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POVZETEK 
 
Človek je večplastno bitje in zanj je pomembna tako njegova zadostna in potrebna osebna 
celovitost (ZIPOC) kot tudi psihično dobro počutje (PDP) ter samospoštovanje. Zato je naš 
raziskovalni model temeljil na večih glavnih determinantah, v ozadju katerih pa je človek 
(kot zaposleni). Gre za naslednje determinante, ki so obenem tudi naši ključni raziskovalni 
koncepti/konstrukti: (i) ZIPOC, (ii) PDP, (iii) samospoštovanje. 
 
V raziskovanju smo upoštevali, da ZIPOC merimo na temelju opredeljenih dimenzij, 
posamezniku pa napredovanje po le-teh omogočajo različne tehnike. Na ZIPOC 
posameznika kot zaposlenega vplivajo tudi pogoji znotraj organizacije, ki prispevajo k 
celovitosti in so naslednji: interno komuniciranje, sistem usposabljanj in izobraževanj, 
kultura organizacije, ustvarjalno sodelovanje, vodenje, organizacija dela, PDP ter VKEN, s 
čimer označujemo vrednote, kulturo, etiko in norme. Poleg sidrišč (osebnost, zavest, 
zdravje) so temelj prvega koncepta, ZIPOC-a, posameznikove sposobnosti in zmožnosti, 
vključno z znanjem, izkušnjami, vrednotami, poslanstvo, čustvi, psihofizičnim stanjem 
ipd., na katere pa kot že rečeno vplivajo tudi pogoji, ki vladajo znotraj organizacij. 
 
Drugi koncept PDP je sestavljen iz subjektivnega emocionalnega dobrega počutja (SDP), 
psihološkega dobrega počutja (PDP') in stopnje samodeterminacije. Obenem gre za 
konstrukt, ki je vsebinsko povezan s konstruktom samospoštovanja. V začetnem 
raziskovalnem modelu smo predvideli povezanost PDP-ja z ZIPOC posameznika, kar smo v 
končnem modelu tudi potrdili.  
 
Glede na hipoteze in s tem povezane ključne koncepte/konstrukte je naš cilj bil tudi na 
ravni Slovenije pri zaposlenih v skladu z opredeljenim vzorcem izmeriti ZIPOC kakor tudi 
vse tri komponente PDP-ja skupaj s samospoštovanjem posameznika. Tako smo prvič v 
Sloveniji izmerili ZIPOC, PDP in samospoštovanje zaposlenih in to v času, ko so bile 
prisotne posledice gospodarske krize, ki se je pričela leta 2008 (april–junij 2011).  
 
V ta namen smo za vsakega izmed prej omenjenih konstruktov razvili merski instrument: 
za ZIPOC lasten, medtem ko smo si pri PDP in samospoštovanju pomagali z že obstoječimi 
merskimi instrumenti, ki pa smo jih na osnovi rezultatov preliminarne raziskave prilagodili 
slovenskim razmeram. Merski instrument je vključeval konstrukte ZIPOC, PDP in 
samospoštovanje in je bil namenjen zaposlenim.  
 
Končni vprašalnik za zaposlene je zajemal lestvice za ZIPOC (telesno ravnovesje, duševno 
ravnovesje, družbeno integriranost, duhovno zrelost in ekonomsko stabilnost) in PDP 
(subjektivno in psihološko dobro počutje, stopnjo samodeterminacije) ter 
samospoštovanje. Končni vprašalnik za zaposlene je tako obsegal 12 vprašanj (vključno z 
identifikacijskimi vprašanji). 
 
Poleg merskega instrumenta je za izvedbo raziskave potreben tudi raziskovalni vzorec. S 
ciljem opredeliti raziskovalni vzorec smo najprej opredelili populacijo organizacij, ki nam 
je predstavljala osnovo za zajem enot v končni vzorec. Odločili smo se, da bomo v 
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populacijo organizacij vključili tiste organizacije, ki zaposlujejo več kot 10 sodelavcev. 
Razlog za opredelitev meje 10 zaposlenih izvira iz predpostavke, da organizacije z manjšim 
številom zaposlenih nimajo razvitega sistematičnega upravljanja človeških virov (HRM). 
Pri snovanju vzorca smo se opirali tudi na spoznanja raziskovalne skupine, ki je sodelovala 
pri temeljnem raziskovalnem projektu z naslovom »Dovolj celovit model merjenja 
dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo inovativnih in manj 
inovativnih«. Novembra 2010 je bilo v Republiki Sloveniji po podatkih Agencije Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve 66.709 organizacij. Na osnovi naključnega 
izbora smo v končni vzorec vključili 2.409 organizacij; od tega 1.510 mikro in majhnih, 552 
srednje velikih in 347 velikih organizacij. Za oblikovanje končnega vzorca organizacij smo 
uporabili enostavni slučajnostni vzorec. 
 
Zbiranje podatkov je potekalo z metodo elektronskega, telefonskega in izjemoma tudi 
dopisnega in elektronskega spraševanja v treh valovih. V prvem valu (april 2011) smo stik 
s potencialnimi respondenti vzpostavili preko elektronskih naslovov. Tako smo 
vprašalnike poslali na 2.409 v vzorcu izbranih elektronskih naslovov. Organizacije, 
natančneje direktorje, predsednike uprav, člane uprav, zadolžene za HRM, kadrovske 
vodje, smo prosili, da vprašalnik sami izpolnijo in da jih v opredeljenem številu izpolnijo 
njihovi zaposleni. Pri tem nismo pozabili omeniti, da imajo možnost elektronskega 
odgovarjanja in sicer na spletni strani http://www.irdo.si/raziskava-2011.html kakor tudi 
dopisnega odgovarjanja. 
 
Prvemu valu je po mesecu dni sledil drugi val, kjer smo po preteku prej navedenega časa 
organizacije, v katerih zaposleni niso v dovolj veliki meri odgovorili na vprašalnik, po 
telefonu in elektronski pošti ponovno pozvali k izpolnjevanju vprašalnikov. Tudi v drugem 
valu smo respondentom tako kot v prvem ponudili možnost dopisnega odgovora (poslali 
smo jim vprašalnik in frankirano kuverto). Ker je bila odzivnost zaradi kompleksnosti in 
dolžine tako vprašalnika za vodstvo kakor tudi zaposlene slaba, smo se v mesecu juniju 
2011 odločili še za telefonsko zbiranje podatkov, pri čemer smo z zbiranjem podatkov 
zaključili 30.6.2011. 
 
Na temelju zbranih podatkov smo izvedli kvantitativno raziskavo, ki smo jo opravili na 
vzorcu zaposlenih. Pridobljeni podatki so bili osnova za potrjevanje empiričnih hipotez.  
 
Hipotezo H1 smo izrazili takole: ZIPOC posameznika je večdimenzionalni koncept. Za 
merjenje ZIPOC posameznika uporabljamo naslednje dimenzije: (i) telesno ravnovesje, (ii) 
duševno zrelost, (iii) družbeno integriranost, (iv) duhovno zrelost, (v) ekonomsko 
stabilnost in drugo. Za merjenje posamezne dimenzije smo uporabili v ta namen 
oblikovano lestvico. Hipotezo smo potrdili z zasnovo večdimenzionalnega modela, za 
katerega je CFA pokazala, da je model veljaven in da so indeksi ustrezni. 
 
Naslednja hipoteza, H2, se je glasila: ZIPOC zaposlenih pozitivno vpliva na PDP 
zaposlenega. Omenjeno hipotezo smo potrdili, saj smo ugotovili, da telesno ravnovesje 
pozitivno vpliva na SDP in PDP'. Prav tako je bilo ugotovljeno, da duševno (čustveno) 
ravnovesje pozitivno vpliva na SDP in PDP' ter SDT; medtem ko duhovno ravnovesje 
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pozitivno vpliva na SDP in negativno na SDT. Zadnja dimenzija ZIPOC, ekonomska 
stabilnost, pozitivno vpliva na SDP in negativno na PDP'. 
 
V naslednjem sklopu smo imeli več hipotez, o katerih govorimo v nadaljevanju. H3a: PDP 
posameznikov in ZIPOC se razlikujeta pri zaposlenih z več delovne dobe v primerjavi s 
tistimi z manj delovne dobe. Trditev, da se ZIPOC posameznikov razlikuje pri zaposlenih z 
več delovne dobe v primerjavi s tistimi z manj delovne dobe, lahko deloma potrdimo. 
Trditev, da se PDP posameznikov razlikuje pri zaposlenih z več delovne dobe v primerjavi s 
tistimi z manj delovne dobe, lahko zavrnemo, saj razlike med PDP in dolžino delovne dobe 
niso statistično značilne. Druga hipoteza, H3b, je temeljila na sledečem: PDP posameznikov 
in ZIPOC se razlikujeta pri vodilnih in vodstvenih sodelavcih v primerjavi s sodelavci na 
drugih ravneh v organizacijski hierarhiji. Hipotezo, da se PDP posameznikov razlikuje pri 
vodilnih in vodstvenih sodelavcih v primerjavi s sodelavci na drugih ravneh v 
organizacijskih hierarhiji, lahko potrdimo. Deloma pa lahko potrdimo hipotezo, da se 
ZIPOC posameznikov razlikuje pri vodilnih in vodstvenih sodelavcih v primerjavi s 
sodelavci na drugih ravneh v organizacijskih hierarhiji. 
 
H3c smo izrazili takole: PDP posameznikov in ZIPOC se razlikujeta pri zaposlenih glede na 
njihov spol. Hipotezo, da se ZIPOC posameznika razlikuje pri zaposlenih glede na njihov 
spol, lahko le deloma potrdimo. To velja tudi za hipotezo, da se PDP posameznikov 
razlikuje pri zaposlenih glede na njihov spol. 
 
Izvirni znanstveni prispevek je naslednji: 
• izvirno oblikovanje merskega instrumenta za merjenje ZIPOC posameznika in 

zagotovitev njegove zanesljivosti in veljavnosti; 
• opredelitev ZIPOC posameznika kot večdimenzionalni model, ki ga opredeljujejo 

naslednje dimenzije: (i) telesno ravnovesje, (ii) duševna zrelost, (iii) družbena 
integriranost, (iv) duhovna zrelost, (v) strokovnost in (vi) ekonomska stabilnost in 
drugo; 

• prvo merjenje ZIPOC posameznika kot zaposlenega; 
• analiza uporabe tehnik, ki posamezniku služijo za približevanje k lastni ZIPOC in s tem 

posledično tudi k višji stopnji PDP; 
• zasnova merskega instrumenta za celovito PDP vključujoč samospoštovanje 

zaposlenih, 
• merjenje stopnje PDP in samospoštovanja posameznikov kot zaposlenih; 
• opredelitev in preverjanje povezave med PDP posameznika ter njegovo ZIPOC; 
• analiza stopnje PDP in s tem ZIPOC pri: (i) vodilnih in vodstvenih sodelavcih v 

primerjavi s sodelavci na drugih ravneh organizacijske hierarhije, (ii) zaposlenih glede 
na njihov spol in (ii) starejših v primerjavi z mlajšimi zaposlenimi. 

