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lotofobične osebe nagnjene k doživljanju sramu, strah 
jih je tudi posmehovanja v skupini (Ruch, Harzer in 
Proyer, 2013). Nadalje se gelotofilija pozitivno povezuje 
z ekstravertnostjo. Medtem ko so evropske raziskave 
ugotovile ničelno povezavo s sprejemljivostjo (Durka in 
Ruch, 2015; Hrebičkova, 2010; Ruch idr., 2013), pa se 
je v kitajskih študijah pokazalo, da se gelotofilija nizko 
pozitivno povezuje s sprejemljivostjo (Chan idr., 2009; 
Hsu, Chen in Chiu, 2009), torej lahko govorimo o dolo-
čenih medkulturnih razlikah. Gelotofilija je namreč po-
vezana s pozitivnimi emocionalnimi odzivi, gelotofilisti 
pa uživajo v različnih oblikah humorja, tudi če ima ta 
bolj agresiven ton (Samson in Meyer, 2010). Katagelas-
ticizem pa se povezuje negativno s sprejemljivostjo, kar 
kaže na to, da je katagelasticistom vseeno za čustva 
drugih in da se posmehujejo ter norčujejo iz druge ose-
be zgolj za zabavo (Hsu idr., 2009). Večinoma ničelno 
korelacijo katagelasticizma z ekstravertnostjo (Chan 
idr., 2009; Hsu idr., 2009) pa avtorji razlagajo s tem, da 
pri izpostavljanju drugih ne gre toliko za iskanje dražlja-
jev kot zgolj za podrobno opazovanje (Ruch idr., 2013). 
Zaradi teh ugotovitev smo se tudi mi odločili, da bomo 
v raziskavi odnose do posmeha in šaljenja umestili v 
cirkumpleksni model. 

Če se usmerimo še na povezavo z nekaterimi demo-
grafskimi lastnostmi, so raziskovalci v verziji za odrasle 
ugotovili, da je katagelasticizem višje izražen pri mlajših 
moških (npr. Proyer, Wellenzohn in Ruch, 2014; Ruch 
in Proyer, 2009; Ruch idr., 2013). Katagelasticizem je 
povezan tudi z nižjo izobrazbo (Platt in Ruch, 2010) in 
zakonskim statusom (samski imajo višje izražen ka-
tagelasticizem) (Ruch in Proyer, 2009). Za gelotofobi-
jo so avtorji ugotovili, da se zmerno visoko negativno 
povezuje s starostjo (Ruch idr., 2013), medtem ko pri 
gelotofiliji ni razlik. Vprašalnik PhoPhiKat-45 je prvotno 
namenjen odraslim, prirejen pa je tudi za otroke in mla-
dostnike (Proyer, Neukom, Platt in Ruch, 2012; Proyer 
idr., 2013). Tako Proyer in sodelavci (2012) kot Führ 
(2010) ugotavljajo, da se gelotofobija pogosteje pojavlja 
pri otrocih in mladostnikih kot pri odraslih. 

Namen raziskave

Namen študije je bil preveriti konstruktno veljavnost 
in zanesljivost slovenskega prevoda PhoPhiKat-45 na 
populaciji odraslih. S konfirmatorno faktorsko analizo 
smo nameravali potrditi prileganje podatkov predpo-
stavljeni trifaktorski strukturi. Nadalje smo želeli kon-
strukte umestiti v nomološko mrežo cirkumpleksnega 
modela in preveriti, ali so povezanosti med konstrukti 
v skladu s prejšnjimi študijami, ki so že potrdile teore-
tične odnose. Predvidevali smo, da se bo gelotofobija 
negativno povezovala s sprejemljivostjo in ekstravert-
nostjo, gelotofilija pozitivno z ekstravertnostjo, katage-
lasticizem pa negativno s sprejemljivostjo. Končno smo 
v študiji preučili tudi povezanost odnosov do posmeha 
in šaljenja s spolom in starostjo, pri čemer smo priča-
kovali, da bo katagelasticizem višje izražen pri mlajših 
moških, gelotofobija pa se bo negativno povezovala s 
starostjo.        

Metoda 

Udeleženci 

V raziskavi je sodelovalo 494 posameznikov (35 % 
moških, 65 % žensk), starih od 18 do 64 let (M = 28). 
Od tega jih je 35 % zaključilo vsaj višjo šolo, 48 % gim-
nazijo, 15 % poklicno šolo in 1 % osnovno šolo ali manj. 
Vse udeležence smo razdelili v tri starostne skupine, in 
sicer smo v prvo skupino razvrstili posameznike v ob-
dobju prehoda v odraslost (18-25 let, M = 21,3), v dru-
go skupino posameznike v obdobju zgodnje odraslosti 
(26-44 let, M = 32,8) in v tretjo skupino posameznike v 
obdobju srednje odraslosti (45-64 let, M = 53,3). Število 
udeležencev glede na starostno skupino in spol je pri-
kazano v Tabeli 1. Vzorec bi lahko označili kot priročni 
vzorec, saj je bila raziskava izvedena na posameznikih, 
ki so bili najbolj dostopni in pripravljeni sodelovati, torej 
pridobljeni na osnovi poznanstev in preko različnih in-
ternetnih virov.

Tabela 1. Prikaz razporeditve udeležencev v tri starostne skupine   

 

Prehod v odraslost 
(18-25 let) 

 Zgodnja odraslost  
(26-44 let) 

 Srednja odraslost 
(45-64 let) 

 Skupaj 

 
n %  n %  n %  n % 

Moški  110 22,3  45 9,1  16 3,2  171 34,6 
Ženske 195 39,5  87 17,6  41 8,3  323 65,4 
Skupaj  305 61,7  132 26,7  57 11,5  494 100,0 

 



70

Preverjanje psihometričnih lastnosti slovenske različice vprašalnika PhoPhiKat-45

Pripomočki

PhoPhiKat-45 (Ruch in Proyer, 2009) vsebuje 45 po-
stavk, ki so jih udeleženci ocenjevali na štiristopenjski 
lestvici (od 1 - zelo se ne strinjam do 4 - zelo se strin-
jam). Z vprašalnikom merimo tri odnose do posmeha 
in šaljenja, in sicer gelotofobijo (15 postavk), gelotofilijo 
(15 postavk) ter katagelasticizem (15 postavk). Visok 
rezultat na posamezni dimenziji pomeni visoko izraže-
nost lastnosti. Vprašalnik smo prevedli v slovenščino. 
Koeficienti zanesljivosti vseh treh lestvic (a = 0,88, 0,87 
in 0,84 za gelotofobijo, gelotofilijo in katagelasticizem 
posebej), ki so pridobljene iz prvotne nemške študije o 
odnosu do posmeha, in koeficienti retestne zanesljivos-
ti  (≥ 0,77 in ≥ 0,73; 3 in 6 mesecev) so ustrezno visoki 
(Ruch in Proyer, 2009). 

IPIP-NEO-300 (Goldberg, 1999) meri pet osebnost-
nih lastnosti (ekstravertnost, nevroticizem, odprtost, 
sprejemljivost in vestnost), vsaka se nadalje deli na 6 
facet. Vprašalnik vsebuje 300 postavk, za vsako faceto 
10, ki so merjene na petstopenjski lestvici (od 1 - sploh 
se ne strinjam do 5 - popolnoma se strinjam). Vprašal-
nik ima dobre merske karakteristike (Avsec, 2010). V 
naši raziskavi smo uporabili zgolj dimenziji ekstravert-
nosti in sprejemljivosti, ker smo k proučevanju odnosov 
do posmeha in šaljenja pristopili z medosebnega vidika. 
Ekstravertnost in sprejemljivost smo izbrali za glavni di-
menziji cirkumpleksnega modela, saj vsebinsko ustre-
zata predpostavljeni agentnosti in komunosti. Uporabili 
smo krajšo verzijo IPIP-NEO-120, ki vključuje štiri po-
stavke na faceto. Ker je imela v prejšnjem slovenskem 
prevodu faceta altruizem nizko zanesljivost, smo za 
merjenje te facete vzeli vseh 10 postavk. Čeprav se 
lahko vprašalnik uporabi tudi na nivoju facet, pa smo se 
v naši raziskavi osredotočili samo na glavni osebnostni 
dimenziji ekstravertnost in sprejemljivost. Zanesljivost 
slovenske verzije IPIP-NEO-300 za ekstravertnost zna-
ša 0,86, za sprejemljivost pa 0,92 (Avsec, 2010). 

Postopek

Postopek prevajanja vprašalnika PhoPhiKat-45 je po-
tekal tako, da sta se dve skupini študentov, vsaka zase, 
lotili prevajanja originalnega vprašalnika PhoPhiKat-45 
iz angleščine v slovenščino. Štirje  študentje psihologije 
smo nato, skupaj z mentorico, postavke iz obeh sloven-
skih prevodov med seboj primerjali in sprejeli skupni 
konsenz glede najboljšega prevoda vsake postavke. 
Tako smo sestavili slovensko različico vprašalnika in jo 
poslali anglistu, ki je vse slovenske postavke ponovno 

prevedel v angleščino. Na podlagi obeh angleških raz-
ličic PhoPhiKat-45 (prvotnega angleškega in angleške-
ga, ki ga je iz našega prevoda nazaj prevedel anglist) 
smo popravili določena razhajanja. Nato smo preverili 
vprašalnik na pilotskem vzorcu 129 študentov (39 % 
moških, 59 % žensk) in z eksploratorno faktorsko anali-
zo preverili strukturo vprašalnika ter preoblikovali slab-
še postavke. Končno različico vprašalnika je pregledala 
tudi slovenistka.

Podatke smo zbirali preko vprašalnikov tipa pa-
pir-svinčnik in spletne ankete, ki je bila objavljena na 
zasebnih straneh, spletnih forumih in socialnih omrež-
jih. Udeležence smo v pilotskem in končnem vzorcu 
seznanili z namenom raziskave in jim v primeru sode-
lovanja ponudili povratne informacije, ki so jih prejeli na 
svoj elektronski naslov. Povratne informacije so vključe-
vale dosežen percentil za lestvice, izračunan na podlagi 
našega vzorca, in interpretacijo lestvic. Zagotovljena je 
bila zaupnost podatkov, zbiranje podatkov pa je trajalo 
približno tri mesece. 

Pri obdelavi podatkov smo iz analize od 499 izločili 5 
udeležencev, ki so imeli ekstremno nizko variabilnost na 
vprašalniku PhoPhiKat-45. Vprašalnik IPIP-NEO-120 je 
v celoti rešilo 472 udeležencev. 

Rezultati

Faktorska struktura vprašalnika PhoPhiKat-45

Na podlagi teoretične zasnove in empiričnih raziskav, 
ki so potrdile predpostavljeno strukturo vprašalnika, 
smo za preverjanje konstruktne veljavnosti slovenske 
različice vprašalnika izvedli konfirmatorno faktorsko 
analizo s tri-faktorsko rešitvijo. V modelu smo specifi-
cirali tudi ničelne kovariance med merskimi napakami 
in dovolili povezanost faktorjev, saj so prejšnje študije 
ugotovile nizke do zmerno visoke korelacije med kon-
strukti (npr. Ruch in Proyer, 2009). Faktorjem smo dolo-
čili varianco 1, saj nas je zanimala samo standardizira-
na rešitev. Postavke so bile merjene na štiri-stopenjski 
lestvici, ki ustreza ordinalni merski lestvici, zato smo 
kot ekstrakcijsko metodo uporabili metodo diagonalno 
obteženih najmanjših kvadratov (DWLS) s polihorič-
nimi korelacijami in asimptotično kovariančno matriko 
kot vhodnimi podatki v programu LISREL 8.8 (Jöreskog 
in Sörbom, 2006). Prileganje modela smo ocenili s c2 

statistiko in indeksi prileganja (glej Tabelo 2). Pri izbiri 
indeksov in pristopu k evaluaciji modela smo sledili pri-
poročilom Browna (2015) in Klineja (2011). Za določan-
je ustreznosti prileganja modelov smo uporabili kriterije, 
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priporočene v simulacijski študiji Hu in Bentlerja (1999): 
RMSEA < 0,06, CFI > 0,95, TLI > 0,95, SRMR < 0,08. 
Kot še sprejemljivo prileganje modela smo upoštevali 
tudi vrednosti indeksov blizu podanim.