 
Raziskava nas je vodila do naslednjih ključnih sklepov: 
• ZIPOC posameznika kot zaposlenega je večdimenzionalni koncept. Za merjenje ZIPOC 

posameznika uporabljamo naslednje dimenzije: (i) telesno ravnovesje, (ii) duševna 
zrelost, (iii) družbena integriranost, (iv) duhovna zrelost, (v) ekonomska stabilnost in 
drugo. Za merjenje posamezne dimenzije pa uporabljamo v ta namen oblikovano 
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lestvico. Napredovanje po posamezni dimenziji posamezniku zagotavlja poznavanje in 
izvajanje tehnik za zagotavljanje ZIPOC; 

• ZIPOC posameznika kot zaposlenega pozitivno vpliva na PDP zaposlenega, saj: (i) 
telesno ravnovesje pozitivno vpliva na SDP in PDP', (ii) duševno (čustveno) ravnovesje 
pozitivno vpliva na SDP in PDP' ter SDT, (iii) duhovno ravnovesje pozitivno vpliva na 
SDP in negativno na SDT, (iv) ekonomska stabilnost pozitivno vpliva na SPD in 
negativno na SDT; 

• ugotovili smo, da se PDP posameznikov razlikuje pri vodilnih in vodstvenih sodelavcih v 
primerjavi s sodelavci na drugih ravneh v organizacijski hierarhiji. V določenih 
segmentih ZIPOC posameznikov smo ugotovili razlike pri vodilnih in vodstvenih 
sodelavcih v primerjavi s sodelavci na drugih ravneh v organizacijskih hierarhiji. Da se 
PDP posameznikov in ZIPOC se razlikujeta pri zaposlenih glede na njihov spol, smo 
potrdili le deloma, to velja tudi za trditev, da se ZIPOC posameznikov razlikuje pri 
zaposlenih z več delovne dobe v primerjavi s tistimi z manj delovne dobe. Statistično 
značilnih razlik med PDP posameznikov in dolžino njihove delovne dobe nismo 
ugotovili. 

 
Pričakovani rezultati raziskave (predvsem spoznanje, da PDP zaposlenih temelji na ZIPOC) 
bodo obogatili sposobnost organizacij v tranzicijskih družbah, npr. v Sloveniji, da čimbolj 
pospešeno postanejo inovativne in družbeno odgovorne organizacije, ki svoj uspeh 
gradijo na ustvarjalnosti kot podlagi in tudi posledici za PDP sodelavcev. Ta lastnost bi se 
po multiplikativnem učinku vpliva organizacij na druge organizacije lahko razširila, tako da 
bi npr. v Sloveniji nastala inovativna družba dovolj pospešeno, da bi izšla iz sedanje krize z 
bistveno manj hudimi posledicami kot sicer. Zavedamo se, da so spoznanja iz raziskave 
podlaga za smiselno ukrepanje, ki sedaj le izjemoma povezuje poslovne in širše 
ekonomske uspehe z ustvarjalnostjo širših krogov sodelavcev, še manj pa z njihovim PDP, 
ki je med bistvenimi pogoji, da se njihova naravna in priučena ustvarjalnost uporabita v 
korist 'njihovega' podjetja in širše skupnosti, ne le za oteževanje delovanja 
podjetja/organizacije in v korist njih samih v prostem času.  
 
Tako je ključno spoznanje in obenem priporočilo managementu, da meri ZIPOC in PDP 
zaposlenih, da bi lahko z ukrepi HRM bistveno prispevalo k povečanju PDP zaposlenih in 
lastni uspešnosti. Pri tem poudarjamo, da PDP zaposlenih, ki temelji na ustvarjalnosti 
namesto na lenobi, spada med osrednje spregledane pogoje inovacij in zahteva inovacijo 
navad in kulture ter tudi managementskega stila, da bi nastalo in postalo dejavnik 
inovativnega poslovanja in inovativne družbe kot poti iz krize. Obenem nastaja tudi 
možnost za pot iz slepe ulice, v kateri je sedaj gospodarstvo, ker se je model neoliberalne 
ekonomije iztrošil, saj se njegova predpostavka, da deluje svobodni trg za vse enako, ne 
uresničuje, ampak se z omejeno konkurenco uveljavljajo monopoli in s tem fevdalni 
kapitalizem. Le-ta onemogoča dobro počutje. To znižuje ustvarjalnost sodelavcev, 
družbeno odgovornost in zato uspešnost, obenem pa povzroča (namesto da preprečuje) 
stavke, terorizem, trpinčenje, potrebe po zdravljenju ipd., kar veliko stane. Preko PDP 
zaposlenih kakor tudi drugih ljudi lahko stopimo na pot iz slepe ulice danega družbeno-
gospodarskega položaja. 
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1 UVOD 
 
V dandanašnjem gospodarskem okolju, polnem izzivov, bi veliko organizacij moralo 
redefinirati svoje vrednote in načela, da ne bi temeljila zgolj na ustvarjanju dobička. 
Potem managerji ne bi tako zlahka preprečili pobud za izboljševanje dobrega počutja (DP) 
zaposlenih in/ali odjemalcev, češ da organizacije ne bi imele prevelikih stroškov. Ob tem 
ne smemo pozabiti na modrost, ki pravi, da je potrebno najprej dati, če želimo nekaj 
prejeti (Brownstein 2008: 137). To velja tudi za organizacije. Dajanje in prejemanje sta dve 
plati iste medalje, soodvisna. Če so torej organizacije prijazne, skrbne in velikodušne do 
svojih deležnikov, bodo to tudi prejemale v zameno. 
 
Poslovanje organizacij na temelju ideje 'da bi imel, moraš drugim dati vse' ne podpira 
ozkega in kratkoročnega egoističnega gledanja na svet. To je za egoista zastrašujoča 
možnost, saj je njegovo stališče, da je posameznik v središču vesolja, ki je odvisno od 
človeškega obvladovanja. Odstraniti je potrebno egoistični pogon za nadzor tržnih in zato 
spontanih in nenapovedljivih sil. Če organizacije verjamejo v proces dajanja pred 
prejemanjem, potem zaupajo v veljavnost duhovnih načel in spontanih sil na trgu –sil, ki 
so preveč zapletene, da bi jih človeški um popolnoma razumel, kaj šele obvladal. Te sile 
ustvarjajo ugodne razmere. Donosnost organizacij je odvisna od zmožnosti ljudi prikazati, 
kar je očitno. Zagotoviti moramo, da je uspeh organizacij odvisen od DP njihovih 
zaposlenih in odjemalcev. Paradoks je, da z dajanjem dobivamo, vendar zgolj takrat, ko ne 
dajemo zato, da bi kaj dobili v zameno (Brownstein 2008: 141–142). Bodimo torej manj 
sebični iz sebičnih razlogov (Gorenak in Mulej 2010). 
 
Gre za to, da torej opustimo oblastno zlorabo in se naučimo dajati. Ko obvladamo dajanje, 
doživljamo medsebojno povezanost organizacij in odjemalcev in vsega, kar je: etiko 
soodvisnosti (Mulej, Kajzer, 1998a, b). Organizacijam, ki delujejo na preživetem konceptu 
'win-lose', je vse to nesmiselno, saj ne dojemajo, da dajanje pred prejemanjem zagotavlja 
uresničevanje strategije 'win-win'. To nas je tudi vodilo pri oblikovanju teoretičnega 
modela PDP na temelju ZIPOC zaposlenih. 
 
Model obravnava problem, ki se nanaša na področje managementa in znotraj tega na 
HRM z vidika DP na osnovi ustvarjalnosti z upoštevanjem ZIPOC zaposlenega, ki v znani 
literaturi ni obravnavana. Zato je naš namen podrobneje osvetliti vpliv ZIPOC na PDP 
kakor tudi samospoštovanje zaposlenih. 
 
Tako je prvo poglavje znanstvene monografije posvečeno modelu psihičnega dobrega 
počutja (PDP) ljudi kot zaposlenih na temelju njihove zadostne in potrebne osebne 
celovitosti (ZIPOC). Da bi omenjeni model optimalno zasnovali, smo najprej oblikovali 
konceptualni model povezav med ZIPOC in PDP. V naslednjem koraku smo na temelju 
konceptualnega modela povezav zasnovali podrobni multidimenzionalni model za 
vzpostavitev ZIPOC posameznika kot zaposlenega, ki pozitivno vpliva na PDP. To je od nas 
zahtevalo, da smo vse bistvene elemente modela ponovno orisali, od ZIPOC, preko PDP 
do samospoštovanja.  
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Podatki, ki so predstavljali osnovo za izvedbo raziskave, ki je predstavljena v monografiji, 
so bili pridobljeni v okviru temeljnega raziskovalnega projekta z nazivom »Dovolj celovit 
model merjenja dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo 
inovativnih in manj inovativnih (šifra projekta J5-2173 (A)), ki se je izvajal med letoma 
2009 in 2012 in ga je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike 
Slovenije (ARRS). V njem sta sodelovali Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v 
Mariboru in Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti je v okviru projekta zbral podatke, ki so bili v monografiji uporabljeni za 
izvedbo raziskave. 
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2 ZASNOVA MODELA PSIHIČNEGA DOBREGA POČUTJA NA TEMELJU 
ZADOSTNE IN POTREBNE CELOVITOSTI POSAMEZNIKA 
 

2.1  Oblikovanje konceptualnega modela povezav 
 
Izhodišče, ki smo ga vključili v naše raziskovanje, kaže, da so zaposleni pomemben vir 
organizacije in bistveno prispevajo k njeni uspešnosti. Zato je za snovanje osnovnega 
konceptualnega okvirja med drugim pomembno tudi razmišljanje, ki ga predstavlja slika 1. 
V njej nakazujemo, da je človek sistem sistemov, ki si zavedno ali nezavedno prizadeva 
tako za lastno ZIPOC in kot za PDP, ki vpliva tudi na uspešnost organizacije, kjer 
posamezniki ustvarjajo.  
 
Slika 1: Izhodišče za oblikovanje osnovnega konceptualnega modela 

 
Vir: Lasten 

 
Človek, ki kot zaposleni predano uresničuje različne življenjske vloge, mora biti kar najbolj 
osebno celovit – v največji možni meri mora upoštevati vse važno. Da bi bil tega 
sposoben, mora krepiti svojo ZIPOC s prakso in zavedanjem samega sebe kot: 
• telesnega oz. biološkega/naravnega bitja, ki to uresničuje z aktivnim izvajanjem tehnik 

za zagotavljanje telesnega ravnovesja (zdrava prehrana, ajurveda, masaža in 

ČLOVEK 
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aromaterapija, sproščanje, tehnike dihanja, fizična aktivnost, upoštevanje biološkega 
ritma, preventivne in dopolnilne oblike zdravljenja in drugo); 

• duševnega bitja, ki plemeniti čustvovanje, zaznavanje, mišljenje in voljo s tehnikami 
umetnosti življenja (čustvena inteligenca, življenje v sedanjem trenutku – a ne le 
kratkoročno, pozitivno mišljenje in drugo); 

• družbenega bitja, ki kakovostne povezave s soljudmi izgrajuje s tehnikami strokovnega 
in delovnega razvoja ter družbene integriranosti (vzgoja, izobraževanje, usposabljanje 
ob delu in po njem, pridobivanje delovnih izkušenj v okviru delovne kariere in drugo); 

• duhovnega bitja, ki hrepeni po samoaktualizaciji in po življenjskem smislu, kar 
uresničuje s pomočjo tehnik duhovnega razvoja (duhovna inteligenca, meditacija, 
mantre, joga, logoterapija, praktični budistični principi za vzpostavitev ravnovesja in 
drugo); 

• ekonomskega bitja, ki ima občutek, da zadovoljuje svoje materialne potrebe kot oseba, 
družinski član, zaposleni/sodelavec in pripadnik neke širše skupnostiin to uresničuje s 
tehnikami ekonomske stabilnosti (ustvarjalna in delovna vloga v različnih 
organizacijah). 

 
ZIPOC je lastnost človeka in vrojena težnja človekove osebnosti, ki jo je mogoče meriti s 
stopnjami. Glede na opredelitev človeka, ZIPOC posameznika in teoretičnih podlag za 
merjenje, uporabljamo naslednje dimenzije: (i) telesno ravnovesje, (ii) duševno zrelost, 
(iii) družbeno integriranost, (iv) duhovno zrelost in (v) ekonomsko stabilnost, vključno z 
uporabo tehnik za zagotavljanje ZIPOC. Človek kot zaposleni je toliko osebno celovitejši, 
kolikor pri njem lahko ugotavljamo uravnoteženost po vseh kriterijih v čim večji izmerjeni 
jakosti. To pomeni, da bomo merili osebno celovitost posameznika tako z vidika 
uravnoteženosti po različnih dimenzijah kakor tudi po jakosti posamezne dimenzije. Ker 
po nam dostopni literaturi še ni bil oblikovan merski instrument za merjenje ZIPOC 
zaposlenih, smo ga oblikovali kot sinergijsko integracijo merskih lestvic za posamezne prej 
navedene dimenzije.  
 
Kadar se ljudje kot zaposleni približujejo ZIPOC, se njihovo PDP povečuje. To se nadalje 
odraža v večji produktivnosti, učinkovitosti in ustvarjalnosti na delu ter posledično v večji 
uspešnosti organizacij. Iz tega tudi izhaja, da morajo organizacije ustvarjati pogoje za 
izvajanje tehnik za krepitev ZIPOC s ciljem povečevati PDP svojih zaposlenih.  
 
Kratko osnovno idejo kakor tudi osnovni koncept smo na temelju lastnih spoznanj 
dogradili v podroben model, ki ga prikazujemo v sliki 2. Omenjeni model predstavlja 
temelj ustvarjalnega razmišljanja za vzpostavitev ZIPOC zaposlenega, ki preko 
povečevanja posameznikovega PDP pozitivno vpliva na uspešnost organizacij.  
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Slika 2: Osnovna ideja raziskovanja 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Lasten 

ČLOVEK 

Zadovoljstvo, neodtujenost, kolektivno delovanje 
v skupini, duhovna zrelost, pozitivna čustva,  

smisel v življenju, velika osebna odgovornost, 
velika družbena odgovornost, visoka motivacija. 

Nezadovoljstvo, odtujenost, pretirana 
individualnost, duhovna naveličanost oziroma 

praznina, negativna čustva, izguba življenskega 
smisla, majhna osebna odgovornost, majhna 

družbena odgovornost, nizka motivacija.  

 

Telesno, duševno, socialno, duhovno, ekonomsko, vrednotno, 
strokovno, teritorialno, avtonomno, svobodno, neponovljivo, 

religiozno, osebnostno, kognitivno, kulturno, racionalno, etično in 
drugo bitje. 

Veliko sporočil in zato 
selektivnost  

Človekove potrebe 

Zdravstveno in socialno 
varstvo 

Vpetost v veliko življenj. 
vlog 

Socialne, ekonomske, 
družbene, osebne krize 

PRIZADEVANJA ZA ZIPOC 

NECELOVITOST POSAMEZNIKA in 
posledično njegovega ravnanja 

CELOVITOST POSAMEZNIKA in 
posledično njegovega ravnanja 

PRIZADEVANJA ZA DVIG PDP 

NIZKO PSIH. DOB. POČUTJE VISOKO PSIH. DOB. POČUTJE 
 

Neuspeš. v organizaciji Uspešnost v organizaciji 

Socialna 
izključenost 

Revščina 
Ekonomska varnost, ugled 

ipd.  
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2.2 Teoretični in konceptualni model psihičnega dobrega počutja na temelju zadostne 
in potrebne osebne celovitosti zaposlenih  

 
 
Za organizacije je ključnega pomena doseganje konkurenčnih prednosti. Teorija, ki temelji na 
virih organizacije – teorija RBT –, izpostavlja, da prav specifični viri organizacije omogočajo, 
da organizacije dosegajo konkurenčne prednosti. Zato imajo viri, ki so dragoceni, redki, 
edinstveni in brez nadomestkov, osrednjo vlogo pri konkurenčnih prednostih. Skladno s tem 
pristopom organizacije razvijajo in uresničujejo strategije tudi na področju HRM in 
nadzorujejo edinstvene oziroma ključne vire.  
 
Konkurenčne prednosti organizacij izhajajo iz edinstvenih ključnih virov, ki so lahko katerikoli 
dejavniki organizacije (otipljivi ali neotipljivi, fizični ali človeški, intelektualni ali povezovalni). 
Te lahko organizacija uporablja za učinkovito in uspešno uresničevanje svojega strateškega 
razvojnega programa. Tak vir so tudi zaposleni. Zato v nadaljevanju predstavljamo njihovo 
ZIPOC in PDP z vidika medsebojnih povezav in njune povezave z uspešnostjo organizacije. 
Vsebino, ki jo bomo podrobneje orisali v poglavju 1, predstavljamo v sliki 3. 
 
Slika 3: Model psihičnega dobrega počutja na temelju zadostne in potrebne osebne 
celovitosti zaposlenih  

 
 

Vir: Lasten 
 

Model, ki smo ga orisali v predhodni sliki, podrobneje (po segmentih/konstruktih) 
predstavljamo v nadaljevanju poglavja. 
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2.3 Zadostna in potrebna osebna celovitosti zaposlenega  
 
Prvi pomemben konstrukt modela je ZIPOC človeka. Za nas je ZIPOC dialektični sistem (DS) 
bistvenih vidikov in zato sistem sistemov. Človekovo ZIPOC z vidika DS opredeljujemo kot 
zavedanje samega sebe kot: 
• telesnega oz. biološkega bitja, ki ta del lastnosti uresničuje z aktivnim izvajanjem tehnik za 

zagotavljanje telesnega ravnovesja; 
• duševno bitje, ki plemeniti čustvovanje, zaznavanje, mišljenje in voljo s tehnikami 

umetnosti življenja; 
• družbenega in zato tudi strokovnega bitja, ki kakovostne povezave s soljudmi izgrajuje s 

tehnikami strokovnega in delovnega razvoja in družbene integriranosti; 
• duhovnega bitja, ki hrepeni po samoaktualizaciji in po življenjskem smislu in jih uresničuje 

s pomočjo tehnik duhovnega razvoja; 
• ekonomskega bitja, ki ima občutek, da zadovoljuje svoje materialne potrebe kot oseba, 

družinski član, zaposleni/sodelavec, strokovnjak in pripadnik neke širše skupnosti in to 
uresničuje s tehnikami ekonomske stabilnosti (ustvarjalna in delovna vloga v različnih 
organizacijah), ipd. 

 
ZIPOC človeka ni zgolj DS, je tudi filozofija, ki temelji na dialektiki stare Grčije in dveh 
dialektikah iz 19. stoletja. Temelji tudi na kvantni fiziki in mističnih šolah vzhoda (indijski 
hinduizem, japonski zen, kitajski taoizem, različne veje budizma) in njihovem pogledu na 
svet. Ta temelji na mističnem izkustvu, direktni neintelektualni izkušnji realnosti. Gre za 
zavedanje enosti in medsebojne povezanosti vseh stvari in vseh pojmov, zato gre torej za 
izkušnjo vseh pojavov kot temeljne enosti. Vse stvari so soodvisni in neločljivi deli temeljne 
realnosti, zato so celovitost z različnih zornih kotov (filozofskega, antropološkega, 
biološkega, sociološkega, medicinskega idr.) obravnavali različni avtorji, od starih Grkov 
(Parmenides, sofisti, dialektiki), Spinoze, Hegla, Marxa, von Bertalanffya, Luhmana, avtorjev s 
področja kvantne fizike ter tudi mističnih vzhodnih šol. 
 
ZIPOC človeka je tudi kompleksen konstrukt, saj pomeni lahko različne stvari z različnih 
vidikov. To tudi pomeni, da sta njegov pomen in izbrani del vsebinskih lastnosti povezana z 
izbranim vidikom opazovanja. Za našo obravnavo je celovitost pomembna na treh ravneh: (i) 
individualni, (ii) organizacijski in (iii) splošni. Vse ravni so soodvisne in zato se tudi lastnosti 
ljudi, skupin in celote medsebojno prepletajo in vodijo v nastanek sinergijskih lastnosti in 
spoznanj o njih. V našem raziskovanju se osredotočamo na celovitost na individualni ravni, 
torej na celovitost/ZIPOC človeka; nanjo vplivata tako celovitost organizacij, v katerih deluje, 
kakor tudi celovitost skupnosti. Spoznanja so seveda odvisna od doseganja ZIPC pristopa, ki 
vodi v ZIPC izidov (Mulej 2010). 
 
Ne smemo mimo dejstva, da je ZIPOC človeka tudi večdimenzionalni koncept. Za merjenje 
ZIPOC človeka uporabljamo naslednje dimenzije: (i) telesno ravnovesje, (ii) duševna zrelost, 
(iii) družbena integriranost, (iv) duhovna zrelost, (v) ekonomska stabilnost in drugo. Za 
merjenje posamezne dimenzije uporabljamo v ta namen oblikovano lestvico. Napredovanje 
po posamezni dimenziji človeku zagotavlja ali vsaj omogoča, poznavanje in dosledno 
izvajanje tehnik za zagotavljanje ZIPOC. Pri tem je človek toliko bolj celovit, kolikor bolj je 
skladno celovit po vseh omenjenih dimenzijah. 
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Človekova ZIPOC ima več sidrišč. Eno je človekova osebnost, ki po naši izkušnji zaznamuje 
duševno zrelost in družbeno integriranost, druga pa je njegova zavest, ki je povezana z 
duhovno zrelostjo. Prav tako pomembno sidrišče ZIPOC je tudi telesno zdravje, ki zaznamuje 
telesno ravnovesje in posledično ekonomsko stabilnost, kakor tudi socialno zdravje kot 
sidrišče ZIPOC, ki posredno vpliva na vse dimenzije ZIPOC. V nadaljevanju osvetljujemo 
dimenzije ZIPOC, ki so prav tako ob vsem prej povedanem predstavljene v spodnji sliki. 
 
Slika 4: Konceptualni prikaz ZIPOC 
 

 
 
 

Vir: Lasten 
 
V nadaljevanju osvetljujemo še dimenzije koncepta ZIPOC. 
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2.4 Dimenzije zadostne in potrebne osebne celovitosti zaposlenega 
 
2.4.1  Telesno ravnovesje 
 
Človek je telesno bitje. Ima biološke, kemične in fizikalne sestavine, ki po svojih lastnih 
zakonitostih uravnavajo življenje žive in nežive narave. Sklepamo lahko, da človeka 
sestavljajo iste prvine kot kamenine, vodo, zrak, prst, rastline in živali; ima tudi nagonske in 
dednostne procese (Zalokar Divjak 1998: 19). Temelj telesnega ravnovesja predstavlja 
zdravje, ki se začne pri sprejemanju telesa kot popolnega skupaj z vsemi njegovimi 
prednostmi in pomanjkljivostmi. Drugi korak je spoštovanje lastnega telesa oz. skrbno 
ravnanje z njim kot z vrednim in nenadomestljivim predmetom obravnave. Tretji korak k 
vzpostavitvi in ohranjanju telesnega ravnovesja je med drugim izvajanje različnih tehnik za 
zagotavljanje telesnega ravnovesja, ki so skladne s potrebami človeka kot individuuma.   
 
2.4.2  Duševna zrelost 
 
Človek ni samo telo. Njegovo telo plemeniti duševno življenje oz. delovanje psihičnih 
procesov. Najpomembnejši so mišljenje, čustvovanje, spomin, zaznave, temperament in 
osebnostne lastnosti. Duševni vidik izpostavlja odzive na neke dražljaje, ki poskušajo 
zadovoljiti različne človekove potrebe in motive (Zalokar Divjak 1998: 20). 
 
Duševna razsežnost je celota človekovih zavednih in nezavednih procesov, ki vključujejo 
čutenje, zaznavanje, mišljenje in voljo. Zato zaznamuje človekovo vedenje in ravnanje. 
Človek permanentno, zavedno ali nezavedno analizira in čisti svojo notranjost, saj so temelji 
duševnega zdravja jasne misli, notranja svoboda, zadovoljstvo in zdrava samozavest. To je 
temelj duševne zrelosti, h kateri preko obvladovanja uma in čustev prispevajo tehnike 
umetnosti življenja, s katerimi se človek po tej dimenziji približuje tudi ZIPOC. 
 