Pri začetnem in kasneje tudi pri modificiranih mode-
lih smo ugotovili statistično pomembno odstopanje od 
podatkov (glej Tabelo 2). Kritiki (npr. Brown, 2015) c2 
testu očitajo, da je pri večjem vzorcu hitro občutljiv tudi 
na trivialna odstopanja med vhodnimi in reproducirani-
mi podatki, zato smo pregledali še ostale indekse prile-
ganja za morebitno še sprejemljivo prileganje modela 
podatkom. RMSEA kaže na ustrezno prileganje modela 
(RMSEA = 0,06), pri čemer ozek interval zaupanja za 
RMSEA pomeni, da bi tudi pri drugih naključno vzetih 
vzorcih ugotovili podoben indeks prileganja, kar kaže 
na stabilnost modela. TLI po drugi strani kaže na malo 
slabše, a še sprejemljivo prileganje modela podatkom 
(TLI blizu 0,95). Oba indeksa upoštevata parsimonič-
nost modela pri ocenjevanju prileganja. Še sprejemljiva 
je tudi vrednost primerjalnega indeksa CFI (blizu 0,95). 
Po drugi strani absolutni indeks SRMR kaže na slabo 
prileganje modela (SRMR > 0,08). Visoka vrednost 
SRMR kaže neposredno na večje odstopanje reprodu-
ciranih kovarianc od dejanskih. 

Ker so parsimonični in primerjalni indeksi na eni 
strani kazali na ugodno rešitev, absolutni indeksi pa na 
slabo prileganje modela, smo pogledali modifikacijske 
indekse in reziduale. Visoka vrednost SRMR je namreč 
lahko posledica lokalnih področij napetosti. Pri pregle-
du modifikacijskih indeksov smo ugotovili, da lahko z 
dopuščeno korelacijo napak med postavkama 6 in 12 
(slovenski prevod postavk je podan v tabeli 3) izboljša-
mo naš model. Na podlagi teoretičnega ozadja, ki sta 
ga podala Ruch in Proyer (2009), smo sklenili, da spe-
cifičnost, ki si jo omenjeni postavki delita, tudi teoretično 
ni del faktorjev. Hkrati pa je ta parcialna kovarianca med 
postavkama vsebinsko smiselna. Ponovno smo izvedli 
konfirmatorno faktorsko analizo z enakimi nastavitvami 

in specifikacijo modela, s to razliko, da smo dovolili ko-
relacijo napak med postavkama 6 in 12. Na podlagi ta-
bele 2 lahko opazimo, da je prišlo pri modificiranem mo-
delu do malenkostnega izboljšanja pri vseh indeksih, še 
vedno pa je problematična visoka vrednost SRMR. 

V nadaljevanju so modifikacijski indeksi kazali na 
večje zmanjšanje c2 (za 265) ob dovoljeni korelaciji 
med postavko 39 in gelotofobijo, pri čemer postavka 
sicer meri katagelasticizem. Za bolj jasno sliko o prob-
lematični postavki smo izvedli eksploratorno faktorsko 
analizo z algoritmom GSL (angl. general least squares) 
kot ekstrakcijsko metodo in oblimin rotacijo. Ugotovili 
smo, da ima postavka najvišje nasičenje na primarnem 
faktorju (katagelasticizmu; l = 0,41), vendar ima rela-
tivno visoko nasičenje tudi na gelotofiliji (l = – 0,29). 
Presenetljivo, gelotofobija te postavke ne nasiča (l = 
0,08), kot bi lahko sklepali iz visokega modifikacijske-
ga indeksa. Čeprav so rezultati konfliktni, pa v vsakem 
primeru kažejo na slabšo ustreznost postavke 39, zato 
smo preverili še prileganje modela brez te postavke 
(glej Tabelo 2). Vsi indeksi so se izboljšali, vendar se 
prileganje modela podatkom ni korenito spremenilo.  

Pri vseh modelih lahko opazimo visoko parsimo-
ničnost, ki se kaže v ustreznih vrednostih RMSEA in 
TLI, na račun slabše reprodukcije modela. Dodatno, če 
upoštevamo razmeroma ustrezno velikost CFI, lahko 
sklepamo, da slabše prileganje modela ni toliko posle-
dica splošne morebitno napačne specifikacije indikator-
jev pripadajočim faktorjev, temveč je bolj problematično 
majhno število faktorjev, s katerimi lahko pojasnimo 
zgolj omejen obseg variabilnosti. Čeprav smo ugotovili, 
da postavka 39 ni najbolj ustrezna, pa ima še vedno 
najvišje nasičenje pri primarnem faktorju, kot je poka-
zal eksploratorni pristop. Glede na omenjeno smo se 
odločili obdržati model z vsemi postavkami in dovoljeno 
korelacijo med postavkama 6 in 12. Za boljši vpogled v 
izbrani model smo pregledali še standardizirane rezidu-
ale in opazili, da prihaja do slabše reprodukcije med po-

Tabela 2. Konfirmatorna faktorska analiza phophikat-45: indeksi prileganja.  

 
S-B c2 df RMSEA 

90 % IZ 
RMSEA TLI CFI SRMR 

kongenerični model 2616,2* 942 0,060 0,057-0,063 0,936 0,939 0,102 
modificiran model 1a 2561,9* 941 0,059 0,056-0,062 0,938 0,941 0,101 
modificiran model 2b 2384,8* 898 0,058 0,055-0,061 0,942 0,945 0,098 
Opombe. a – dovoljena korelacija napak med postavkama 6 in 12; b – dovoljena korelacija 
napak med postavkama 6 in 12 in izločena postavka 39. S-B c2 = Satorra-Bentler c2; df = 
prostostne stopnje; RMSEA = root mean square error of approximation; 90 % IZ RMSEA = 
90 % interval zaupanja za RMSEA; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; 
SRMR = standardized root mean square residual. N = 494. 
*p < 0,001 
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stavkama 1 in 7 (standardiziran rezidual = 8,6), postav-
kama 23 in 14 (standardiziran rezidual = 7,2) ter med 
25 in 24 (standardiziran rezidual = -7,1). Modifikacijski 
indeksi niso nakazali na nobeno možno rešitev za lokal-
na področja napetosti, prav tako nismo imeli teoretičnih 
razlogov, da bi dovolili korelacijo napak med omenje-
nimi postavkami. Čeprav pri izbranem modelu SRMR 
še vedno kaže na slabo prileganje, smo se odločili, da 
ga bomo zaradi visoke parsimoničnosti obdržali, saj so 
parsimonični modeli lažje ponovljivi. Ugotovili smo, da 
lahko z izbranim modelom pojasnimo 34.6 % variabil-
nosti na 45 postavkah.  

V nadaljevanju smo izračunali standardizirane uteži 
za sprejeti model (min = 0,19, max = 0,79, Me = 0,59; 
glej Tabelo 3). Standardne napake so bile v razponu 
med 0,033 in 0,080, Me = 0,049. Najvišjo standardno 
napako je imela postavka 39. Standardne napake sicer 
niso tako visoke in zagotavljajo precej natančno oceno 
parametrov ter kažejo na stabilen model. Vsi parametri, 
vključno s korelacijo med napakama, so bili statistično 
pomembni (p < 0,05), razen korelacija med gelotofobijo 
in katagelasticizmom (z = 0,82, p = 0,411). Postavke so 
se povezovale s faktorji v teoretično pričakovani smeri. 
Najnižjo utež sta imeli postavki 39 in 21, njuni uteži sta 
nižji od 0,30.

V nadaljevanju smo preverili primernost postavk še 
po klasični testni teoriji, pri čemer smo skupni dosežek 
na konstruktih izračunali kot neobteženo vsoto postavk. 
Nizke korelacije med postavko in pripadajočo lestvico 
brez postavke smo ugotovili pri postavkah 8 (gelotofi-
lija) in 21 (katagelasticizem; glej tabelo 4). Nizka kore-
lacija je bila tudi pri katagelasticistični postavki 39 (rc = 
0,26). Postavke, ki merijo gelotofobijo, so se po drugi 
strani vse izkazale kot ustrezne. 

Zanesljivosti za gelotofobijo, gelotofilijo in katage-
lasticizem, izračunane z a koeficientom notranje kon-
sistentnosti, so ustrezno visoke (glej Tabelo 5). Čeprav 
a ponuja hitro oceno zanesljivosti, pa temelji na več 
predpostavkah, od katerih je najbolj zahtevna predpo-
stavka t-ekvivalentnost. Kršenje predpostavk se kaže 
v nižji oceni zanesljivosti, zaradi česar predstavlja a 
spodnjo mejo zanesljivosti (npr. Sočan, 2011). Glede 
na raznolikost uteži znotraj vsake lestvice smo predvi-
deli, da je bila v našem primeru kršena predpostavka 
t-ekvivalentnosti, zato smo izračunali koeficient zane-
sljivosti v kontekstu konfirmatorne faktorske analize, ki 
ga predlaga Raykov (2004). Prednost omenjenega ko-
eficienta je tudi v tem, da lahko upoštevamo korelacijo 
napak. Ugotovili smo zelo visoko kompozitno zaneslji-
vost, ocenjeno s postopkom Raykova, za gelotofobijo 

(r = 0,920), gelotofilijo (r = 0,896) in katagelasticizem 
(r = 0,893). Opazimo lahko, da je zanesljivost lestvic 
za zgolj kongenerične modele bistveno višja kot tista, 
ocenjena za predpostavljene esencialno t-ekvivalentne 
modele (ocenjena s a). 

Opisne statistike in povezanost PhoPhiKat-45 z de-
mografskimi podatki in sprejemljivostjo ter ekstravert-
nostjo

Opisne statistike za gelotofobijo, gelotofilijo in kata-
gelasticizem so prikazane v Tabeli 4. Aritmetične sre-
dine in standardne deviacije pri posameznih lestvicah, 
ločeno po spolu in starosti, so prikazane v tabeli A v 
prilogi. Pri porazdelitvi konstruktov smo ugotovili, da se 
gelotofilija porazdeljuje normalno, medtem ko je geloto-
fobija desno asimetrična in rahlo leptokurtična. Katage-
lasticizem pa ima rahlo desno asimetrično porazdelitev. 

Nazadnje smo preverili še povezanost med odnosi do 
posmeha in šaljenja ter demografskimi spremenljivkami 
in ekstravertnostjo ter sprejemljivostjo (glej Tabelo 5). 
Ugotovili smo zmerno visoko povezanost med geloto-
fobijo in gelotofilijo ter gelotofilijo in katagelasticizmom. 
Korelacije med kompozitnimi dosežki so nekoliko dru-
gačne od korelacij med faktorji. Razlika v korelacijah je 
predvsem posledica tega, da naš model ni popolnoma 
t-ekvivalenten. Rezultati kažejo, da imajo udeleženci z 
višjo izraženo gelotofilijo višjo ekstravertnost, gelotofo-
bisti pa so po drugi strani bolj introvertirani. Za katage-
lasticiste pa je značilna predvsem nizka sprejemljivost. 
Z dvema osebnostnima dimenzijama lahko tako precej 
uspešno ločimo med odnosi do posmeha in šaljenja. 
Končno smo v povezavi s spolom in starostjo ugotovili, 
da je katagelasticizem višje izražen pri mlajših moških. 

Interpretacija

V raziskavi smo preverili merske značilnosti slo-
venske različice vprašalnika o odnosu do posmeha in 
šaljenja PhoPhiKat-45. Konstruktno veljavnost vpra-
šalnika smo preverili s konfirmatorno faktorsko analizo 
in z umestitvijo v ozko, a stabilno, nomološko mrežo 
ekstravertnosti in sprejemljivosti. Naša študija je potr-
dila predpostavljeno trifaktorsko strukturo vprašalnika z 
malenkost modificiranim modelom.

Najprej smo se osredotočili na prileganje trifaktorske-
ga modela za vprašalnik PhoPhiKat-45. Sprejeti model 
z dovoljeno korelacijo napak med dvema postavkama 
se je v splošnem sprejemljivo prilegal podatkom. Glav-
na prednost modela je visoka parsimoničnost, saj so 
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Tabela 3. Slovenski prevod vprašalnika PhoPhiKat-45 in standardizirane uteži konfirmatorne faktorske analize s korelirano 
napako med postavkama 6 in 12 za pripadajoče postavke 

Postavka pho phi kat 

1. Kadar se drugi smejijo v moji prisotnosti, postanem sumničav. 0,48 
  4. V javnosti se ne izpostavljam, ker se bojim, da bodo drugi opazili mojo negotovost in se norčevali iz mene. 0,70 
  7. Kadar se neznanci smejijo v moji prisotnosti, to pogosto razumem preveč osebno. 0,52 
  10. Kadar se mi posmehujejo, se počutim ohromljenega. 0,72 
  13. Mislim, da nenamerno izpadem tako, da se mi drugi posmehujejo. 0,39 
  16. Močno se moram nadzorovati, da ne pritegnem negativne pozornosti in se ne osmešim. 0,55 
  19. Kadar sem se v določeni skupini ljudi osmešil, se te skupine v prihodnje izogibam. 0,68 
  22. Če se je nekdo norčeval iz mene v preteklosti, v njegovi družbi ne morem več biti sproščen. 0,69 
  25. Če se mi posmehujejo, potrebujem veliko časa, da si opomorem. 0,79 
  28. Ko se sprostim, še posebej tvegam, da bom pritegnil nezaželeno pozornost in izpadel čuden. 0,60 
  31. Težko ohranjam očesni stik, ker se bojim, da bi me sogovorec podcenjeval. 0,60 
  34. Da bi se izognil porogu, se navadno izogibam družabnim aktivnostim, čeprav se pogosto počutim 

osamljeno. 0,73 
  37. Ko se osmešim, popolnoma zmrznem in izgubim sposobnost ustreznega obnašanja. 0,72 
  40. Kadar plešem, se počutim nesproščeno, saj sem prepričan, da se drugim zdim smešen. 0,42 
  43. Če se ne bi bal, da bi se osmešil, bi v javnosti pogosteje govoril. 0,75 
  2. V družbi se rad pošalim na svoj račun, da nasmejem druge. 

 
0,50 

 5. S prijatelji ali znanci brez pomislekov delim zadrego ali nerodno situacijo, ki se mi je zgodila, četudi bi se mi 
lahko smejali. 

 
0,46 

 8. Ne vidim razlike v tem, če se drugi smejejo meni ali pa se jaz smejim drugim. 
 

0,35 
 11. Všeč mi je, kadar se mi drugi smejijo. 

 
0,53 

 14. V krogu prijateljev veljam za šaljivca, ki zabava druge (pogosto s šalami na svoj račun). 
 

0,65 
 17. Všeč mi je, če se drugi smejijo na moj račun, saj to lahko pomeni, da me sprejemajo. 

 
0,53 

 20. Če bi me s skrito kamero posneli v nerodni ali neprijetni situaciji, me ne bi motilo, če bi ta posnetek 
kasneje predvajali na televiziji. 

 
0,41 

 23. Sem nadarjen za komedijanta ali klovna. 
 

0,58 
 26. Nerodne in sramotne situacije, ki bi se jih drugi sramovali, obrnem na smeh. 

 
0,65 

 29. Uživam, ko nasmejim druge ljudi z zgodbami o svojih blamažah in neprijetnih dogodkih. 
 

0,71 
 32. Če se mi zgodi kaj sramotnega, kadar sem z drugimi ljudmi (npr. besedni spodrsljaj ali nezgoda), sem bolj 

zadovoljen kot jezen in se smejim skupaj z ostalimi. 
 

0,64 
 35. Če po nesreči rečem kaj neprimernega, v tem malo uživam, saj komaj čakam, da o nezgodi povem 

prijateljem. 
 

0,59 
 38. V skupini brez težav govorim o svojih blamažah, če vem, da bo to drugim smešno. 

 
0,69 

 41. Ne more se mi zgoditi skoraj nič tako sramotnega, da o tem ne bi upal govoriti drugim. 
 

0,51 
 44. Prijatelji me poznajo kot nekoga, ki ga ni sram govoriti o blamažah, ki so se mu zgodile. 

 
0,73 

 3. Rad izpostavljam druge in sem vesel, kadar se jim posmehujejo. 
  

0,57 

6. Velikokrat pride do konfliktov zaradi mojih smešnih opazk ali šal o drugih. 
  

0,48 
9. Ko se šalim iz drugih ljudi ali jim delim smešne opazke, raje sledim pregovoru »Oko za oko, zob za zob.« 
kot »Če te nekdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugega.« 

  
0,37 

12. Zgodilo se mi je že, da so osebe brez smisla za humor prekinile prijateljstvo z menoj ali vsaj razmišljale o 
prekinitvi, ker sem se pretirano posmehoval njihovi neprijetni izkušnji. 

  
0,53 

15. Če se drugi norčujejo iz mene, jim vrnem milo za drago - z obrestmi. 
  

0,49 
18. Upravičeno se lahko šališ na račun drugih, tudi če so pripombe zlobne, saj na ta način zabavaš ljudi okoli 
sebe. 

  
0,68 

21. Nekateri namerno sami razkrivajo lastne nerodnosti, da bi se jim drugi smejali. 
  

0,21 

24. Ker gre samo za zabavo, ne vidim problema v tem, da se v šali spravljam na druge. 
  

0,79 
27. Smejanje drugim je del življenja. Ljudje, ki ne želijo, da bi se jim posmehovali, bi morali vrniti milo za 
drago. 

  
0,51 

30. Če edini v skupini opazim, da se je nekomu zgodilo ali je naredil nekaj neprijetnega, to brez oklevanja 
povem ostalim. 

  
0,52 

33. Nimam slabe vesti, če se smejim nezgodam drugih (npr. besednemu spodrsljaju). 
  

0,60 

36. Nič ni boljšega, kot da nekomu v središču pozornosti uničiš predstavo s smešno opazko. 
  

0,60 

39. Lažje se posmehujem drugim, kot da bi se šalil na svoj račun. 
  

0,19 

42. V krogu prijateljev sem poznan po svojem ostrem jeziku (npr. ciničnih opazkah in šalah na račun drugih). 
  

0,65 
45. Včasih opažam, da pri šalah prestopim mejo in sprva nedolžne šale v očeh drugih postanejo boleče (zlasti 
v očeh bolj zadržanih ljudi). 

  
0,63 

gelotofobija  -0,40 0,06 

gelotofilija   0,54 
Opombe. pho = gelotofobija; phi = gelotofilija; kat = katagelasticizem. Korelacija napak med postavkama 6 in 12 je bila 0,29.  
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parsimonični modeli bolj robustni na naključno vzor-
čenje in posledično bolj verjetno ponovljivi na drugem 
vzorcu. Tako smo zgolj s tremi faktorji pojasnili 34,6 % 
variabilnosti na 45 postavkah, vendar je delež pojasn-
jene variabilnosti nekoliko manjši od švicarske (39 %; 
Ruch in Proyer, 2009), a večji od kitajske študije (29 %; 
Chan idr., 2009). Dodatno k večji ponovljivosti modela 
prispeva tudi zadovoljiva stabilnost modela. V našem 
modelu smo ugotovili zmerno visoko koreliranost na-
pak med katagelasticističnima postavkama 6 in 12, ki je 
Ruch in Proyer (2009) v svoji teoriji nista predvidela. V 
osnovi je za katagelasticiste značilno, da se radi smeji-
jo drugim za zabavo, omenjeni postavki pa vključujeta 
izrazito destruktivni vidik humorja. Ob kontroli katage-
lasticizma je torej smiselno, da je pri obeh postavkah 
ostala variabilnost, ki se nanaša na destruktivni vidik 
in ki je posledično med postavkama korelirana. Izka-
že se, da tudi nekatere druge postavke implicitno ka-
žejo na razdiralni vpliv humorja (npr. postavke 18, 36 
in 45), vendar modifikacijski indeksi in reziduali niso 
kazali na problematičnost teh postavk. Kot možen vir 
deljene specifičnosti med postavkama 6 in 12, ki ek-

splicitno poudarjata destruktivni vidik humorja, je lahko 
tudi socialna zaželenost, kar se sklada s tem, da nismo 
ugotovili visokih rezidualov pri postavkah, ki so impli-
citno kazale na razdiralni vpliv humorja, saj implicitne 
postavke niso tako občutljive na socialno zaželenost 
(Fisher, 1993). Pri preverjanju ustreznosti posameznih 
postavk smo ugotovili nizke uteži pri postavkah 8, 21 in 
39. Slabšo ustreznost postavke 8 so ugotovili tudi Chan 
idr. (2009), visoko sekundarno nasičenje pri postavki 39 
pa sta ugotovila že Ruch in Proyer (2009) v svoji prvotni 
študiji. Po drugi strani se je postavka 21 izkazala kot 
primerna v obeh omenjenih študijah. Problematičnost 
te postavke smo ugotovili že v pilotni študiji, kjer smo jo 
prvotno prevedli kot »Nekateri se sami izpostavljajo, da 
bi se drugi norčevali iz njih«. Problem novejšega prevo-
da je morda v tem, da ni povsem jasno, kaj je mišljeno 
z »nerodnostmi«. Ker se prileganje modela brez prob-
lematičnih indikatorjev ni drastično izboljšalo, smo za-
radi teoretične zasnove postavk in zaradi primerljivosti 
rezultatov s prejšnjimi študijami obdržali vse postavke. 
Končno smo v raziskavi ugotovili zelo visoko zanesl-
jivost za vse konstrukte, pri čemer merska napaka 

Tabela 4. Opisne statistike za lestvice PhoPhiKat-45  

 
M SD As (SEAs) Spl (SESpl) rcmin rcmax 

gelotofobija 27,86 8,00 0,74 (0,110) 0,44 (0,219) 0,37 0,63 
gelotofilija 38,46 7,54 0,00 (0,110) -0,07 (0,219) 0,26 0,63 
katagelasticizem 28,15 6,34 0,45 (0,110) 0,18 (,219) 0,08 0,56 
Opombe. As = asimetričnost; SEAs = standardna napaka za As; Spl = sploščenost; SESpl = 
standardna napaka za Spl; rcmin = najnižji popravljeni koeficient korelacije med postavko in 
skupnim rezultatom; rcmax = najvišji popravljeni koeficient korelacije med postavko in skupnim 
rezultatom.  
 

Tabela 5. Korelacije med odnosi do posmeha in šaljenja, sprejemljivostjo in ekstravertnostjo 
ter demografskimi spremenljivkami 

 
gelotofobija gelotofilija katagelasticizem ekstravertnost sprejemljivost 

gelotofobija 0,87 
    gelotofilija -0,33** 0,84 

   katagelasticizem 0,10* 0,42** 0,80 
  ekstravertnost -0,51** 0,48** 0,11* 0,86 

 sprejemljivost -0,10* -0,08 -0,55** 0,05 0,84 
spol 0,17** -0,17** -0,30** -0,11* 0,31** 
starost -0,11* -0,15** -0,27** -0,13* 0,17** 
Opombe. Vrednosti za spol: 0 = moški, 1 = ženski. V diagonalah so prikazani koeficienti zanesljivosti 
(Cronbach a). Pri ekstravertnosti in sprejemljivosti smo izračunali zanesljivost sestavljenih 
standardiziranih dosežkov. Med lestvicami so izračunani Pearsonovi koeficienti korelacije, razen pri 
spolu, kjer so prikazani točkovno biserialni koeficienti korelacije. Število udeležencev pri gelotofobiji, 
gelotofiliji in katagelasticizmu je 494, pri ekstravertnosti in sprejemljivosti pa 472.  
*p < 0,05; **p < 0,001 
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predstavlja približno 10 % variabilnosti. Za primerjavo 
z drugimi študijami smo izračunali tudi Cronbachov ko-
eficient zanesljivosti in ugotovili nižjo zanesljivost kon-
struktov od prvotne študije Rucha in Proyera (2009), a 
podobno zanesljivost kot večino kasnejših študij (npr. 
Durka in Ruch, 2015; Proyer idr., 2014). Preverili smo 
tudi povezanosti med podlestvicami in odkrili podobno 
visoke povezanosti kot prejšnje študije ter v teoretično 
pričakovani smeri (npr. Ruch in Proyer, 2009). Zmerno 
visoke korelacije med podlestvicami kažejo na distink-
tivnost konstruktov. 

V raziskavi smo preučevali tudi vpetost odnosov do 
posmeha in šaljenja v cirkumpleksni model, saj so že 
predhodne raziskave pokazale, da lahko z omenjenim 
modelom dobro pojasnimo različne vidike humorja 
(Markey, Suzuki in Marino, 2014). Ugotovili smo, da 
je za gelotofobiste značilna predvsem nižja ekstra-
vertnost, za gelotofiliste višja ekstravertnost in za ka-
tagelasticiste nižja sprejemljivost. Glavne povezanosti 
so skladne z drugimi študijami (npr. Chan idr., 2009; 
Durka in Ruch, 2015; Ruch idr., 2013). Gelotofobisti se 
izogibajo situacijam, kjer bi lahko bili posmehovani, in 
so zato bolj introvertni. Višja izraženost ekstravertnos-
ti se pri gelotofilistih kaže v njihovem vedenju, saj so 
prepoznani kot humorne, neresne osebe, hkrati pa so 
zelo zgovorni in originalni v svojem mišljenju in veden-
ju (Ruch idr., 2013). Negativno korelacijo med katage-
lasticizmom in sprejemljivostjo pa lahko pojasnimo s 
tem, da je katagelasticistom vseeno za čustva drugih 
oseb, ne kažejo altruističnih nagnjenj, ne zmorejo so-
delovanja z drugimi in težko vzpostavijo zaupanje do 
druge osebe (npr. Hsu idr., 2009; Ruch idr., 2013). Za 
razliko od drugih študij (npr. Durka in Ruch, 2015; Ruch 
idr., 2013), smo na našem vzorcu ugotovili malenkost 
nižjo povezanost med gelotofobijo in sprejemljivostjo. 
Teoretično smiselne povezanosti med konstrukti kažejo 
na ustrezno umestitev odnosov do posmeha in šaljenja 
v nomološko mrežo cirkumpleksnega modela, katerega 
glavni dimenziji smo v naši študiji zamenjali s spreje-
mljivostjo in ekstravertnostjo. Pri povezanosti odnosov 
do posmeha in šaljenja z demografskimi lastnostmi 
(spol in starost), smo ugotovili, da je gelotofobija višje 
izražena pri ženskah, gelotofilija in katagelasticizem pa 
pri moških. Poleg tega imajo mlajši moški višje izražen 
katagelasticizem. Naše ugotovitve so skladne s prejšn-
jimi študijami (npr. Druka in Ruch, 2015; Proyer, Platt in 
Ruch, 2010; Renner in Heydasch, 2010).