2.4.3  Družbena integriranost  
 
Z medsebojno pomočjo zadovoljuje človek s soljudmi svoje potrebe in se normalno razvija. 
Človek sinergijsko biva z drugimi; družba uresničuje njegove naravne potenciale, njegovo 
vedenje pa je v veliki meri naravnano na druge: družino, znance in prijatelje, pa tudi tujce. 
Torej med človekom in soljudmi obstaja simbioza. To pomeni, da se človek mora prilagoditi 
drugim, drugi pa njemu, za vzajemne odnose pa morajo vsi izvesti različne naloge. Zato se 
človek po rojstvu vključi v že izoblikovano in organizirano družbeno skupnost z določenimi 
družbenimi odnosi, razmerji in ustanovami oz. obstoječo družbo in njeno kulturo z 
zapletenimi pravili in odnosi. 
 
Življenje človeka od začetka do konca prevevajo socialni odnosi, ki obstajajo celo tedaj, ko je 
človek sam. Zato pravimo, da je človek družbeno ali socialno bitje, ki v socialnem okolju na 
temelju socializacije kakor tudi individualizacije gradi svoje zdravje in blaginjo. 
Individualizacijo in socializacijo zaznamujejo na eni strani druge osebe (starši, bratje, sestre, 
vrstniki, vzgojitelji, učitelji, vzorniki ipd.), na drugi pa družbene institucije (družina, vrtec, 
šola, podjetja, organizacije itd.), ki usmerjajo človekov moralni, značajski in osebnostni razvoj 
in ga tako vzgajajo in izobražujejo. Pomembna je tudi človekova lastna aktivnost (samovzgoja 
in samoizobraževanje) (Musek 1997: 11–12). V ozadju socializacije in oblikovanja osebnosti 
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in s tem družbene integriranosti človeka je torej tudi osebni razvoj, ki je rezultanta 
strokovnega, osebnostnega in delovnega razvoja in prispeva k njegovi ZIPOC. 
 
2.4.4  Duhovna zrelost  
 
Duhovni pogled na svet postaja vedno bolj pomemben. Zato ga moramo, ko obravnavamo 
človeka, upoštevati. Človek kot duhovno bitje hrepeni po duhovni zrelosti in ne nazadnje tudi 
po samoaktualizaciji. Zalokar Divjakova (1998: 21) meni, da duhovno zrelost zaznamuje 
svoboda, ki ne pomeni svobode od nečesa, temveč za svobodo za nekaj, za svobodno stališče 
do teh danosti, možnosti izbora glede na odgovornost do lastne usode. S tem človek ni 
izročen na milost in nemilost usodi, ki jo sestavlja skup nespremenljivih faktorjev. Toda 
usoda daje podlago, da se lahko razvija človekova svoboda, in je zato tudi izziv za človeka, 
ker se s svojo usodo lahko sreča na najrazličnejše načine.  
 
Duhovna zrelost se povezuje s celotnim poljem človekove svobode; torej se povezuje s 
človekovimi idejami, ideali, vrednotami, pogledom na svet, kreativnostjo, imaginacijo, 
odgovornostjo, intuicijo, transcendenco,… Zato Zalokar Divjakova (1998: 21) izpostavlja, da 
duhovna dimenzija ponazarja pot, ki vodi od svobode k odgovornosti, je tudi pot zorenja 
vsake osebnosti. Pri tem velja opozoriti: čim več svobode si človek vzame, tem večja je tudi 
njegova odgovornost. V skladu z dialektiko je svoboda v spoznani nujnosti, t.j. naravnih in 
drugih zakonitostih (Mulej, 1979). Uresničevanje svobode in s tem osvobojenosti od vsega in 
vsakogar je temelj duhovne zrelosti človeka kot ene izmed dimenzije ZIPOC. 
 
2.4.5  Ekonomska stabilnost 
 
Človek je tudi ekonomsko bitje (Trstenjak 1983; Bunc 1988; Rus 1997; idr.). Zato poskuša 
uresničiti ekonomsko stabilnost, ki mu jo v bistvu zagotavlja materialna varnost. Pot do 
materialne varnosti lahko poteka preko človekove ustvarjalne in delovne vloge v različnih 
organizacijah. Torej si človek s tem, da se zaposli in ustvarjalno sodeluje v poslovnem 
procesu organizacije, ustvarja materialno varnost. To si lahko uresničuje tudi z upravljanjem 
osebnih financ in naložbene dejavnost, krepitvijo socialne varnosti in drugimi aktivnostmi. V 
ozadju ekonomske stabilnosti je torej splet aktivnosti človeka z drugimi ljudmi in naravo, da 
zagotovi materialno in posledično socialno varnost kot eno izmed determinant ZIPOC. 
 
2.4.6 Merjenje zadostne in potrebne osebne celovitosti zaposlenega in načini njene 

krepitve 
 
ZIPOC človeka uporabljamo naslednje dimenzije: (i) telesno ravnovesje, (ii) duševna zrelost, 
(iii) družbena integriranost, (iv) duhovna zrelost, (v) ekonomska stabilnost in drugo. 
 
Na tem temelju smo za vsako posamezno dimenzijo razvili merski instrument. Vanj smo 
vključili trditve z več vidikov obravnave človeka. Za vsak zgoraj obravnavan vidik smo 
oblikovali trditve. Merski instrument, ki je v veliki meri na novo razvit, je vsebinsko 
predstavljen v poglavju 3, v celoti pa v prilogi 1. V bistvu gre za merski instrument za 
merjenje ZIPOC, ki je oblikovan sinergijsko kot integracija merskih lestvic za posamezne prej 
navedene dimenzije. 
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Napredovanje po posamezni dimenziji človeku zagotavlja ali vsaj omogoča, poznavanje in 
dosledno izvajanje tehnik za zagotavljanje ZIPOC. Pri tem je človek toliko bolj celovit, kolikor 
bolj je skladno celovit po vseh omenjenih dimenzijah. Predstavljen merski instrument pa 
vključuje tudi poznavanje, predvsem pa dosledno izvajanje tehnik za ZIPOC. Torej vključuje 
tudi: (i) tehnike zagotavljanja telesnega ravnovesja, (ii) tehnike umetnosti življenja, (iii) 
tehnike strokovnega in delovnega razvoja ter družbene integriranosti, (iv) tehnike 
duhovnega razvoja in (v) tehnike ekonomske stabilnosti. 
 
2.4.7 Povezave med dimenzijami in ZIPOC  
 
Telesno ravnovesje in zadostna ter potrebna osebna celovitost zaposlenega  
 
ZIPOC zaposlenega se pomembno odraža v telesnem ravnovesju. Tako je, ker je človek med 
drugim telo, kar pomeni, da ga zaznamujejo biološke, kemične in fizikalne sestavine. 
Omenjene sestavine so temelj vseh drugih razsežnosti človeka, s čimer predstavljajo tudi 
temelj vseh drugih razsežnosti človeka. Kolikor bolj človek zaznava pri sebi telesno 
ravnovesje (stanje brez bolezenskih znakov, vključno z ugodnim fizičnim dobrim počutjem), 
toliko bolj se približuje ZIPOC, med drugim tudi zato, da lažje udejanja ostale njegove 
dimenzije. 
 
Duševna zrelost in zadostna ter potrebna osebna celovitost zaposlenega  
 
Človek misli, čustvuje, se spominja, zaznava itn. Gre za psihične procese, ki zaznamujejo 
duševno življenje človeka: motivacijske, čustvene in spoznavne (kognitivne). Med njih lahko 
uvrstimo: (i) občutenje in zaznavanje, (ii) učenje in pomnjenje in (iii) mišljenje. Duševno 
življenje zaznamujejo tudi človekove osebnostne značilnosti in temperament (Zalokar Divjak 
1998). 
 
Duševno zrel človek obvladuje vse omenjene procese. To pomeni, da njegovi odzivi na 
motive, čustva in druge dražljaje niso nezavedni, ampak zavedni. S tem učinkoviteje 
zadovoljuje različne potrebe in motive. Zasledovanje in posledično zadovoljevanje potreb 
postaja med drugim temelj doseganja ZIPOC, posebej zato, ker ZIPOC lahko z duhovnega 
vidika opredelimo kot potrebo, ki jo človek mora zadovoljiti. Poleg tega obvladovanje vzgibov 
in psihičnih procesov posameznika odraža duševno zrelost kot del temeljev ZIPOC. 
 
Družbena integriranost in zadostna ter potrebna osebna celovitost zaposlenega  
 
Človek živi v nekem fizikalnem, biološkem in socialnem okolju, kateremu se prilagaja, 
obenem pa le-tega prilagaja sebi. Zelo pomembno je socialno okolje, saj je človek zaradi 
svoje (genske) naravnanosti družben. V socialno okolje se človek vključuje preko pomembnih 
agensov socializacije: staršev, sorojencev, vrstnikov, vzgojiteljev, učiteljev, prijateljev, 
sodelavcev, medijev, institucij itd. Pri tem je izredno pomemben vpliv družine, ki človeku ne 
zagotavlja zgolj preživetja, ampak tudi vraščanje v socialni in kulturni prostor, kjer ga čakajo 
njegovi družbeni položaji, funkcije in vloge. V tem vraščanju ima ključno vlogo proces 
socialnega oblikovanja družbene integriranosti, katerega sestavljajo vzgoja, izobraževanje, 
usposabljanje in osebni razvoj. To človeku omogoča kakovostno družbeno integriranost kot 
pomembno dimenzijo ZIPOC. 
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Duhovna zrelosti in zadostna ter potrebna osebna celovitost zaposlenega 
 
Duhovna dimenzija ZIPOC predstavlja pot človeka od neodgovorne in zato navidezne 
svobode k odgovornosti, kar tlakuje pot zorenja osebnosti. Zakaj izpostavljamo duhovno 
zrelost kot dimenzijo ZIPOC? Ljudje so tudi duhovna bitja, ki hodijo po poti duhovne evolucije 
s ciljem izraziti lastno duhovno naravo. Za človeka je torej nujno dojemanje naslednjih 
duhovnih principov (Kononenko 2006: 1): (i) smisel življenja presega samo njegov materialni 
vidik, (ii) vse, kar obstaja, je eno – izhaja iz istega izvora in služi istemu namenu, (iii) resnica je 
neopisljiva in zato razumu nedosegljiva, vsak jo mora nujno začutiti sam, s subjektivno 
izkušnjo, (iv) namen življenja je učenje, cilj je preseganje omejenosti ega, subjektivno 
spoznanje resnice in doseganje modrosti, (v) duhovno življenje temelji na gojenju duhovnih 
vrednot, kot so ljubezen in sočutje, ponižnost in strpnost, preprostost in skromnost, 
sprejemanje in odpuščanje, iskrenost, zaupanje in pogum.  
 
Duhovno zrele osebe so prožne, odlikuje jih samozavedanje, sposobne so prenašati in tudi 
presegati trpljenje in bolečino, imajo vizijo in etično nesporne vrednote, so sposobne 
prepoznavati soodvisnost vsega, so našle smisel svojega bivanja, razumejo stvari, kakršne so, 
in prepoznavajo iluzije, so sočutne, brezpogojno ljubijo ipd. To pa je seveda pomembna 
dimenzija ZIPOC. 
 
Ekonomska stabilnosti in zadostna ter potrebna osebna celovitost zaposlenega 
 
Človek je tudi ekonomsko bitje, ki s svojimi celovitimi odnosi, vključujoč proizvodne in 
politične odnose, odnose do narave, itn. gradi družbeno-ekonomsko zavest. O tem, da je 
človek homo oeconomicus, priča ekonomska literatura. Človek tako razporeja svoje 
(finančne in druge) vire tako, da realizira maksimalno zadovoljstvo. Po pozitivni psihologiji bi 
lahko celo rekli, da je homo oeconomicus oseba, ki si prizadeva za najvišjo stopnjo PDP oz. 
sreče znotraj naravnih materialnih potreb. A človek ni zgolj bitje, ki mu dobiček in imetje 
pomenita vse, tudi ko zadovolji vse pomembne potrebe, ampak je mnogo bolj celovito bitje, 
ki mora dosegati ZIPOC. Človek si zagotovi ekonomsko stabilnost in si prizadeva za realizacijo 
ciljne ZIPOC, da bi dosegel več PDP. 
 
2.5 Psihično dobro počutje zaposlenega 
 
Človekovo PDP je multidimenzionalen fenomen, ki vključuje vidike hedonističnega in 
evdajmonističnega koncepta DP. Združevanje različnih pogledov na DP je mogoče zaznati pri 
Sammanovi (2007) in Musku (2007). Sammanova (2007) je oblikovala poseben predlog 
merjenja SDP in PDP' na individualni ravni kakor tudi na ravni gospodinjstev. Musek (2008: 
140) je vse tri modele (SDP in PDP' ter model samodeterminacije – SDT) združil v generalni 
faktor PDP. Tudi mi smo v PDP integrirali subjektivno (emocionalnega) dobro počutje (SDP), 
psihološko dobro počutje (PDP') in samodeterminacijo (SDT). Povezali smo ga tudi s 
samospoštovanjem človeka. 
 
Za multidimenzionalni koncept DP smo se odločili, ker smo prepričani, da so prej navedeni 
vidiki raziskovanja sinergijsko povezani in da parcialna obravnava posameznega vidika DP ne 
zadošča za nujno ZIPOC. PDP smo v okviru našega raziskovanja ZIPOC izpostavili zato, ker so 
pričakovani (ekonomski) rezultati pogosteje posledica DP kot obratno. To pomeni, da je PDP 
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tudi ekonomsko koristno, čeprav so z rastjo blaginje v družbi razlike v DP ljudi čedalje manj 
povezane z njihovimi prihodki in čedalje bolj z lastnostmi, kot so medsebojni odnosi in 
zadovoljstvo pri delu in drugimi neekonomskimi kazalniki DP v družbi na sploh (socialni 
kapital, demokratično vodstvo in človekove pravice) (Šarotar Žižek, Mulej in Treven 2009b). 
 
PDP, ki podpira pripravljenost ljudi za ustvarjalno delo in sodelovanje, vodi k objektivni 
blaginji organizacije in njenih članov. Zato je koristno in za organizacije tudi pomembno, da 
PDP spremljajo na ravni organizacij. S tem bo PDP postalo osrednja tema pri kreiranju 
politike vodenja. Pri tem dodajamo še mnenje Hornunga (2006; povzeto po Šarotar Žižek, 
Mulej in Treven 2009), ki srečnost šteje za stalen cilj ljudi in dovolj celovit sinergijski kazalnik 
dovolj celovitega blagostanja, dobrega delovanja, telesnega, psihičnega in družbenega 
zdravja človeka. Važno je tudi spoznanje Jamesa (2007; povzeto po Šarotar Žižek, Mulej in 
Treven 2009b), ki opozarja na mejo med DP in koncem motiviranosti zaradi 
samozadovoljstva ob izobilju: meja ni objektivna, ampak subjektivna. 
 
V monografiji naše raziskovanje temelji na modelu PDP, ki združuje model SDP, ki ga je od 
leta 1984 skupaj s sodelavci razvijal Diener (1985), model PDP' ter Ryanov in Decijev (2001) 
model samodeterminacije (Musek 2008: 139–160). Omenjeni model z vsemi povezavami v 
okviru našega raziskovanja najprej predstavljamo v sliki 5, nakar kratko opisujemo vsakega 
izmed elementov PDP. 
 
Slika 5: Konceptualni prikaz psihičnega dobrega počutja 

 
 

Vir: Lasten 
 
Slika 5 prikazuje sestavo PDP iz SDP, PDP' in samodeterminacije. Posameznik lahko na vsak 
element PDP vpliva s tem, da izvaja aktivnosti za krepitev SDP, PDP' in samodeterminiratosti.  
 
PDP smo integirali iz SDP, PDP' in samodeterminacije. To je tudi razlog, da v nadaljevanju 
kratko osvetljujemo vsak njegov element. 
 
2.5.1  Subjektivno (emocionalno) dobro počutje 
 
Subjektivno (emocionalno) dobro počutje ali SDP pomeni človekovo vrednotenje lastnega 
življenja – kako pozitivno oziroma negativno doživlja lastno življenje. V ozadju je torej ocena 
človekovega življenja, ki vključuje njegova pozitivna čustva, delo, življenjsko zadovoljstvo in 
pomen (smoter). Sprašujemo se, ali človek pozitivno vrednoti življenje, vključno s pozitivnimi 
čustvi, delom, zadovoljstvom z življenjem in pomenom. Pomensko SDP ustreza pojmu 
sreče/srečnosti, obenem je SDP glavni nazor, ki kombinira vrsto ocen življenja človeka, 
kognitivno in emocionalno, splošno in bolj specifično.  
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Tako koncept SDP sestavljajo globalno zadovoljstvo z življenjem, s posebnimi področji 
življenja, prisotnostjo pozitivnih čustvenih izkušenj (prijetno razpoloženje in čustva) in 
relativno odsotnostjo negativnih čustvenih izkušenj (neprijetnih razpoloženj in čustev). Iz 
navedenega izhaja, da so komponente SDP (Musek in Avsec 2002: 12): (i) dimenzija 
pozitivnih emocij in razpoloženj (pozitivni afekt), (ii) odsotnost negativnih emocij in 
razpoloženj (negativnih afektov) ter (iii) ocena zadovoljstva z življenjem.  
 
Ljudje ocenjujejo in vrednotijo svoje življenje ter o tem dajejo posplošene, globalne sodbe, 
npr. da je življenje smiselno, so zadovoljni z njim, so srečni itd. Posameznikove sodbe so 
lahko povezane s čustvenim odnosom do življenjskega dogajanja, npr. glede na relativno 
pogostost prijetnih čustvenih reakcij ter razpoloženj in na relativno redkost neprijetnih 
občutij, prav tako se lahko nanašajo tudi na pomembne dogodke in področja človekovega 
življenja, npr. na zadovoljstvo s partnerskim življenjem, družino, delom, na poroko, 
napredovanje, ustvarjalne in druge uspehe (Musek in Avsec 2002).  
 
2.5.2  Psihološko dobro počutje 
 
Sestavina PDP je tudi PDP', ki vključuje naslednje dimenzije (Ryff 1989): 
• sprejemanje samega sebe – pozitiven odnos do samega sebe predstavlja osrednjo 

značilnost pozitivnega psihološkega delovanja. Ta vidik vključuje tudi druge vidike človeka 
kot osebe in pozitivne občutke o preteklem življenju; 

• osebnostno rast – izraža občutek za nadaljnji razvoj in potencial kakor tudi odprtost za 
nove izkušnje in občutek povečanega znanja; 

• smisel življenja – kot dimenzija kaže, ali ima človek cilje in jasno smer v življenju, ali 
ohranja pomembnost preteklosti in sedanjega življenja ter prepričanje, ki mu zagotavljajo 
namen v življenju; 

• obvladovanje okolja – dimenzija izraža usposobljenost za upravljanje zahtevnega okolja in 
obenem zmožnost izbrati ali oblikovati osebno primerne okvirje; 

• avtonomnost – ta dimenzija obsega razsežnost atributov, kot so samodeterminacija, 
neodvisnost, notranje mesto nadzora, individualizacija in notranja ureditev vedenja. 
Osnovo za navedene atribute predstavlja dejstvo, da so misli in dejanja lastne človeku in 
jih ne smejo določati drugi; 

• pozitivne odnose z drugimi – omenjeno dimenzijo opredeljujejo topli, izpolnjujoči in 
zaupanja vredni odnosi z drugimi, zaskrbljenost zaradi DP drugih, sposobnost empatije, 
naklonjenosti in intimnosti ter razumevanje dajanja in sprejemanja človeških odnosov. 

 
Človek si prizadeva pozitivno delovati in ob tem doživljati DP. Zato se na temelju vsake izmed 
dimenzij PDP' sooča z različnimi izzivi. Če povemo drugače: človek se poskuša dobro počutiti 
v svoji koži, tudi ko se zaveda lastnih omejitev (samosprejemanje). Prav tako si prizadeva za 
razvoj in vzdrževanje toplih in zaupljivih medosebnih odnosov (pozitivni odnosi z drugimi) ter 
oblikuje svoje okolje tako, da lahko zadosti osebnim potrebam in željam (obvladovanje 
okolja). Pri ohranjanju individualnosti znotraj večjega družbenega konteksta človek išče 
smisel in osebni vpliv (avtonomija). Bistvenega pomena je, da si prizadeva najti smisel v 
svojih prizadevanjih in izzivih (smisel v življenju). Nazadnje pa tudi, da si prizadeva za razvoj 
svojih talentov in sposobnosti (osebna rast), kar je središče PDP' (Ryff 1989; Ryff in Keyes 
1995). 
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2.5.3  Samodeterminacija  
 
Z evdajmonijo ali samouresničevanjem kot osrednjim definicijskim vidikom DP se poleg PDP' 
povezuje tudi teorija samodeterminacije. Omenjeni vidik ni samo vključil koncepta 
evdajmonije ali samorealizacije kot osrednjega aspekta DP, ampak je poskušal tudi 
opredeliti, kaj pomeni 'samega sebe realizirati' in kako je to mogoče doseči. 
  
Tako je v ozadju koncepta samodeterminacije naslednje: ljudje so bolj motivirani, ko jih 
nekaj zabava, ko lahko prosto izbirajo aktivnost (avtonomija), ko obvladajo aktivnost 
(kompetentnost) in ko se čutijo povezani s pomembnimi ljudmi, kot so manager (vodja), 
starš, učitelj ali sodelavci (povezanost) in čutijo, da jih ti podpirajo (Gagné 2003: 202). 
Sklepamo lahko, da imajo ljudje tri prirojene psihološke potrebe: (i) potrebo po kompetenci, 
ki je povezana z uspešnostjo v doseganju optimalno zahtevnih ciljev in sposobnostjo doseči 
želene rezultate, (ii) potrebo po avtonomiji, ki je povezana z nabiranjem izkušenj in 
občutkom, da je človek iniciator (pobudnik) lastnih akcij, in (iii) potrebo po povezanosti, ki se 
nanaša na vzpostavljanje smisla za vzajemno spoštovanje in  medsebojno zaupanje (Baard, 
Deci in Ryan 2004: 2046). 
 
SDT torej razlikuje vsebino ciljev ali izidov in urejevalne procese, s katerimi se cilji in izidi 
zasledujejo, in ustvarja napovedi za različne vsebine in za različne procese. Nadalje, kot že 
rečeno, uporablja koncept prirojenih psiholoških potreb kot osnovo za integriranje 
razločevanih vsebin ciljev in urejevalnih procesov ter napovedi, ki izhajajo iz teh razločevanj. 
Tako izpostavlja tri osnovne psihološke potrebe: avtonomijo, kompetenco in povezanost – in 
trdi, da je zadovoljevanje teh potreb bistveno za psihološko rast (intrinzična motivacija), 
integriteto (ponotranjenje in asimilacija kulturnih praks) in blagostanje/DP (življenjsko 
zadovoljstvo in psihološko zdravje), prav tako pa tudi za vitalnost in skladnost s samim sabo. 
V skladu s SDT je zadovoljevanje potreb naravni cilj človeškega življenja, ki osmišlja mnogo 
namenov. Pomeni pa tudi, da spremembe v zadovoljevanju potreb direktno napovedujejo 
spremembe v človekovem DP (Deci in idr. 2001: 931). 
 
2.5.4 Merjenje psihičnega dobrega počutja zaposlenega  
 
Merjenje PDP temelji na integraciji merskih instrumentov za SDP, PDP' in SDT. Omenjene 
merske instrumente smo si najprej zagotovili. Nato smo jih proučili in smiselno prilagodili 
slovenskemu prostoru (seveda po predhodnemu testiranju in validiranju). Tako smo 
smiselno oblikovali merski instrument, ki je podrobneje predstavljen v prilogi 1. Tu kratko 
povzemamo osnovne parametre o merjenju PDP. 
 