Pri interpretaciji rezultatov je potrebno upoštevati do-
ločene omejitve raziskave, med katerimi velja najprej 
izpostaviti starostno pristranskost vzorca, saj je v študiji 

sodelovalo mnogo več mlajših kot starejših oseb in so 
tako naši rezultati slabše posplošljivi na starejšo popu-
lacijo. V študiji smo ugotovili tudi slabše prileganje mo-
dela, ki je lahko posledica uporabljene štiristopenjske 
lestvice, saj ta ne zagotavlja zveznosti meritev. Končno 
moramo upoštevati, da je humor kulturno determiniran 
in bi konstrukti postavljeni v slovenskem okolju lahko 
bili drugačni. Kljub temu menimo, da temu ni tako, in 
sicer iz dveh razlogov: Proyer in sodelavci (2009) so 
v obsežni medkulturni študiji, v katero je bila vključena 
tudi Slovenija, ugotovili, da je vprašalnik za gelotofobijo 
kulturno univerzalen. Nadalje smo v naši študiji ugoto-
vili, da se predpostavljeni model ustrezno prilega podat-
kom, pridobljenim na slovenskem vzorcu. Čeprav imajo 
nekatere postavke nizke uteži, pa se je podobno izka-
zalo tudi v prejšnjih študijah (npr. Ruch in Proyer, 2009).

V izvedeni študiji smo natančno preverili psihomet-
rične lastnosti vprašalnika o odnosu do posmeha in 
šaljenja PhoPhiKat-45. Sprejeli smo predpostavljeni 
trifaktorski model z vsemi postavkami, ki se zadovol-
jivo prilega podatkom, in ugotovili zelo visoko notranjo 
konsistentnost posameznih lestvic. Širšo konstruktno 
veljavnost potrjuje umestitev konstruktov v nomološko 
mrežo ekstravertnosti in sprejemljivosti, ki je skladna 
s teoretičnim ozadjem. Z raziskavo smo slovenskemu 
prostoru ponudili preveden in preverjen vprašalnik o hu-
morju, s čimer želimo spodbuditi nadaljnje raziskovanje 
tega področja.
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Tabela A. Opisne statistike za gelotofobijo, gelotofilijo in katagelasticizem skupaj in ločeno po spolu ter 
starosti.  

 

Prehod v odraslost 
(18-25 let)  Zgodnja odraslost  

(26-44 let)  Srednja odraslost 
(45-64 let) 

 Skupaj 

 
M SD 

 
M SD 

 
M SD  M SD 

gelotofobija 
        

   

moški 26,67 7,06  25,82 6,79  22,25 6,10  26,04 6,98 
ženske 29,54 8,05  27,71 8,59  27,78 8,99  28,82 8,34 
skupaj 28,50 7,82  27,07 8,04  26,23 8,60  27,86 8,00 

gelotofilija            
moški 40,60 7,29  40,04 7,93  37,94 9,14  40,20 7,64 
ženske 38,17 7,01  37,15 8,11  35,32 6,80  37,54 7,33 
skupaj 39,05 7,19  38,14 8,13  36,05 7,54  38,46 7,54 

katagelasticizem            
moški 31,85 5,76  29,98 6,19  25,50 5,37  30,77 6,10 
ženske 27,58 5,84  26,63 6,37  23,22 4,88  26,77 6,03 
skupaj 29,12 6,16  27,77 6,49  23,86 5,08  28,15 6,34 

 
 

Priloga
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Povzetek

Socioseksualnost je osebnostna poteza, ki opisuje stopnjo pripravljenosti posameznika za neobvezujoča spolna 
razmerja. Bolj socioseksualni posamezniki so v razmerju manj predani, intimni in čustveno navezani ter se bodo 
z večjo verjetnostjo vpletli v kratkotrajna spolna razmerja. Študija raziskuje povezavo med socioseksualnostjo in 
osamljenostjo. V njej je sodelovalo 452 posameznikov, starih med 15 in 31 let. Za ocenjevanje socioseksualnosti 
smo uporabili  Prenovljeno različico vprašalnika socioseksualnosti, za ocenjevanje  vlaganja v zvezo pa  Lestvico 
modela vlaganja in Lestvico osamljenosti. Na vzorcu srednješolcev ter študentov  je bila povezanost med socio-
seksualnostjo in osamljenostjo  pomembna  pri posameznikih v razmerju, višja je bila pri moških kot pri ženskah. 
Pri vezanih posameznikih smo dobili  tudi zmerno negativne, vendar pomembne korelacije med socioseksual-
nostjo ter zadovoljstvom z zvezo in predanostjo v razmerju ter pozitivne korelacije med socioseksualnostjo in 
zaznavo kakovosti alternativ. Rezultati tudi kažejo, da pri samskih posameznikih povezanost med osamljenostjo in 
socioseksualnostjo ni pomembna, kar kaže na relativno nepomembnost vpliva vključenosti v predano romantično 
razmerje na osamljenost. Na podlagi demografskih podatkov ter dosežkov, zbranih na uporabljenih vprašalnikih 
smo lahko z uporabo regresijskega modela delno pojasnili variabilnost v dosežkih na lestvici osamljenosti pri ude-
ležencih v razmerju, pri čemer je bila napoved nekoliko nižja v skupini samskih udeležencev.

Ključne besede: osamljenost, socioseksualnost, razmerja, model vlaganja, spolnost, predanost
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Lonesome in being alone? Discovering the connection between socio-
sexuality and loneliness

Abstract

Sociosexuality is a personality trait, used to describe the level of one’s willingness to engage in short-term sexual 
relationships. Individuals with higher sociosexuality score tend to show less intimacy and commitment in a relation-
ship, are less emotionally attached to their partner and are more likely to engage in short-term sexual relationships. 
The present study explores the connections between sociosexuality and loneliness. Our sample consisted of 452 
individuals in the age range from 15 to 31 who filled out the Revised Sociosexual Orientation Inventory, Invest-
ment Model Scale and UCLA Loneliness Scale. In our sample of high school and college students, loneliness and 
sociosexuality were related only in participants who were in a relationship, with higher correlations for men. In this 
group of committed participants, we also found slight negative correlations between sociosexuality and satisfaction 
with the relationship and commitment in a relationship as well as positive correlations with perceived quality of 
alternatives. Constructs of sociosexuality and loneliness were not significantly related in the “single” group, which 
points to a relative insignificance of involvement in a romantic relationship when it comes to loneliness. By using 
demographics data collected with the questionnaires, we were able to construct a regression model that partially 
predicted loneliness of participants in a relationship, while the model did not predict single participant’s loneliness. 

Keywords: loneliness, sociosexuality, relationships, Investment model, sex life, commitment
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Uvod

Osamljenost je opredeljena kot subjektivno nezado-
voljstvo z medosebnimi odnosi, ki izvira iz slabe kako-
vosti ali količine socialnih razmerij (Peplau in Perlman, 
1982) in se pojavi, ko medosebni odnosi posameznika 
ne dosegajo njegovih čustvenih in družbenih potreb ter 
želja (Schmitt in Kurdek, 1985). Pogosto je posledica 
ločenosti od sorodnikov in prijateljev, nezaposlenosti, 
samskega stanu ali nezadovoljstva z romantičnim raz-
merjem (npr. Fischer in Phillips, 1982; Rokach, 2000; 
Weiss, 1975). Osamljenost se povezuje z depresijo, an-
ksioznostjo, različnimi zdravstvenimi težavami in celo 
s samomorilnostjo (Jacobs, 1971; Wenz, 1977), zaradi 
česar predstavlja pomembno področje raziskovanja.

Raziskovalci so še posebej aktivni pri raziskovanju 
povezav med osamljenostjo in romantičnimi razmerji. 
Kot ugotavljajo številni znanstveniki (npr. Mullins in El-
ston, 1996; Shiovitz – Ezra in Leitsch, 2010), vključe-
nost v romantično razmerje sama po sebi ne vpliva na 
zaznan občutek osamljenosti, a je ta odvisen od posa-
meznikove zaznane kakovosti razmerja. Te izsledke 
potrjujeta tudi Flora in Sergin (2000), ki ugotavljata ne-
gativno povezanost med zadovoljstvom z razmerjem in 
osamljenostjo. 

Pri tem se seveda poraja vprašanje, zakaj se neka-
tera razmerja ohranjajo, medtem ko druga zamrejo. 
Zakaj se nekatera nezadovoljiva razmerja, npr. tista, 
v katerih je prisotna zloraba, ohranjajo, medtem ko se 
nekatera zadovoljiva razmerja končajo? Pri ocenje-
vanju kakovosti romantičnih razmerij so  znanstveniki 
(npr. pregled literature v Berscheid, 1994; Berscheid 
in Reis, 1998) predpostavili, da so bolj kakovostna in 
trajnejša razmerja tista, v katerih posamezniki občutijo 
več zadovoljstva z razmerjem in za katera ocenjujejo, 
da je v njih vredno vztrajati. Podobno predpostavlja tudi 
Rusbultin Model vlaganja (t.i. “Invesment model”) (Rus-
bult, 1980), ki ga je raziskovalka razvila, da bi pojasnila 
spremenljivke, ki vplivajo na (dis)kontinuiteto razmerij. 
Izkazal se je kot zelo učinkovit pri napovedovanju pre-
danosti in vztrajnosti v razmerjih (zakonskih in izven-
zakonskih, heteroseksualnih in homoseksualnih), prav 
tako pa tudi v prijateljskih in organizacijskih odnosih 
(Rusbult, Martz in Agnew, 1998). Model vlaganja tako 
analizira vztrajnost v razmerju, in sicer z analizo sood-
visnosti konstruktov, ki tvorijo predanost – z nivojem 
zadovoljstva, kakovostjo alternativ ter velikostjo vložka 
- ne pa z analizo posameznikovega značaja v razmerju.

V Modelu vlaganja nivo zadovoljstva predstavlja 
zaznavanje posameznika, v kolikšni meri ga razmerje 

zadovoljuje – gre za pozitivne nasproti negativnim afek-
tom, ki jih posameznik v razmerju izkusi (Rusbult, Martz 
in Agnew, 1998). Posamezniki so torej v razmerju zado-
voljni, ko jim ta zagotavlja visoke nagrade (npr. socialno 
oporo, seksualno zadovoljstvo) in nizke stroške (npr. 
malo število konfliktov, finančnih obremenitev) (Halat 
in Hovardaoglu, 2010). Kakovost alternativ predstavlja 
mero, do katere posameznik zaznava željo po najboljši 
dostopni alternativi razmerja – posameznik oceni, ali bi 
bile njegove potrebe lahko zadovoljene zunaj trenut-
nega razmerja. Alternativo razmerju lahko predstavlja 
drugo razmerje, preživljanje časa s prijatelji, družino 
ali pa preživljanje časa s samim seboj (Rusbult, Martz 
in Agnew, 1998). Tretja komponenta, velikost vložka, 
predstavlja razsežnost in pomembnost sredstev, ki so v 
razmerje vložena (tj. čas, skupni spomini, napor, skup-
ne materialne dobrine) (Halat in Hovardaoglu, 2010). 
Če bi se razmerje končalo, bi se ta sredstva zmanjšala 
ali pa bi bila izgubljena – vložki naj bi zvišali predanost 
razmerju, saj povečujejo škodo, ki bi se zgodila ob pre-
kinitvi razmerja. Po Modelu vlaganja bo posameznik 
torej vztrajal v razmerju, če bo v njem zadovoljen, če 
bo zaznal nizko željo po alternativah ter visoke vložke, 
ki jih je v razmerje vložil. Kljub temu, da predanost s 
trajanjem razmerja narašča, pa je korelacija med njima 
praktično nična (Rusbult, Martz in Agnew, 1998). Ra-
ziskovalci so tudi ugotovili, da ženske v povprečju po-
ročajo o višjem zadovoljstvu z razmerjem ter nižji želji 
po alternativah, večjih vložkih in močnejši predanosti v 
razmerju (Rusbult, Martz in Agnew, 1998; Halat in Ho-
vardaoglu, 2010; Sprecher, 1988). 