Za merjenje SDP uporabljamo dva ključna merska instrumenta: Lestvico zadovoljstva z 
življenjem in PANAS. Zadovoljstvo z življenjem odseva kognitivno komponento, torej 
globalno oceno kakovosti življenja osebe po njenih lastnih izbranih kriterijih (Diener idr. 
1985: 71). V istem viru vidimo, da ocena zadovoljstva s človekovim obstoječim stanjem 
temelji na primerjavi s standardom, ki ga vsak posameznik zase določa. Raziskovalci (npr. 
Diener, Emmons, Larsen in Griffin 1985) so razvili številne lestvice splošnega zadovoljstva z 
življenjem, mi smo uporabili Lestvico zadovoljstva z življenjem (ang. okrajšava: SWLS). 
Omenjena lestvica s petimi trditvami o zadovoljstvu z življenjem temelji na ideji, da je 
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človeka potrebno povprašati o splošni presoji njegovega življenja, da bi s tem izmerili 
koncept zadovoljstva z življenjem.  
 
Ker sta se v raziskavah afektov konstantno pojavljala pozitivni in negativni afekt kot dve 
prevladujoči in razmeroma neodvisni razsežnosti, so raziskovalci razvili dve razpoloženjski 
lestvici z 10 elementi; ena predstavlja Pozitivni in druga Negativni afekt (PANAS), avtorjev 
Watsona, Clarka in Tellegena (1988). Pozitivni afekt (PA) odraža, koliko se oseba počuti 
navdušeno, aktivno in močan. Visok pozitivni afekt (PA) je stanje z veliko energije, polno 
koncentracijo in prijetnim sodelovanjem. V nasprotju s tem je negativni afekt (NA) splošna 
razsežnost oz. dimenzija subjektivne stiske in neprijetnega sodelovanja, ki vključuje različna 
averzivna razpoloženjska stanja, vključno z jezo, prezirom, gnusom, krivdo, strahom in 
živčnostjo. Lestvici sta se izkazali za notranje skladni, večinoma nepovezani in stabilni na 
ustreznih ravneh. Watson, Clark in Tellegen (1988: 1063) navajajo, da normativni podatki, 
faktorski in zunanji dokazi pričajo o konvergentni in diskriminantni veljavnosti. 
 
Tako smo v merskem instrumentu za zaposlene, predstavljenem v prilogi, uporabili tako 
Lestvico zadovoljstva z življenjem (v celoti) kakor tudi prilagojeno lestvico PANAS. 
Za merjenje PDP' so raziskovalci razvili merski instrument, ki združuje trditve skladno s 
šestimi dimenzijami PDP'. Te so (Ryff 1989): (i) sprejemanje samega sebe, (ii) osebnostna 
rast, (iii) smisel življenja, (iv) obvladovanje okolja, (v) avtonomnost in (vi) pozitivni odnosi z 
drugimi. Prej omenjene dimenzije smo vključili v merski instrument za zaposlene, vendar pa 
so rezultati validacije merskega instrumenta narekovali ohranitev le nekaterih. 
 
SDT temelji na treh prirojenih psiholoških potrebah —  potrebi po  sposobnosti, avtonomiji in 
povezanosti — in trdi, da je izpolnitev teh potreb bistvena za psihološko rast, integriteto 
(popolnost) in ugodje oz. DP. Tako merski instrument za opredelitev samodeterminacije 
človeka predstavlja trditve, ki odsevajo tri navedene potrebe. Originalna lestvica ima 21 
postavk,  vendar so avtorji lestvice razvili tudi kratko obliko, ki vsebuje 9 postavk, po 3 v vsaki 
kategoriji (Ryan in Deci 2001). V merski instrument smo vključili trditve, povezane s tremi 
prirojenimi psihološkimi potrebami. Nazorno jih prikazuje merski instrument za zaposlene, ki 
je sestavni del priloge 1. 
 
 
2.6 Vpliv zadostne in potrebne osebne celovitosti na psihično dobro počutje 

zaposlenega 
 
Človek si vse življenje zavedno ali nezavedno prizadeva za vedno več osebne celovitosti. Le-ta 
običajno nikoli ni popolna, prav tako za nas ni relevantna navidezna celovitost (necelovitost), 
ki je omenjena zgolj na posamični vidik. ZIPOC se nahaja nekje vmes in temelji na zakonu 
ZIPC (Mulej in Kajzer 1998a,b). 
 
Človek izbere tisto raven ZIPOC, za katero meni, da je glede na njegove zmožnosti (znanja, 
spretnosti in osebnostnih značilnosti, motiviranost, voljo, vrednote in druga čustva) zanj 
optimalna. Za doseganje izbrane ZIPOC ima na voljo tehnike, ki prispevajo k vzpostavitvi 
telesnega ravnovesja, umetnosti življenja, strokovnemu in delovnemu razvoju, duhovnem 
razvoju, ekonomske stabilnosti ter primerni VKEN.  
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Višja ZIPOC pozitivno vpliva na PDP zaposlenih, ki je splet treh elementov: SDP, PDP' ter 
samodeterminacije. To pomeni, da ZIPOC podpira SDP – lastno vrednotenje in čutenje 
življenja. Zato posameznik z višjo ZIPOC s kognitivnega vidika bolje presoja zadovoljstvo ter 
zaznava več pozitivnih emocij in emocionalnih stanj, npr. veselje, naklonjenost, ponos in 
hkrati beleži nižji negativni afekt, torej čustva, kot so npr. tesnoba, žalost, krivda, sram, 
jeza,… Ko ZIPOC vpliva na SDP, posredno vpliva na vse človekove življenjske dogodke, 
stremljenja, dosežke, (ne-)uspehe, čustva in odnose človeških bitij in njihovo bližnje kulturno 
in moralno okolje. 
 
ZIPOC vpliva tudi na PDP', ki izvira iz evdajmonske tradicije, katere avtorji govorijo o samo-
aktualizaciji in o življenjskem smislu (eksistencialni, fenomenološki in humanistični psihologi). 
PDP' je v skladu z našim modelom PDP zajema: (i) sprejemanje sebe, (ii) pozitivne odnose z 
drugimi, (iii) avtonomnost, (iv) obvladovanje okolja, (v) smisel življenja in (vi) osebnostno 
rast. Teh šest elementov določa čustveno in psihično zdravje, na kar vpliva ZIPOC kot eden 
njegovih temeljev.  
 
Obstaja še tretji element PDP, samodeterminacija. Model samodeterminacije predvideva, da 
je temeljni dejavnik, ki deluje na SDP in PDP', zadovoljevanje temeljnih človekovih potreb. 
SDT predpostavlja tri osnovne psihološke potrebe: avtonomijo, kompetenco in povezanost; 
trdi, da je zadovoljevanje teh potreb bistveno za psihološko rast (intrinzična motivacija), 
integriteto (ponotranjenje in asimilacijo kulturnih praks) in blagostanje (življenjsko 
zadovoljstvo in psihološko zdravje), a tudi za vitalnost in skladnost s samim sabo. To pomeni, 
da ZIPOC zaznamuje tudi zadovoljevanje treh osnovnih psiholoških potreb, vpliva torej na 
avtonomijo človeka, njegovo povezanost s soljudmi in na kompetentnost. Ne smemo pa 
pozabiti, da je s PDP tesno povezano tudi samospoštovanje človeka, na katerega vpliva tudi 
njegova ZIPOC. 
 
 
2.7 Povzetek  
 
Človek ima določene zmožnosti, poseduje sposobnosti, znanja, spretnosti in osebne lastnosti 
obenem pa ga zaznamuje motiviranost, volja, vrednote, (ne)zadovoljstvo in čustva. 
Posameznik skuša uresničevati življenjski smisel med drugim tudi v vlogi zaposlenega. Čeprav 
delo človeku daje identiteto, samospoštovanje, socialno podporo in materialne nagrade, to 
ni edina vloga posameznika v življenju; vpet je v partnersko, starševsko do različnih 
sorodstvenih, prijateljske in druge vloge. Vsaka od teh mu prinaša tudi obveznosti, ki naj bi 
jih uresničeval optimalno. Posameznik, ki predano uresničuje različne življenjske vloge, mora 
biti kar najbolj celovit – v največji možni meri mora upoštevati vse važno. Da bi bil tega 
sposoben, mora krepiti svojo ZIPOC s prakso in zavedanjem samega sebe kot: 
• telesnega oz. biološkega/naravnega bitja, ki to uresničuje z aktivnim izvajanjem tehnik za 

zagotavljanje telesnega ravnovesja; 
• duševnega bitja ki plemeniti čustvovanje, zaznavanje, mišljenje in voljo s tehnikami 

umetnosti življenja; 
• družbenega bitja, ki kakovostne povezave s soljudmi izgrajuje s tehnikami strokovnega in 

delovnega razvoja ter družbene integriranosti; 
• duhovnega bitja, ki hrepeni po samoaktualizaciji in po življenjskem smislu, kar uresničuje 

s pomočjo tehnik duhovnega razvoja; 
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• ekonomskega bitja, ki ima občutek, da zadovoljuje svoje materialne potrebe kot oseba, 
družinski član, sodelavec in pripadnik neke širše skupnosti, ki to uresničuje s tehnikami 
ekonomske stabilnosti ipd. 

 
Človeku pogosto zmanjkuje časa za aktivnosti, ki bi ga približevale k ZIPOC. Zato se sooča s 
stresom, duhovno naveličanostjo, čustveno in psihično praznino, itd. To pa se posledično 
odraža v nizkem PDP, ki kot model združuje tri psihološke modele: (i) model SDP, (ii) model 
PDP' in (iii) SDT. Nizko PDP posameznikov v vlogi zaposlenih pa negativno vpliva na 
uspešnost organizacij.   
 
Temeljno raziskovalno vprašanje je, ali je mogoče oblikovati model za krepitev celovitosti 
posameznika – zaposlenega, ki bi povečeval njegovo PDP. Zato v poglavju 3 na temelju 
spoznanj iz raziskave analiziramo ZIPOC, PDP in samospoštovanje, HRM ter ugotavljamo vpliv 
ZIPOC na PDP. V ta namen smo v poglavju 2 oblikovali model PDP na temelju ZIPOC 
posameznikov. 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
 
Tretje poglavje je namenjeno empiričnemu preverjanju konceptualnega modela in hipotez, ki 
smo jih opredelili v raziskovalnem okvirju. Na tem izhodišču smo kot temeljno podlago 
zasnovali merski instrument za zaposlene in vzorec organizacij v Sloveniji z več kot desetimi 
zaposlenimi. Raziskovanje v okviru znanstvene monografije temelji na predstavljenih 
teoretičnih spoznanjih, metodologiji raziskovanja kakor tudi na modelu, ki smo ga orisali v 
drugem poglavju ter na tezi, hipotezah in iz njih izhajajočih ciljev raziskovanja. 
 
S ciljem predstaviti kakovostne izsledke empiričnih raziskav v tem poglavju najprej 
osvetljujemo cilje empiričnega dela monografijo in hipoteze. Potem predstavljamo potek 
raziskave in uporabljene raziskovalne metode. Opredeljujemo tudi temeljne konstrukte, tem 
pa sledi preliminarna raziskava. Na temelju spoznanj preliminarne raziskave sledi 
kvantitativna raziskava na vzorcu zaposlenih. Izhajajoč iz spoznanj omenjene empirične 
raziskave in pripadajočega strukturnega modela smo preverili hipoteze. S tem smo 
vzpostavili pogoje za oblikovanje zaključnih misli pričujočega poglavja. 
 
 
3.1 Cilji raziskave 
 
Temeljni cilj monografije je oblikovati model PDP na temelju ZIPOC posameznikov kot vira 
uspešnosti organizacije. Za naše raziskovanje so pomembni tudi naslednji cilji: 
1. definirati kriterije/dimenzije za merjenje ZIPOC posameznika; 
2. na osnovi rezultatov terenske raziskave opredeliti najbolj prepoznavne in najpogosteje 

uporabljene tehnike iz spleta tehnik za doseganje ZIPOC; 
3. analizirati vpliv ZIPOC zaposlenih na PDP posameznikov. S terensko raziskavo v izbranih 

organizacijah izbranega geografskega območja ugotoviti vpliv ZIPOC zaposlenih na 
njihovo PDP; 

4. s terensko raziskavo v izbranih organizacijah izbranega geografskega območja preučiti 
vpliv PDP na uspešnost organizacij; 

5. raziskati, ali se PDP posameznikov in njihova ZIPOC razlikujeta pri: (i) vodilnih in 
vodstvenih sodelavcih v primerjavi s sodelavci na drugih ravneh organizacijske hierarhije, 
(ii) zaposlenih glede na njihov spol in (iii) starejših v primerjavi z mlajšimi zaposlenimi; 

7. nadgraditi v raziskovanju uporabljene teoretične modele in teorije s spoznanji iz 
terenske raziskave in zasnovanega modela. 

8.  
 
Iz ciljev izhajajo hipoteze, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 
 
 
3.2 Raziskovalne hipoteze 
 
Raziskovalne hipoteze so naslednje: 
 
H1: ZIPOC posameznika je večdimenzionalni koncept. Za merjenje ZIPOC posameznika 

uporabljamo naslednje dimenzije: (i) telesno ravnovesje, (ii) duševna zrelost, (iii) 
družbena integriranost, (iv) duhovna zrelost, (v) ekonomska stabilnost in drugo. Za 
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merjenje posamezne dimenzije uporabljamo v ta namen oblikovano lestvico. 
Posameznik pridobiva značilnosti, ki jih odraža posamezna dimenzija, s poznavanjem in 
izvajanjem tehnik za zagotavljanje ZIPOC. 

 
H2: ZIPOC zaposlenih pozitivno vpliva na PDP zaposlenega. 
 
H3a: PDP posameznikov in ZIPOC se razlikujeta pri zaposlenih z več delovne dobe v primerjavi 
s tistimi z manj delovne dobe. 
H3b: PDP posameznikov in ZIPOC se razlikujeta pri vodilnih in vodstvenih sodelavcih v 
primerjavi s sodelavci na drugih ravneh v organizacijski hierarhiji. 
H3c: PDP posameznikov in ZIPOC se razlikujeta pri zaposlenih glede na njihov spol. 
 
Omenjene hipoteze so predstavljene tudi v sliki 6. 
 
Slika 6: Konceptualna zasnova za merski model 

 
Vir: Lasten 

 
Za preverjanje hipotez smo se izvedli več raziskav. V podpoglavju 3.3 predstavljamo potek 
raziskave in uporabljene raziskovalne metode. 
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3.3 Potek raziskave in uporabljene raziskovalne metode 
 
Potek raziskave, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju, smo začeli s pridobivanjem 
teoretičnih izhodišč. S tem smo si zagotovili vsebinsko podlago za zasnovo modela za 
vzpostavitev ZIPOC posameznika kot zaposlenega, ki bi preko povečevanja posameznikovega 
ZIPOC pozitivno vplivala na njihovo PDP. Potem smo zasnovali model, nakar smo nadaljevali 
s preliminarno (kvalitativno kot tudi kvantitativno) raziskavo. V tej fazi smo uporabili 
metode, povezane s snovanjem merskih lestvic in z zbiranjem podatkov. V preliminarni 
raziskavi smo najprej analizirali in evalvirali obstoječe merske lestvice posameznih 
segmentov ZIPOC, PDP in samospoštovanja, nato smo oblikovali končni instrument za 
merjenje PDP in samospoštovanja posameznika. Za merjenje ZIPOC po opredeljenih 
dimenzijah smo oblikovali nov merski instrument. To pomeni, da je kvalitativna raziskava kot 
del preliminarne raziskave služila konceptualiziranju posameznih konstruktov, za katere smo 
oblikovali sklope vprašanj. Informacije, ki smo jih pridobili s kvalitativno raziskavo, so nam 
služile za oblikovanje merskih instrumentov. Merjenje ZIPOC, PDP in samospoštovanja je 
temeljilo na kombinaciji kazalcev z obstoječih lestvic iz znanstvene literature in kazalcev, ki 
smo jih razvili na podlagi kvalitativne raziskave. Končni merilni instrument smo sestavili iz 
posameznih konceptov/konstruktov kot so ZIPOC, PDP in samospoštovanje. 
 
S preliminarno kvalitativno analizo smo preverili vsebinsko veljavnost konstrukta. Po 
preliminarni kvalitativni raziskavi smo opredelili testni vzorec in izvedli testiranje merskega 
instrumenta ter validiranje oz. ocenjevanje dimenzionalnosti, zanesljivosti in diskriminantne 
ter konvergentne veljavnosti merskih instrumentov. S ciljem ugotoviti dimenzionalnost smo 
tako v preliminarni kot tudi v končni fazi raziskave izvedli eksploratorno (raziskovalno) 
faktorsko analizo – EFA (ang. exploratory factor analysis) in konfirmatorno (potrjevalna) 
faktorsko analizo – CFA (ang. confirmatory factor analysis – CFA) (Gerbing in Aderson 1988: 
187–190). 
 
EFA je primerna za zmanjševanje velikega števila kazalnikov, zaradi česar nam je služila za 
ugotavljanje dimenzionalnosti in konvergentne veljavnosti. Zanesljivost merjenja raziskave 
smo v okviru notranje konsistentnosti preverjali s koeficientom Cronbachova α (Chronbach 
1951). Za preverjanje konvergentne veljavnosti smo uporabili CFA posameznih konstruktov – 
povprečje izločenih varianc. Diskriminantno (razlikovalno) veljavnost smo ugotavljali s CFA, s 
pari konstruktov. Prav tako smo ugotavljali tudi nomološko veljavnost, torej povezavo 
konstrukta z drugimi konstrukti, kar smo storili v okviru glavne empirične raziskave. 
 
Glavna empirična raziskava je temeljila na merjenju v določenem časovnem intervalu in je 
bila presečna. Najprej smo preko pisnega in elektronskega spraševanja na opredeljenem 
vzorcu zbrali podatke, ki smo jih obdelali. V glavni empirični raziskavi prevladujejo 
univariatne in multivariatne metode obdelave podatkov. Tako je univariatni analizi podatkov 
oziroma analizi deskriptivne statistike za ZIPOC, PDP in samospoštovanje sledilo sestavljanje 
posameznih konstruktov in njihovih indikatorjev v merske modele oziroma v konstrukte 
prvega in drugega reda. V naslednjem koraku smo se posvetili sestavljanju merskih modelov 
za preverjanje hipotez, pri čemer so bili konstrukti eksogene in endogene spremenljivke. 
Merski model (hipoteze) smo preverjali z metodo modeliranja strukturnih enačb (ang. 
structural equation modeling – SEM). Milfelner (2008: 162) kot cilj modeliranja strukturnih 
enačb navaja identifikacijo takšnega parsimoničnega modela, s katerim lahko čim bolje 
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pojasnimo vplive med posameznimi spremenljivkami v modelu. Glede na to, da metoda SEM 
omogoča testiranje in primerjavo več različnih ugnezdenih modelov, smo analizo pričeli z 
ničelnim strukturnim modelom, kjer nismo predvidevali nikakršnih povezav med konstrukti, 
in jo nadaljevali z iskanjem bolj omejenega modela. Omenjeni pristop je rezultiral v 
parsimoničnem modelu, za katerega smo preverili tudi njegovo skladnost s teorijo. Pri tem je 
metodološki pristop temeljil na spoznanjih Andersona in Gerbinga (1988) ter Bagozzija in 
Baumgartnerja (1994) idr. 
 
Proces modeliranja strukturnih enačb, ki smo ga v skladu s poznanji Diamantopoulusa in 
Suguawa (2000: 7) izvedli, je sledeč: 
• identifikacija modela; 
• ugotavljanje porazdelitve spremenljivk; 
• izbira metode za ocenjevanje modela, pri čemer smo upoštevali značilnosti porazdelitve 

vhodnih podatkov, vrste konstruktov in ciljev raziskave ob uporabi metode največjega 
verjetja (ang. maximum likelihood – ML); 

• ocenjevanje delov strukturnega modela (zanesljivost posameznega kazalca – ang. 
individual item reliability, zanesljivost kompozita – ang. composite reliability, povprečje 
izločenih varianc – ang. average variance extracted); 

• ocenjevanje celotne ustreznosti strukturnega modela (samostojni indeksi ustreznosti – 
ang. stand-alone fit indices): χ2 test, χ2/df, RMSEA, (S)RMR, GFI, indeksi porasta 
ustreznosti (ang. incremental fit indices): NFI, NNFI (TLI) in CFI); 

• ocenjevanje latentnih spremenljivk v modelu, kjer smo se osredotočali na vrednost 
strukturnih regresijskih koeficientov in njihove statistične značilnosti in na vrednost 
koeficientov multiple determinacije za posamezne strukturne enačbe – R2; 

• proučitev možnosti za spremembo modela (indeksi modifikacije in analiza rezidualov); 
• morebitna sprememba modela skladno z načeli parsimoničnosti in teoretičnimi izsledki. 
 
ANOVO (enosmerno analizo variance) in t-test smo uporabljali za ugotavljanje razlik med 
ocenami ZIPOC posameznih skupin udeležencev raziskave kakor tudi PDP.  
 
V sliki 7 grafično predstavljamo potek raziskave, ki smo ga pravkar orisali, nato pa v 
podpoglavju 3.4 opredeljujemo temeljne konstrukte raziskav. 
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Slika 7: Predviden potek raziskave 

 
Vir: Lasten 
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3.4 Opredelitev temeljnih konstruktov 
 
V nadaljevanju najprej predstavljamo operacionalizacijo posameznih konceptov, ki smo jih v 
okviru empiričnega dela monografije merili v obliki latentnih spremenljivk.  
 
Opredelitev zadostne in potrebne osebne celovitosti (ZIPOC) zaposlenega 
 
Človeka kakor tudi njegovo ZIPOC smo opredelili kot sistem bistvenih sistemov. Poleg tega 
smo izpostavili, da je ZIPOC tudi filozofija, večdimenzionalni koncept in kompleksen 
konstrukt. Zaradi potreb raziskovanja v empiričnem delu je koncept ZIPOC sestavljen iz 
naslednjih konstruktov: (i) telesnega ravnovesja, (ii) duševnega ravnovesja, (iii) družbene 
integriranosti, (iv) duhovne zrelosti in (v) ekonomske stabilnosti zaposlenih. 
  
Opredelitev psihičnega dobrega počutja (PDP) zaposlenega 
 
Koncept PDP temelji na razmišljanju Sammanove (2007) in Muskovem (2008: 140) 
raziskovanju. Tako smo vse tri modele (subjektivno emocionalno in psihološko dobro počutje 
ter model samodeterminacije) združili v generalni faktor PDP. Iz tega tudi izhaja, da je 
koncept PDP sestavljen iz naslednjih konstruktov: (i) SDP, (ii) PDP' in (iii) samodeterminacije. 
 
Opredelitev samospoštovanja zaposlenega 
 
Samospoštovanje je za človeka, ki je tudi v vlogi zaposlenega, izredno pomembno. Razlog je 
ta, da je samospoštovanje človeka pomemben dejavnik DP, posredno pa vpliva tudi na 
ZIPOC. 
 