Pri raziskovanju konstruktov Modela vlaganja so 
raziskovalci (Ahmetoglu, Swami in Chamorro-Premu-
zic, 2010) ugotovili, da sta predanost in zadovoljstvo z 
razmerjem negativno povezana z emocionalno osaml-
jenostjo, zaznava kakovosti alternativ pa s socialno. Z 
emocionalno osamljenostjo, ki je pomembna za našo 
raziskavo, se je ukvarjala tudi A. Rokach (2000), ki je 
ugotovila, da je za mladostnike in mlajše odrasle značil-
na povišana mera družbene izolacije in zaznane druž-
bene izključenosti. Med vsemi starostnimi skupinami 
sta prav ti na lestvici emocionalnega distresa dosegali 
najvišje rezultate, kar kaže na prisotnost čustvenih bo-
lečin, čustvenega nemira, žalosti, brezupa ter nemoči. 
Omenjena čustva so v razvojnih obdobjih mladostništva 
in zgodnje odraslosti  pogosto posledica neuresničenih 
potreb po intimnosti in ljubezni, zaradi katerih se mla-
dostniki in mlajši odrasli še posebej aktivno vključujejo 
v romantična razmerja (Coon, 1992). Ta se s časom 
spreminjajo in v zadnjem času vse značilnejša postaja-
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jo krajša, neobvezujoča razmerja, v katere se vključu-
jejo predvsem zgoraj omenjeni mladostniki in mlajši 
odrasli (Birnie-Porter in Hunt, 2015). Za ta razmerja je, 
v primerjavi z romantičnimi razmerji odraslih, značilna 
nižja raven intimnosti, strasti in predanosti (Bisson in 
Levine, 2009), vseeno pa ta razmerja vključujejo več 
intimnosti kot neobvezujoči spolni odnosi (Lehmiller, 
VanderDrift in Kelly, 2011). Tudi ti so značilni predvsem 
za mladostnike in mladostnike na prehodu v odraslost, 
predvsem v zahodnem svetu (Garcia, Reiber, Massey 
in Merriwether, 2012).

Opredelitev pojava neobvezujočih razmerij in vkl-
jučevanja v kratkotrajne odnose se zdi smiselna zara-
di njihove relativne razširjenosti v zahodnih družbah. 
Stopnjo pripravljenosti posameznika, da se vključi v 
neobvezujoče spolno razmerje, sta kot konstrukt prva 
opredelila Simpson in Gangstead (1991) ter ga poi-
menovala socioseksualnost. Gre za psihofiziološko di-
menzijo, ki je ločena od libida, spolne zadovoljenosti, 
sramu ter anksioznosti (Simpson in Gangestad, 1991), 
izraža pa se na kontinuumu. Višje izražena sociosek-
sualnost pri posamezniku kaže na večjo verjetnost, da 
se ta zaplete v spolne dejavnosti in razmerja z manj-
šim občutkom vpletenosti in intimnosti, da se zaplete 
v spolne aktivnosti z več kot enim partnerjem naenkrat 
ter da bo v primerjavi z manj socioseksualnimi posa-
mezniki vpleten v spolna razmerja z manj predanosti, 
odvisnosti ter izražene ljubezni. Posamezniki z manj 
izraženo socioseksualnostjo na drugi strani iščejo raz-
merja z višjo stopnjo intimnosti in predanosti ter imajo 
večkrat daljša razmerja (Simpson in Gangstead, 1992). 
Bolj izražena socioseksualnost se je izkazala kot nega-
tivno povezana z vstopanjem v razmerja zaradi občut-
ka čustvene bližine – bolj socioseksualni posamezniki 
tako ne čutijo tolikšne potrebe po zbliževanju (Jones, 
1998).  Ženske z bolj izraženo socioseksualnostjo imajo 
več maskulinih lastnosti ter maskulinih spolnih identitet, 
tako v mladostništvu kot v odraslosti (Ostivich in Sabini, 
2004). Socioseksualnost kot poteza je zmerno dedljiva 
(Baley idr., 2000) in kaže visoko stabilnost v času, kar 
kaže na njeno relativno nespremenljivost v življenjskem 
ciklu (Simpson in Gangestad, 1991). Prav tako je so-
cioseksualnost neodvisni napovednik števila spolnih 
partnerjev v življenju ter z njimi tudi pozitivno korelira 
(Ostivich in Sabini, 2004). Moški na lestvici socioseksu-
alnosti povprečno dosegajo višje rezultate kot ženske 
(Simpson in Gangstead, 1991).

Kar nekaj predhodnih raziskav se je ukvarjalo s po-
vezanostjo konstrukta socioseksualnosti z različnimi 
podlestvicami Modela vlaganja. Raziskovalci tako ugo-

tavljajo, da so moški v splošnem bolj nagnjeni k neob-
vezujočim spolnim odnosom, v katere se v primerjavi 
z ženskami tudi pogosteje vključujejo brez čustvene 
predanosti (npr. Carroll, Volk in Hyde, 1985; Sprecher, 
2013). Pri obeh spolih se je pozitiven odnos do takš-
nih razmerij povezoval tudi z višjim številom spolnih 
partnerjev in manjšim številom predanih romantičnih 
razmerij (Carroll, Volk in Hyde, 1985; Sprecher, 2013). 
S socioseksualnimi nagnjenji se povezujejo tudi za-
znane dosegljive alternative razmerju (kot so opisane 
v Modelu vlaganja), saj je eden od vidikov višje želje 
po alternativah tudi zaznava, da posameznik lahko 
svoje seksualne potrebe zadovolji drugje, npr. pri dru-
gem partnerju. Prav tako se s socioseksualnimi nag-
njenji moških negativno povezujeta posameznikovo in 
partnerjevo zadovoljstvo z razmerjem, učinek pa se 
zmanjšuje z večjim vlaganjem v razmerje (Webster, 
Laurenceau, Smith, Mahaffey, Bryan in Brunell, 2015). 
Simpson in Gangestad (1991) ob tem ugotavljata, da 
razmerja posameznikov z višje izraženo socioseksual-
no orientacijo po navadi vključujejo manj ljubezni, pre-
danosti in manj vlaganja v zvezo.

Na socioseksualno orientiranost enega partnerja pa 
lahko vpliva tudi socioseksualna orientiranost drugega 
(Penke in Asendorpf, 2008). Če je eden od partnerjev 
v partnerskem razmerju bolj restriktivno orientiran, se 
mora običajno njegovi socioseksualni orientiranosti pri-
bližati tudi drugi partner ali pa partnersko zvezo končati. 
Raziskave (npr. npr. Penke in Asendorpf, 2008) so po 
drugi strani opozorile tudi na negativni vpliv restriktiv-
ne socioseksualne orientiranosti enega od partnerjev. 
Ta lahko vpliva na drugega partnerja v smeri večjega 
zanimanja za druge, obratno pa lahko tudi izkazovanje 
zanimanja za samo enega partnerja na prvega vpliva 
v smeri bolj restriktivne socioseksualne orientiranosti.

Povezanost socioseksualnosti z osamljenostjo je 
relativno slabo raziskana. V edini dostopni študiji je 
Neto (2015) odkril pomembno zmerno povezanost med 
romantično osamljenostjo, ki se navezuje na zazna-
no pomanjkanje kakovostnih romantičnih odnosov, in 
sociosekualnostjo pri ženskah. Na podlagi zgoraj opi-
sanih raziskav ter ugotovljenih povezav med danimi 
konstrukti predvidevamo, da bomo tudi na slovenskem 
vzorcu odkrili povezanost med socioseksualnostjo in 
osamljenostjo. Predvidevamo, da bo  povezanost med 
socioseksualnostjo in osamljenostjo višja pri moških kot 
pri ženskah, saj imajo moški povprečno bolj izraženo 
socioseksualno orientacijo (Simpson in Gangstead, 
1991), zaradi česar imajo v splošnem manjšo željo po 
intimnosti in vstopanju v intimna razmerja, alternative 



83

Ž. Lep, N. Kikelj in S. Gorjan

razmerju pa zaznavajo kot bolj privlačne. Predvideva-
mo tudi, da se bo povezanost med socioseksualnostjo 
in osamljenostjo s starostjo spreminjala. Pričakujemo 
namreč, da bo povezanost s starostjo naraščala, saj 
so socioseksualni posamezniki redkeje vključeni v ro-
mantična razmerja, ki (če so kakovostna) pomembno 
vplivajo na nižjo stopnjo zaznane osamljenosti (Flora 
in Sergin, 200), prav tako pa vključenost v predana 
razmerja postaja vse bolj normativna – pomen partner-
skega življenja pa pri posamezniku, ob denimo selitvi v 
skupno gospodinjstvo, narašča. Prav tako nas zanima, 
ali je mogoče na podlagi demografskih podatkov in po-
sameznikovih dosežkov na vprašalnikih socioseksual-
nosti in modela vlaganja, sestaviti model, ki bi napove-
doval njegovo osamljenost.

 
Metoda

Udeleženci

Vse pripomočke je v celoti izpolnilo 452 posamezni-
kov (od tega 351 žensk in 101 moški); 246 posamez-
nikov je bilo v času izpolnjevanja vprašalnika samskih, 
206 posameznikov pa v resnem (vsaj dva meseca traja-
jočem) romantičnem razmerju. Od 452 posameznikov, 
ki so sodelovali v raziskavi, je bilo 250 posameznikov 
študentov različnih fakultet Univerze v Ljubljani, 202 
udeleženca pa dijaka izbranih srednjih šol (II. gimnazija 
Maribor in Gimnazija Brežice). Udeleženci so bili stari 
med 15 in 31 let (M = 20,08, SD = 3,64), v raziskavi pa 
so sodelovali prostovoljno.

Pripomočki

Udeleženci so izpolnili slovensko različico Vprašal-
nika o socioseksualni orientaciji (Sociosexual orienta-
tion scale – revised edition; SOI-R; Penke & Asendorpf, 
2008), ki je sestavljen iz devetih postavk Likertovega 
tipa, na katere udeleženci odgovarjajo v razponu od 1 
do 9. Prenovljen vprašalnik meri tri facete socioseksual-
ne orientiranosti; vedenje (SOI_beh, a = 0,85), stališča 
(SOI_att, a = 0,87) in želje (SOI_des, a = 0,86). Sloven-
ska različica vprašalnika je objavljena na uradni strani 
avtorjev pripomočka in dosega primerljive merske ka-
rakteristike kot izvirna različica vprašalnika (a = 0,83 
za skupni dosežek na vprašalniku socioseksualnosti). 

 Vlaganje v zvezo in njeno kakovost smo merili z 
Lestvico modela vlaganja (Investment model scale; 
IMS; Rusbult idr., 1998), ki je sestavljen iz treh podlest-
vic, ki tvorijo konstrukt predanosti (IMS_com, splošna 

mera konstrukta ima sedem postavk, npr. Želim si, da 
bi najino razmerje trajalo zelo dolgo); nivo zadovoljstva 
(IMS_sat, šest postavk, npr. Zadovoljen sem s svojim 
razmerjem), kakovostjo alternativ (IMS_alt, šest po-
stavk, npr. Ljudje, ki niso moj partner, me privlačijo) ter 
velikostjo vložka (IMS_inv, šest postavk, npr. V svojo 
zvezo veliko vlagam in to bi izgubil, če bi se s partner-
jem razšla). Udeleženci odgovore podajajo na 4- ali 
7–stopenjski lestvici Likertovega tipa (1 – sploh se ne 
strinjam, 4 ali 7 – popolnoma se strinjam). Tako izvirna 
lestvica kot prevod, ki smo ga oblikovali avtorji raziska-
ve ob pomoči N. Filipič, dipl. ang., sta se izkazala kot vi-
soko zanesljiva (a pri izvirnem pripomočku obsega med 
0,91 in 0,95 pri podlestvici predanost, med 0,92 in 0,95 
pri podlestvici nivo zadovoljstva, med 0,82 in 0,88 pri 
podlestvici kakovost alternativ in 0,82 in 0,84 pri pod-
lestvici velikost vložka (Rusbult, Martz in Agnew, 1998); 
koeficienti slovenske različice  se skladajo z izvirnimi).  

Osamljenost udeležencev smo merili s slovensko 
različico vprašalnika UCLA lestvica osamljenosti (UCLA 
Loneliness scale, Russell, Peplau in Curtona, 1980; 
Russel, 1996), ki je sestavljen iz dvajsetih postavk (npr. 
Kako pogosto občutite, da si z nikomer niste blizu?), pri 
katerih udeleženci vsaki od njih pripišejo pogostost do-
življanja (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – vedno). 
Polovica postavk je pozitivno usmerjenih (ne-osamlje-
nost) in jih je potrebno obratno vrednotiti. Vprašalnik sta 
v slovenščino prevedla Andreja Avsec in Boštjan Bajec, 
za vzvratni prevod pa je poskrbela Mateja Mlinar (dipl. 
anglist).

S posebej pripravljenim vprašalnikom smo zbirali še 
demografske podate (spol, starost, trajanje morebitne 
zveze, število spolnih partnerjev).

Postopek

Udeleženci so paket vprašalnikov reševali prek sple-
ta, povezavo do tega pa smo, zaradi zagotavljanja 
raznolikosti vzorca, delili med stanovalce študentskih 
domov in študente nekaterih fakultet pod okriljem Uni-
verze v Ljubljani. Poleg zbiranja podatkov preko spleta 
smo vzorec dijakov pridobili tudi z obiskom treh sloven-
skih gimnazij, nato pa smo povezavo do paketa vpra-
šalnikov delili tudi po njihovih notranjih spletnih kanalih 
in elektronski pošti.

Rezultati

Ker se razpršitev rezultatov na po vseh merjenih 
spremenljivkah (z izjemo SOI_att) pomembno razlikuje-
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Tabela 1. Opisne statistike in korelacije med merjenimi spremenljivkami za vsako od testnih skupin. 

  N = 246 M   SD   1   2   3   4   5   6   7   8 
sa

m
sk

i 

1 UCLA 42,33 
 

10,42 
 

- 
              2 IM_sat 24,39 

 
8,64 

 
-0,26 

 
- 

            3 IM_alt 17,98 
 

7,59 
 

-0,07 
 

-0,11 
 

- 
          4 IM_inv 21,35 

 
8,04 

 
-0,03 

 
0,47 

 
-0,13 

 
- 

        5 IM_com 36,94 
 

12,98 
 

-0,08 
 

0,60 
 

-0,43 
 

0,59 
 

- 
      6 SOI_beh 5,67 

 
4,19 

 
-0,25 

 
-0,07 

 
0,16 

 
-0,13 

 
-0,14 

 
1 

    7 SOI_att 13,75 
 

5,71 
 

0,01 
 

-0,07 
 

0,31 
 

-0,07 
 

-0,20 
 

0,30 
 

1 
  8 SOI _des 11,89 

 
5,83 

 
0,05 

 
-0,16 

 
0,36 

 
-0,01 

 
-0,21 

 
0,25 

 
0,42 

 
1 

9 SOI 31,32 
 

11,82 
 

-0,04 
 

-0,15 
 

0,39 
 

-0,07 
 

-0,25 
 

0,53 
 

0,80 
 

0,80 
  N = 206 M   SD   1   2   3   4   5   6   7   8 

v 
ro

m
an

tič
ne

m
 ra

zm
er

ju
 

1 UCLA 38,46 
 

9,32 
 

1 
              2 IM_sat 31,93 

 
7,43 

 
-0,21 

 
1 

            3 IM_alt 15,30 
 

8,24 
 

0,10 
 

-0,36 
 

1 
          4 IM_inv 26,00 

 
6,90 

 
-0,08 

 
0,22 

 
-0,15 

 
1 

        5 IM_com 47,56 
 

10,53 
 

-0,20 
 

0,53 
 

-0,54 
 

0,36 
 

1 
      6 SOI_beh 6,48 

 
3,60 

 
0,05 

 
-0,06 

 
0,18 

 
-0,16 

 
-0,14 

 
1 

    7 SOI_att 13,86 
 

6,43 
 

0,17 
 

-0,15 
 

0,41 
 

-0,10 
 

-0,33 
 

0,37 
 

1 
  8 SOI _des 7,18 

 
4,42 

 
0,18 

 
-0,38 

 
0,54 

 
-0,11 

 
-0,45 

 
0,28 

 
0,52 

 
1 

9 SOI 27,52   11,52   0,19   -0,24   0,49   -0,12   -0,39   0,57   0,92   0,77 
  N = 250 M   SD   1   2   3   4   5   6   7   8 

št
ud

en
ti 

1 UCLA 39,37 
 

9,58 
 

1,00 
              2 IM_sat 27,70 

 
9,26 

 
-0,25 

 
1,00 

            3 IM_alt 16,29 
 

7,87 
 

0,10 
 

-0,33 
 

1,00 
          4 IM_inv 23,28 

 
7,40 

 
-0,04 

 
0,40 

 
-0,18 

 
1,00 

        5 IM_com 42,70 
 

12,92 
 

-0,16 
 

0,71 
 

-0,54 
 

0,51 
 

1,00 
      6 SOI_beh 7,25 

 
4,47 

 
-0,12 

 
-0,03 

 
0,12 

 
-0,10 

 
-0,10 

 
1,00 

    7 SOI_att 14,41 
 

7,17 
 

0,13 
 

-0,10 
 

0,42 
 

-0,14 
 

-0,30 
 

0,40 
 

1,00 
  8 SOI _des 10,09 

 
5,84 

 
0,28 

 
-0,47 

 
0,49 

 
-0,19 

 
-0,55 

 
0,16 

 
0,46 

 
1,00 

9 SOI 31,75   13,36   0,19   -0,26   0,49   -0,18   -0,43   0,56   0,88   0,74 
  N = 202 M   SD   1   2   3   4   5   6   7   8 

di
ja

ki
 

1 UCLA 42,04 
 

10,56 
 

1,00 
              2 IM_sat 27,99 

 
8,53 

 
-0,38 

 
1,00 

            3 IM_alt 17,35 
 

8,12 
 

-0,04 
 

-0,22 
 

1,00 
          4 IM_inv 23,72 

 
8,46 

 
-0,18 

 
0,51 

 
-0,20 

 
1,00 

        5 IM_com 40,64 
 

13,11 
 

-0,24 
 

0,68 
 

-0,46 
 

0,59 
 

1,00 
      6 SOI_beh 4,54 

 
2,49 

 
-0,17 

 
0,23 

 
0,22 

 
0,04 

 
0,03 

 
1,00 

    7 SOI_att 13,04 
 

4,15 
 

0,03 
 

-0,13 
 

0,28 
 

-0,02 
 

-0,19 
 

0,18 
 

1,00 
  8 SOI _des 9,32 

 
5,58 

 
0,08 

 
-0,33 

 
0,44 

 
-0,20 

 
-0,37 

 
0,04 

 
0,39 

 
1,00 

9 SOI 26,91   8,91   0,03   -0,24   0,46   -0,12   -0,33   0,32   0,78   0,81 
Opombe: rezultati v krepki pisavi so statistično pomembni pri p < 0,01, rezultati v ležeči pisavi pa pri p < 0,05. 
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jo med skupinama samskih in tistih v predanem roman-
tičnem razmerju, v nadaljevanju rezultate prikazujemo 
ločeno za vsako od skupin. Iz istega razloga rezultate 
prikazujemo ločeno za dijake in študente (razpršitve 
med spoloma so enake, z izjemo facet vprašalnika 
SOI-R). V Tabeli 1 so navedene aritmetične sredine, 
standardni odkloni in korelacije med merjenimi spre-
menljivkami. Zaradi nenormalnosti porazdelitve podat-
kov smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije.

Kot je razvidno iz Tabele 1, so korelacije med po-
sameznimi lestvicami vprašalnika socioseksualnosti 
zmerne do visoke, in sicer v pričakovani smeri. Prav 
tako je opaziti, da v splošnem lestvice vprašalnika 
SOI-R korelirajo z večino dosežkov na ostalih lestvicah 
preostalih dveh vprašalnikov. Pri posameznikih v zve-
zi je opazna nizka, a statistično pomembna korelacija 
med socioseksualnostjo in osamljenostjo (r = 0,19), ki 
ob kontroliranju vpliva starosti naraste (r = 0,24, p < 
0,001); korelacija v skupini samskih pa se ob kontro-
li starosti ne spremeni in še vedno ni pomembna (r = 
-0,04, p = 0,542). Prav tako je korelacija med socio-
seksualnostjo in osamljenostjo relativno višja v skupini 
študentov v predanem razmerju (r = 0,30, p < 0,001), 
medtem ko korelaciji v obeh skupinah dijakov (v sku-
pini samskih in tistih v romantičnem razmerju) nista 
statistično značilni. Na osnovi navedenega menimo, da 
korelacija v skupini posameznikov v romantični zvezi 
najverjetneje narašča s starostjo.

Korelacija med socioseksualnsotjo in osamljenostjo 
je zanemarljiva tako v skupini samskih moških kot sam-
skih žensk, v skupni posameznikov v zvezi pa je kore-
lacija pri moških (r = 0,33, p = 0,028) višja kot korelacija 
pri ženskah (r = 0,18, p = 0,025).

Z uporabo posameznikovih dosežkov na vprašalnikih 
socioseksualne orientacije, osamljenosti, vprašalnika 
modela vlaganja in njegovih demografskih podatkov 
smo sestavili regresijski model za napovedovanje ob-
čutka osamljenosti. V Tabeli 2 prikazujemo linearni 
regresijski model za napovedovanje dosežka na lestvi-
ci osamljenosti za samske in za posameznike v zvezi. 
Iz modela smo pri skupini samskih izločili dosežka na 
lestvicah zaznane kakovosti alternativ (IMS) ter želje po 
socioseksualnosti (SOI-R), saj se ti dve lestvici pričako-
vano nista izkazali kot pomembna napovednika.

Kot je razvidno iz Tabele 2, lahko pri posameznikih v 
zvezi s postopnim vključevanjem dosežkov na lestvicah 
IMS in skupnim dosežkom vprašalnika SOI izboljšamo 
napovedno vrednost in skupaj pojasnimo 17 % varia-
bilnosti osamljenosti. Pri samskih posameznikih lahko 
s postopnim vključevanjem lestvic IMS in dosežkov na 

lestvicah vedenja in stališč (SOI) pojasnimo nekoliko 
manj varibilnosti (12 %). Obe spremembi v pojasnjeval-
ni vrednosti sta s povečanjem števila vključenih dosež-
kov statistično značilni.

 
Diskusija

V skladu s pričakovanji smo na našem vzorcu ude-
ležencev in udeleženk potrdili povezanost med socio-
seksualnostjo in osamljenostjo pri posameznikih, ki so 
vključeni v romantična razmerja, ne pa tudi pri samskih. 
Odkrili smo tudi povezanosti med posameznimi pod-
lestvicami vprašalnikov UCLA in IMS, ki so primerljive 
z izsledki predhodnih raziskav (npr. Ahmetoglu, Swami 
in Chamorro-Premuzic, 2010; Halat in Hovardaoglu, 
2010; Rusbult, Martz in Agnew, 1998; Sprecher, 1988). 
Povezanost med osamljenostjo in zadovoljstvom z 
razmerjem je zmerno negativna v vseh skupinah; pri 
dijakih in vezanih posameznikih je zmerno negativna 
tudi povezanost med osamljenostjo in predanostjo. Po-
vezanost konstruktov je pri posameznikih v predanem 
razmerju pričakovana, saj so v tej skupini prisotne tudi 
zmerne negativne povezanosti med sociosekualnostjo 
in zadovoljstvom z razmerjem in predanostjo ter pozi-
tivna povezanost z zaznavo kakovosti alternativ.  Tako 
torej tisti posamezniki, ki so sicer v zvezi, a so vseeno 
socioseksualni, zaznavajo nižje zadovoljstvo s svojim 
razmerjem in so v njem tudi manj predani, kar se po-
vezuje z večjim občutkom osamljenosti (Ahmetoglu, 
Swami in Chamorro-Premuzic, 2010). Zanimivo je, da 
med skupinama samskih in vezanih posameznikov ne 
prihaja do razlik v socioseksualnih stališčih in socio-
seksualnem vedenju – te se pokažejo samo na faceti 

Tabela 2. Regresijski model za napovedovanje 
dosežkov  na vprašalniku osamljenosti. 

  Model R2 S. E. DR2 F p 

v 
zv

ez
i 1a 0,03 10,34 0,03 2,23 0,08 

2b 0,11 9,96 0,08 7,40 0,00 
3c 0,17 9,67 0,06 5,80 0,00 

         Model R2 S. E. DR2 F p 

sa
m

sk
i 1d 0,01 9,36 0,01 0,61 0,65 

2e 0,07 9,15 0,06 3,25 0,01 
3f 0,12 8,94 0,05 10,44 0,00 

Opombe: vključeni napovedniki: aspol, starost, trajanje 
zveze; bspol, starost, trajanje zveze, IM_inv, IM_alt, 
IM_sat, IM_com; cspol, starost, trajanje zveze, IM_inv, 
IM_alt, IM_sat, IM_com, SOI_skupaj; dspol, starost; 
espol, starost, IM_inv, IM_alt, IM_sat; fspol, starost, 
IM_inv, IM_alt, IM_sat, SOI_att, SOI_beh 
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zaznane želje po spolni aktivnosti. Glede na rezultate, 
ki kažejo na zmerne do visoke povezanosti s podlest-
vicami Vprašalnika modela vlaganja, osamljenostjo in 
ostalimi podlestvicami Vprašalnika socioseksualnosti 
(negativne povezanosti med socioseksualnostjo in za-
dovoljstvom, vlaganjem in predanostjo ter pozitivne z 
zaznavanjem kakovosti alternativ), lahko predpostavi-
mo, da je ravno želja po socioseksualnosti tista, ki naj-
bolj neugodno vpliva na razmerje ter preprečuje zdrav 
odnos in navezanost na partnerja, kar lahko privede do 
občutka osamljenosti.

V nasprotju z našimi pričakovanji povezanost med 
konstruktoma ni značilna za samske posameznike, kar 
kaže na nepomemben učinek vključenosti v predano 
romantično razmerje na posameznikovo osamljenost. 
Slednje je sicer skladno z ugotovitvami preteklih študij 
(npr. Mullins in Elston, 1996; Shiovitz–Ezra in Leitsch, 
2010), ki so ugotovile, da vključenost v zvezo še ne 
vpliva na zaznan občutek osamljenosti, a smo vseeno 
pričakovali, da bodo tisti posamezniki, ki se predajajo 
krajšim in neobvezujočim (spolnim) razmerjem, le-ta 
dojemali kot manj kakovostna in nezadovoljujoča. Taki 
posamezniki tudi resnih razmerij ne dojemajo kot obve-
zujočih, osamljenost pa je lahko posledica nezadovolj-
stva z njimi (Flora in Sergin, 2000). Hkrati je mogoče, 
da bodo ti posamezniki čutili manj predanosti partnerju, 
kar bi bil lahko povod za občutke osamljenosti, še po-
sebej po vstopu v odraslost, ko navedeni odnosi po-
stajajo vse manj značilni za posameznikove vrstnike 
(Birnie-Porter in Hunt, 2015). Morda bi morali za boljše 
razumevanje obravnavanega področja raziskavo razši-
riti in upoštevati še ostale pomembne vidike, ki lahko 
vplivajo na zaznan občutek (ne)osamljenosti (kakovost 
socialne mreže, prisotnost drugih oseb, na katere je po-
sameznik navezan, relativna pomembnost vključenosti 
v predan odnos …).

Povezanosti med socioseksualnostjo in osamlje-
nostjo so bile ob kontroliranju vpliva starosti nekoliko 
višje, prav tako je bila korelacija višja v skupini (starej-
ših) študentov, kar kaže na to, da bi povezanost s sta-
rostjo lahko naraščala, kot smo tudi predpostavili. Za 
natančnejše zaključke bi bilo potrebno starostni razpon 
razširiti in ugotoviti, kako se povezanost s starostjo res-
nično spreminja. V skupni dijakov povezanost namreč 
ni bila pomembna v nobeni od skupin, kar je mogoče 
pojasniti z nižjimi dosežki na socioseksualnosti – dija-
ki namreč še nimajo toliko izkušenj kot študentje, niti 
z neobvezujočimi niti s predanimi razmerji, prav tako 
slednja še niso značilna za njihove vrstnike. Sicer se v 
razmerja ti res najpogosteje vključujejo (Coon, 1992), a 

so ta krajša in neobvezujoča, zanje pa je značilna nižja 
raven intimnosti in predanosti (Bisson in Levine, 2009). 
V tem obdobju se posamezniki »še iščejo« in tako ne-
kakovostne zveze ne vplivajo nujno na zaznan občutek 
osamljenosti. S starostjo pa narašča delež tistih, ki se v 
zveze vključujejo, prav tako njihov zaznan pomen part-
nerskega življenja (Antonucci idr., 2004), zaradi česar 
so lahko nekakovostna razmerja ali njihova odsotnost 
pomembnejši napovednik osamljenosti posameznika.

Tudi povezanost med konstruktoma pri moških je 
višja kot pri ženskah, kar se sklada z našimi pričako-
vanji. Sklepali smo namreč, da do razlike prihaja za-
radi višje socioseksualne usmerjenosti moških, zaradi 
česar se ti redkeje vključujejo v predane odnose, hkrati 
pa svoje odnose zaznavajo kot manj zadovoljujoče, kar 
se lahko povezuje z njihovimi občutki osamljenosti ali z 
zaključkom zveze, kot to opisujeta Penke in Asendor-
ph (2008). Po drugi strani pa ženske v povprečju po-
ročajo o višjem zadovoljstvu v razmerju in manjši želji 
po alternativah (Halat in Hovardaoglu, 2010; Rusbult, 
Martz in Agnew, 1998; Sprecher, 1988), kar lahko pri 
njih deluje kot varovalni dejavnik pred občutkom osaml-
jenosti, s katero se negativno povezujejo zadovoljstvo 
z razmerjem, predanost v razmerju ter zaznava kako-
vosti alternativ (Ahmetoglu, Swami in Chamorro-Pre-
muzic, 2010). Zgoraj omenjenih izsledkov sicer na na-
šem vzorcu nismo potrdili v celoti, saj je na podlestvicah 
Lestvice modela vlaganja do razlik prišlo le pri zaznani 
kakovosti alternativ, na kateri so ženske v povprečju po-
ročale o nižji kakovosti zaznav. Razhajanja od izsled-
kov preteklih raziskav lahko verjetno pojasnimo tudi z 
omejenostjo našega vzorca udeležencev. Predhodne 
raziskave so bile namreč izvedene na vzorcu odraslih. 
V skupini dijakov ne moremo  pričakovati tako številnih 
in dlje trajajočih razmerij, v katerih posameznik razvije 
vse komponente Modela vlaganja.

Pri oblikovanju modela, ki bi na podlagi spremenljivk 
uporabljenih lestvic napovedoval osamljenost, smo v 
skupini samskih v model vključili demografske podatke 
(spol, starost), podlestvice IMS in SOI-R. Z navedenimi 
spremenljivkami smo pojasnili okrog 12 % variabilnosti 
dosežkov na lestvici osamljenosti. V tej skupini se pod-
lestvici zaznavanja alternativ (IMS) in zaznane želje 
(SOI-R) nista izkazali kot pomembna napovednika, kar 
je pričakovano – pri samskih vključevanje zaznavanja 
alternativ ni smiselno, saj te niso potrebne. Bolj zani-
miva je nepomembnost napovednika zaznane želje po 
socioseksualnem ravnanju. Predpostavljamo, da je to 
posledica možnosti neobremenjenega izpolnjevanja ta-
kih želja, kar ob vključenosti v predano razmerje morda 
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ni mogoče, in zato pomembno vpliva na občutek osaml-
jenosti.

V skupini vezanih posameznikov smo poleg starosti 
in spola v model vključili še trajanje razmerja, prav tako 
smo vključili  dosežke na vseh  podlestvicah vprašal-
nikov IMS in SOI-R. Na ta način smo uspeli pojasniti 
še nekaj več variabilnosti (17 %) dosežka na lestvici 
osamljenosti kot v skupini samskih. Višji odstotek po-
jasnjene variabilnosti lahko delno pripišemo večjemu 
številu napovednikov, delno pa (že opisani) višji pove-
zanosti med konstruktoma socioseksualnosti in osaml-
jenosti.

Predstavljena študija je zaradi relativne nerazis-
kanosti področja eksploratorne narave in ima nekaj 
omejitev, ki jih je potrebno upoštevati pri njeni interpre-
taciji. Glede na to, da se ukvarja z osebnostnimi kon-
strukti, je naš vzorec preveč omejen, da bi omogočal 
dobro posploševanje rezultatov na populacijo. Prav 
tako je bil starostni razpon (15–31 let) premajhen, da 
bi lahko zanesljivo sklepali na starostne spremembe, 
zato predlagamo raziskovanje povezanosti konstruk-
tov socioseksualnosti in osamljenosti tudi pri odraslih 
ter starostnikih ter primerjavo z že zbranimi podatki o 
mladostnikih in mlajših odraslih. Ker je bil velik del na-
ših rezultatov zbran preko socialnih omrežij, sklepamo, 
da je pri vzorcu prihajalo tudi do pristranskosti vzorca, 
saj ljudje, ki prostovoljno sodelujejo pri raziskavah o 
spolnosti, kažejo manj tradicionalen odnos do seksu-
alnosti, so bolj seksualno izkušeni in bolj seksualno 
samozavestni (Wiederman, 1999). Pri nadaljnjih razis-
kavah poleg večjega vzorca predlagamo še vključitev 
spremenljivke stilov navezanosti, ki se je v nekaterih 
študijah povezovala z obema konstruktoma (npr. Bir-
nie-Porter in Hunt, 2015; Gentzler in Kerns, 2004), ki je 
zaradi časovne ekonomičnosti v študijo nismo vključili. 
Vseeno pa pridobljeni podatki kažejo dober vpogled v 
seksualno vedenje mladih odraslih v Sloveniji, kjer so 
tovrstne študije redke. Upamo, da se bo obseg znanja 
na tem področju v prihodnje še povečeval. 
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Predgovor/Foreword

Junior Researcher Programme (JRP) je edinstven raziskovalni program za evropske študente psihologije 
in mlade raziskovalce iz področja. Razvil se je kot podpora šestim vsakoletnim raziskovalnim projektom, 
ki jih mladi razvijajo na poletni šoli jSchool. jSchool je intenziven celotedenski dogodek, na katerem se 
sreča več kot trideset študentov, šest doktorskih študentov supervizorjev in akademski gostje, ki skupaj 
raziskujejo različne poglede na današnje psihološke raziskave in prakse.

JRP ima dva velika cilja. Kot prvo želi zaključiti vse začete raziskave in jih pripraviti za predstavitev javnos-
ti – poletni šoli jSchool in tam začetim raziskavam nudi  akademsko podporo, daje okvir in celotno trajanje 
projekta vodi študente in njihoe supervizorje. Po drugi strani pa JRP predstavlja možnost, da raziskovalne 
skupine v stiku ostanejo tui po zaključeni jSchool in jim tako omogoči, da zaključijo tam začete projekte. 
Drug cilj pa je, poleg omenjenega, udeležencem omogočiti, da sodelujejo pri raziskovalnih projektih uni-
verze v Cambridgeu.

Letos je bila poletna šola jSchool organizirana v Sloveniji (Rakičanu) in z veseljem smo sprejeli njihovo 
vabilo ter skupaj organizirali znanstveno srečanje z mednarodno udeležbo. Tukaj predstavljamo povzetke 
predstavljenih posterjev.

The Junior Researcher Programme (JRP) is the most unique research programme for psychology students and 
young researchers in Europe. It was developed to support the six annual research projects developed at the 
jSchool – an intensive week-long event during which more than thirty students, six PhD Research Supervisors, 
and a handful of academic speakers convene to explore aspects of contemporary psychological research and 
practice.

The JRP has two aims. The first is to complete and submit all JRP research for dissemination. The JRP aims to 
meet the needs of jSchool Research Projects by supplying a framework, guidance and academic support to 
students and supervisors throughout the duration of the project. Centrally, the JRP represents the opportunity for 
research groups to remain in contact after the jSchool – allowing much needed time to complete the projects. 
The second aspect, and perhaps most unique to the programme, is the opportunity for participants to contribute 
to a research project in Cambridge.

This year the annual jSchool was organized in Slovenia (Rakičan) and we gladly accepted their invitation to co-
host a poster session with international participation. Here we present the abstracts of the presented posters.
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Cortisol and overgeneral autobiographical memory in depression

Adrian Askelund

Depression is sometimes called the “common cold” among mental disorders. Many patients showing improvement 
have several relapses. An important goal is to identify factors causing this tendency to relapse. One such factor 
is overgeneral autobiographical memory (OGM): memory of life events is often less specific in depression. The 
CaR-FA-X model focuses on rumination, avoidance and executive dysfunction as causes of OGM. However, a 
comprehensive model of OGM ought to integrate evidence from multiple levels of analysis, spanning the neural, 
endocrinological, cognitive and emotional level. Evidence suggests cortisol might have an impact on OGM. The 
question to be answered by this project (N = ~100) is whether the effect of cortisol on OGM is mediated by rumi-
nation, avoidance and executive dysfunction.

University of Oslo
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Team Autonomy and Team Effectiveness in an organizational context: 
the mediating role of Team Learning Behaviours

Josef Bader

The positive influence that autonomy exerts over team’s dynamics is of interest to organizational psychologists. 
Considering the Input-Mediator-Output- Input model as a reference, team autonomy is an antecedent of team 
effectiveness. As a result, team autonomy may impact a team’ outcomes by means of the relations that it 
establishes with other variables. In this way, our study examines the mediating role of team learning behaviours 
in the relationship between team autonomy and team effectiveness.To measure team effectiveness, dimensions 
of team performance, team viability, quality of team experience, and team process improvement are considered. 
In summary, the present study aims to clarify the impact that team autonomy exerts over team outcomes and how 
this impact is mediated by team learning behaviours.

Master´s Student of the Erasmus Mundus Work, Organizational, and Personnel Psychology program 
University of Coimbra, University of Barcelona
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Teachers‘ attitudes towards inclusive education: a cross cultural 
study on the role of values and experience

Jelisaveta Belić
 
Worldwide educational policy is shifting focus towards developing inclusive educational systems to provide all 
children, including those with special needs, with an appropriate place in regular schools. Findings from various 
studies imply that positive teacher attitudes are essential to successful implementation of inclusive education. In 
the present study we investigated whether personal values and experience with individuals with special needs 
predict attitudes towards inclusive education for children with intellectual disability. All teachers filled out self-report 
questionnaires about personal values, experience and attitudes towards individuals with intellectual disability and 
inclusive education. Preliminary results show that personal values predict teacher attitudes, but that this effect is 
attenuated by experience. The study is especially relevant to school psychologists and mental health advocates
 

Leiden University, Netherlands
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Take my hand and forgive me – how shaking hands influences recon-
ciliation and the outcome of negotiations

Jana Berkessel

How can we reconcile after getting into a conflict? In various cultures shaking hands is a common part of excuses. 
Touch has been observed to be a part of reconciliation among children (Fujisawa et al., 2005) and can improve 
your chances of getting a wish satisfied (Crusco & Wetzel, 1984). In the present studies the influence of shaking 
hands on reconciliation between negotiators and the outcome of the negotiation was investigated. An internet 
based study confirmed the hypotheses that a handshake in combination with a verbal excuse lead to a better re-
conciliation between the negotiators and a better outcome for the person initiating the handshake. A second study 
served explorative purposes and suggested a practical relevance of the previous findings.

University of Cologne, Germany
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Exploring sociosexuality and loneliness

Žan Lep, Naja Kikelj & Simona Gorjan

Sociosexuality is a personality trait, which describes the level of one’s willingness to engage in short-term sexual 
relationships. In the present study, we explored the connections between sociosexuality and loneliness in a sample 
of 452 individuals in the age range from 15 to 31 using Revised Sociosexual Orientation Inventory (SOI-R), Invest-
ment Model Scale (IMS) and UCLA Loneliness Scale. We hypothesized that participants with a high score on the 
SOI-R will be lonelier, with interaction increasing with age, as the more sociosexual individuals are less likely to be 
in a long-term committed relationship (which is a good predictor of low loneliness). Significant results were found 
only for people in relationships, with higher correlations for men. 
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The Picture sequencing task as an indicator of theory of mind and 
metalinguistic competences

Kaja Hacin 

Our aim was to examine the relations between children’s performance on the Picture sequencing task (PST), often 
used as a measure of theory of mind, and their false-belief understanding and metalinguistic competences. The 
sample included 45 children of average age 5 years. No connection was found between the children’s performance 
on Intentional story of PST and their false-belief understanding. However, their performance on PST did correlate 
with their metalinguistic awareness and with the content structure of their stories when storytelling. Additionally, 
some children showed specific difficulty with changing the order of the pictures. In conclusion, the children’s perfor-
mance on PST could be an indicator of representational competences that children need for sequencing pictures, 
and which are also connected with children’s metalinguistic competences. 

Department of psychology, Faculty of arts, University of Ljubljana
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Is There A Link Between Social Media Use, Psychological Wellbeing 
And Academic Achievement?

Elisabeth A. Johannessen

Due to the increasing amount of time spent by students on different social media platforms and the occurrence of 
cyber bullying, this study aimed to explore if there is a link between social media use, psychological wellbeing and 
academic achievement. Current study asked students to fill out an anonymous online survey containing a number 
of scales, 72 students completed the survey, 15 males and 57 females. Results showed no link between social me-
dia use, psychological wellbeing and academic achievement, but showed however a link between depression and 
low academic self-concept. Results are discussed with regards to the nature and quantity of participants. Another 
data collection will take place to further explore the initial research question.  

Staff partner Dr. Manuela Thomae
Funded by the University of Winchester
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Can Kindchenschema cuteness evoke tears of love? A study of the 
kama muta emotion that motivates caring

Kamilla Knutsen Steinnes

Occurrences of being moved or touched are commonplace, yet the research field of these emotional experiences 
has received surprisingly little attention. However, the recently developed theory of kama muta (Sanskrit for “moved 
by love”) posits that the emotion which people may label being moved or touched and similar terms, occurs when 
a communal sharing (CS) relationship suddenly intensifies. This motivates caring. Mammals must care for their 
young, and the Lorenzian hypothesis suggests that certain physical cues of cuteness, termed Kindenschema or 
baby schema, evoke caretaking. Moreover, the physiological reactions to, and the motivational forces behind kama 
muta experiences resemble reactions and motivations that one might have in response to cuteness. Consequently, 
a first study set out to test the following hypothesis; Can cuteness evoke kama muta? An online survey was 
distributed in two independent samples; one Norwegian (N = 64) and one American (N = 70). The study employed 
a repeated measures design using pretested video clips of baby animals and controls as stimuli. The participants 
self-reported answers indicated that they felt more motivation to engage in, strengthen or create CS-relationships 
in response to the cute video clips as opposed to the control videos. Furthermore, they reported several of the 
associated symptoms that often accompany a kama muta experience. Thus, the results of the study indicate that 
the participants did experience both the motivational aspects as well as the physiological symptoms of kama muta 
in response to Kindchenschema cuteness. Indeed, people’s emotional reaction to cuteness can involve tears of 
love.

Department of Psychology, University of Oslo, Norway
Supervisors: Beate Seibt, Johanna Katarina Blomster & Alan Page Fiske
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Psychometric properties of the Slovene translation of NEO-FFI-30

Rebeka Kovačec & Žan Lep

In recent years researchers have developed a spectre of instruments used to discover dimensions of personality. 
The present study examines, on a Slovene sample, the short version of the NEO-FFI-30 questionnaire, based 
on the german adaptation. It also examines the correlation between the NEO- FFI-30 and the Big Five Inventory. 
The 160 participants, aged 15 to 66, filled the questionnaire on- line. The results support previous researches 
that found the NEO-FFI-30 a valid instrument for measuring the Big Five factors of personality. Due to differenc-
es in the theoretical definitions of the instruments, their connection is limited. Including the existing evidence of 
the psychometric characteristics and its’ time efficacy, we support further development and implementation of the 
NEO-FFI-30 in the Slovene language and context.
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Reliability and validity of numerical and non-numerical order 
processing

Melanie Spindler¹, Trent Haigh¹, Gerrit Sommerauer¹, Ian M. Lyons², Roland H. Grabner¹ & 
Stephan E. Vogel¹,*

This study aimed to investigate differences and commonalities of numerical and non-numerical order processing 
as well as their relationship to arithmetic fluency. We invited 36 adults twice to perform three computerized order 
tasks (arabic-digits, dot-arrays, letters). Participants judged whether stimuli were arranged in an order (e.g., 2-3-
4; ; B-C-D) or in mixed-order (e.g., 3-6-4; ; C-F-D). Arithmetic fluency was measured with a paper 
pencil test. Results demonstrated reliable reaction time differences between all conditions. Reliable associations 
were observed between arithmetic test scores and reaction times of the Arabic-digit and letter condition, but not 
for dot-arrays. Further analyses showed that judging the order of Arabic-digits explained a significant amount of 
unique variance in arithmetic fluency, over and above dot-arrays and letters.

¹ Educational Neuroscience, Institute of Psychology, University of Graz, Austria, ² Numerical 
Cognition Lab, Department of Psychology, Western University, Canada * Authors made an equal 
contribution to this study
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“Fear of Missing Out” and the Usage of Social Media - a Correlation 
Study

Frida Norberg, Lejla Prepic, Felicia Sundström & Sofia Wiklert

The study focused on the association between students’ experience of FoMO and usage of social media. The 
hypothesis was that there is a positive correlation between usage of social media and FoMO. The method used 
for the data collection consisted of a questionnaire measuring FoMO and social media. The social media scale 
focused on degree of usage during the day in the past week while the scale measuring FoMO focused on over-
all experience of FoMO in different situations. The sample consisted of students at one of Uppsala University’s 
campuses (n = 30) who rated each item on a five-pointed Likert-scale. The study showed a significant positive 
correlation between the usage of social media and experience of FoMO (rs = .367, p = .046). 

Supervisors: Ebba Elwin & Joakim Sundh, 
Department of Psychology, Uppsala University, Sweden
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The most important factors in the higher-education talent-
development by the specialists

János Szabó

I wanted to explore, which are the most important factors being a talented student in the higher-education. The first 
step of my investigations was asking the main specialists of the hungarian higher-education (leaders of scientific 
programes, etc). I asked them to deciding how important a factor from 1 to 10. The whole list consised of 72 
features (items). I analysed the datas with descripitive statistics and applied a factor analysis. I choosed and 
contracted the factors whom have the average point above 8,00. This will be the base of next step of my research, 
and I want show these results in my poster.

University of Pécs
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The Relationship Between Narcissism, Self-Esteem and Jealousy With 
Some Demographic Differences Between Constructs

Iva Trplan1 & Lea Majcen2

The aim of this study is to establish whether narcissism is positively related to self-esteem and whether there are 
any positive or negative relations between narcissism and jealousy. Another issue tackled is whether there are any 
differences among the groups, relating to some demographic variables, when it comes to narcissism, self-esteem 
and jealousy. The study included 948 participants, who filled in a website form of Narcissistic Personality Inventory 
NPI, Self-Liking/Self- Competence Scale SLCS-R and Multidimensional Jealousy Scale MJS. The findings show 
that all the factors of narcissism are positively correlated to self-esteem and some of them are positively correlated 
to jealousy. Furthermore, important differences are shown between groups according to different demographic 
variables (gender, age, education, relationship status).

1Bachelor of Psychology - Health Centre Murska Sobota, 2Bachelor of Psychology - Health Centre 
Ormož
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PhoPhiKat-45: examining psychometric properties of the slovene 
translation

Katja Habuš, Daša Dolenc, Saša Bajc & Bor Vratanar

The PhoPhiKat-45 measures three laughter-related concepts – gelotophobia (the fear of being laughed at), ge-
lotophilia (the joy of being laughed at) and katagelasticism (the joy of laughing at others). The questionnaire was 
adapted to Slovene and its psychometric properties were examined with 494 participants (35 % male), aged 18 to 
65 years. We also measured extraversion and agreeableness. Confirmatory factor analysis indicated, that theo-
rized three-factor model with minor modifications has acceptable fit. Reliability coefficient for congeneric measures 
of scales were very high (all > 0.89). Intercorrelations between scales were rather low, indicating that concepts are 
related but not interchangeable. The results showed that gelotophilia is related to high extraversion, katagelasti-
cism to low agreeableness and gelotophobia to low extraversion. 

University of Ljubljana
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Covert narcissism and its role in social relationships

Vesna Vrečko & Anuša Petr

The article deals with the connection of the sociometric position of a covert narcissist through analyzing the link 
between sociometry and the HSNS test (The Hypersensitive Narcissism Scale, HSNS, Hendin and Cheek, 1997; 
Slovenian adaptation Mori, 2012), which measures covert narcissism. It has been shown that on our sample 
(N=61), there is a positive correlation between the score on the HSNS test and the sociometric status for negative 
choices and a negative correlation between the score on the test HSNS and social impact and sociometric status 
for positive choices. In addition, there was a significantly negative correlation between the score on the HSNS test 
and social preference. We have also found that there is no significant difference in the accuracy of self predicted 
sociometric choices between the two groups of individuals with a low and a high score on HSNS test.

University of Maribor
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