 
3.5 Preliminarna raziskava 
 
3.5.1 Poglobljeni intervjuji  
 
V okviru monografije smo izvedli preliminarno kvalitativno raziskavo, s katero smo pridobili 
podatke, ki so nam zagotovili relevantne informacije o tem, kako zasnovati posamezne 
konstrukte oz. oblikovati posamezna vprašanja v merskem instrumentu. Omenjeni del 
raziskave označujemo kot eksploratorni del, katerega cilj je preveriti in po drugi strani tudi 
poglobiti znanje, pridobljeno iz strokovne in znanstvene literature. Z omenjeno raziskavo 
smo želeli dodatno preveriti in okrepiti vsebinsko veljavnost konstruktov. 
 
V okviru kvalitativne raziskave, ki je temeljila na vprašalniku za zaposlene, smo za 
pridobivanje podatkov izbrali metodo individualnega poglobljenega intervjuja s študenti 
(vprašalnik za zaposlene). Razlog za poglobljene intervjuje in ne za fokusne skupine je v 
prednostih, ki jih imajo poglobljeni intervjuji. Te so naslednje (Churchill 1999): 
• boljše razumevanje obravnavane teme (to je bilo pomembno za snovanje merskih lestvic 

tistih konstruktov, ki še niso ustrezno uveljavljeni in validirani); 
• bolj iskreni odgovori (za študente je bilo pomembno, da svoja stališča izražajo brez 

pritiskov preostalih respondentov); 
• izločanje negativnih vplivov skupin (pasivnost udeležencev); 
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• izvajanje intervjujev konkurenčnih skupin in posameznikov. 
 
Potek intervjuja je bil sledeč:  
1. respondentom je izvajalec najprej razložil namen intervjuja;  
2. izražena je bila spodbuda, da respondent prosto razmisli v zvezi z ZIPOC, PDP in 

samospoštovanjem, pri čemer je izvajalec spodbujal pogovor o vnaprej določenih temah 
in vprašanjih;  

3. v zadnji fazi je izvajalec intervjuja postavljal dodatna vprašanja, da je razjasnil vse 
nejasnosti oz. da je preveril posamezna mnenja.  

 
Tako smo se okviru kvalitativne analize, ki je temeljila na vprašalniku za zaposlene, ukvarjali s 
koncepti/konstrukti, kot so ZIPOC, PDP in samospoštovanje. S tem namenom smo v maju 
2010 izvedli poglobljene intervjuje s študenti. Tako smo 20 študentov podiplomskega študija 
intervjuvali približno 35 minut. Najprej nas je zanimalo, kako razumejo pojme ZIPOC, PDP in 
samospoštovanje. Študenti so podajali tudi sugestije, ki so se v največji meri nanašale na 
ZIPOC. Individualni poglobljeni intervjuji so razkrili, da smo z opredelitvami dokaj dobro zajeli 
PDP in samospoštovanje, večje popravke pa smo opravili v konceptu ZIPOC in pripadajočih 
konstruktih.V nadaljevanju predstavljamo informacijo o vsebinski veljavnosti vprašalnika za 
zaposlene kakor tudi za vodstvo. 
 
3.5.2 Vsebinska veljavnost vprašalnika 
 
Zelo pomembno je zagotoviti vsebinsko veljavnost (ang. content validity, včasih imenovana 
tudi face validity) merskega instrumenta, ki pomeni sistematično evalvacijo merskih lestvic in 
kaže, v kolikšni meri lestvice resnično predstavljajo koncepte, ki jih želimo meriti (Malhotra 
in Birks 2003). Izpostaviti je treba, da se vsebinska veljavnost nanaša na značilnosti, ki jih 
morajo imeti tako enote merjenja kot tudi instrumenti merjenja, da je rezultat merjenja 
resnično to, kar raziskovalec želi izmeriti (Aaker, Kumar in Day 2001). 
 
Milfelner (2008: 168) opozarja, da raziskovalec vsebinsko veljavnost največkrat ugotavlja 
tako, da mersko lestvico predoči potencialnim respondentom in strokovnjakom s področja, 
ki ga želi meriti. Zato smo vsebinsko veljavnost vprašalnika za zaposlene preverjali v večih 
stopnjah. Na prvi stopnji smo na podlagi teoretičnih spoznanj oblikovali merski instrument, 
nakar smo v drugi stopnji izvedli poglobljene intervjuje s študenti podiplomskega študija, za 
katere smatramo, da se procesi, ki jih merimo pri njih odvijajo podobno, kot pri zaposlenih. 
Nato smo opredelili testni vzorec. Potem smo respondente prosili, da so vprašalnik izpolnili 
(tretja stopnja). Ob tem nas je zanimala še relevantnost in razumljivost posameznih vprašanj. 
Tako smo anketirance prosili, da označijo vprašanja, za katera menijo, da so pomembna, 
kakor tudi, da označijo nerazumljiva vprašanja. Spraševanje je potekalo pisno. V naslednji 
stopnji smo ponovno testirali vprašalnik še s pomočjo petih strokovnjakov (akademikov), ki 
se ukvarjajo z HRM (en strokovnjak), sistemsko teorijo (en strokovnjak), marketingom (dva 
strokovnjaka) in družbeno odgovornostjo (en strokovnjak)1. Vsem članom tima smo najprej 
predstavili opredelitve posameznih konstruktov. Nato smo jih prosili, da označijo tiste 
trditve, za katere menijo, da so glede na predstavljeno razlago konstruktov neustrezne. 
 

                                                      
1 Poudariti je potrebno, da so omenjeni strokovnjaki vprašalnik pregledali tudi pred preverjanjem na testnem 
vzorcu. 
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S preliminarno kvalitativno raziskavo smo pridobili podatke, s katerimi smo lahko 
konsistentno zasnovali koncepte/ konstrukte in posamezne trditve (vprašanja, 
spremenljivke), ki tvorijo posamezni konstrukt. Teoretično znanje je pomembno, vendar pa 
nikakor ni zadostno. Da bi dosegli kakovost koncepta oz. ZIPC tudi na tem področju, smo z 
eksploratornim delom raziskave želeli okrepiti temelj teoretičnih spoznanj in obenem 
prispevati k vsebinski veljavnosti opredeljenih konstruktov. 
 
Preliminarna kvantitativna raziskava 
 
Preliminarna kvantitativna raziskava, izvedena na temelju vprašalnika za zaposlene 
 
V okviru preliminarne kvantitativne raziskave smo najprej podatke zbirali z metodo pisnega 
spraševanja na vzorcu študentov podiplomskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti 
Univerze v Mariboru, s vprašalnikom, ki smo ga pripravili za pridobivanje informacij od 
zaposlenih. 
 
Z namenom natančne opredelitve trditev, s katerimi je moč optimalno raziskovati 
problematiko ZIPOC, PDP in samospoštovanje, smo na priložnostnem vzorcu anketirali 150 
študentov podiplomskega študija (merilo je bila starost najmanj 21 let). Izpolnjevanje 
vprašalnikov za zaposlene, ki so jih izpolnjevali študentje, je trajalo cca. 17 minut. Zbiranje 
podatkov pri študentih je potekalo konec maja in začetku junija 2010. 
 
Kvantitativna analiza je pomemben temelj za oblikovanje zaključkov o tem, v kolikšni meri in 
s katerimi trditvami lahko zaokrožimo problematiko ZIPOC, PDP in samospoštovanja. Želeli 
smo dognati, ali so respondenti razumeli posamezne konstrukte. Od študentov kot 
informantov za zasnovani vprašalnik za zaposlene smo dobili pomembne informacije v zvezi s 
konstrukti v okviru konceptov ZIPOC in PDP, ki smo jih zmanjšali ali po obsegu (število 
trditev) ali po njihovem številu. To krčenje po obsegu in po številu pa je poleg tega temeljilo 
tudi na spoznanjih iz poglobljenih intervjujev s študenti.  
 
Po tem, ko smo testirali vsebinsko veljavnost ter zanesljivost in dimenzionalnost, smo prišli 
do končne verzije vprašalnika za zaposlene, ki je sestavni del priloge 1. Pri vprašalniku za 
zaposlene smo izločili kar nekaj trditev v okviru večih vprašanj. Tako smo v okviru koncepta 
ZIPOC pri konstruktih: 
• telesnega ravnovesja zaposlenih začetnih 14 trditev v okviru prvega vprašanja le-tega 

zmanjšali na 8 trditev, medtem ko so 4 trditve, ki smo jih zajeli v 6. vprašanju, ostale; 
• duševnega ravnovesja zaposlenih  začetnih 25 trditev zmanjšali na 20 trditev; 
• družbene integriranosti zaposlenih  začetnih 17 trditev zmanjšali na 10 trditev. 
 
Pri konstruktu ekonomske stabilnosti zaposlenih smo ohranili 6 trditev. Enako je bilo tudi v 
primeru duhovne zrelosti, ki jo sestavlja 22 trditev. Analizirali smo tudi vprašanja o 
poznavanju in uporabi tehnik za doseganje ZIPOC.  
 
Nato smo se lotili konstruktov v okviru koncepta PDP. Najprej smo reducirali PANAS, v 
začetni verziji smo vključili 20 trditev, po analizi pa jih je v vprašalniku ostalo 16. Lestvica 
zadovoljstva z življenjem je ostala nespremenjena – temelji na petih trditvah. 
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Naslednji konstrukt v okviru koncepta PDP je PDP', ki je sestavljeno iz naslednjih 
podkonstruktov: 
• avtonomnost (s 6 trditev smo jih zmanjšali na 3), 
• obvladovanje okolja (z 8 trditev smo jih zmanjšali na 3), 
• osebnostna rast (s 6 trditev smo jih zmanjšali na 3), 
• pozitivni odnosi (z 8 trditev smo jih zmanjšali na 3), 
• smisel v življenju (podkonstrukt smo v celoti izločili) in 
• samospoštovanje (s 7 trditev smo jih zmanjšali na 3). 
 
Sledila je še obravnava konstrukta psiholoških potreb (SDT). Po analizi vsebinske veljavnosti 
smo zmanjšali število trditev s 17 na 10.  
 
Kot zadnji samostojni konstrukt je sledilo samospoštovanje2, ki smo ga po vsebinski 
veljavnosti skrčili z 8 na 6 trditev. 
 
3.5.3 Končna vprašanja, ki sestavljajo vprašalnika za zaposlene  
 
Preden predstavimo končna vprašanja, ki so sestavljala vprašalnik za zaposlene tudi vodstvo, 
najprej v sliki 8 predstavljamo shemo konceptov/konstruktov, ki smo jih uporabili v 
vprašalniku za zaposlene. V tabeli 1 nato predstavljamo število vprašanj, s katerimi smo 
merili koncepte, konstrukte in podkonstrukte v merskem instrumentu za zaposlene. 
 
Slika 8: Shema konstruktov – vprašalnik za zaposlene 
 

 
                                                      
2 Gre za konstrukt, katerega vsebina je deloma integrirana tako v PDP' kot tudi SDT. Ocenili smo, da pomembno 
determinira zaposlenega in njegovo PDP v Sloveniji, zato smo za samospoštovanje zasnovali poseben konstrukt. 
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Vir: Lasten 
 

S slike 8 lahko razberemo, da vprašalnik za zaposlene temelji na dveh ključnih konceptih in 
enem konstruktu. Za njih smo opredelili vprašanja z več trditvami. Vprašanjem, povezanim s 
koncepti/konstrukti, smo dodali tudi identifikacijska vprašanja, ki so se navezovala na 
zaposlene. 
 
V tabeli 1 predstavljamo število vprašanj in trditev za posamezne konstrukte in 
podkonstrukte v obeh vprašalnikih. 
 
Tabela 1: Predstavitev števila vprašanj in trditev za posamezne konstrukte in 
podkonstrukte 

KONCEPT KONSTRUKT PODKONSTRUKT ŠTEVILO 
TRDITEV 

VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE 
ZIPOC Telesno ravnovesje (TELRAV)  14 

Družbena integriranost (DRUZINT) Osebni razvoj (oseb_raz) 
Skupnost (skupn) 

10 

Duševno ravnovesje (CUST) Pozitivna miselna naravnanost (poz_nar) 
Življenje v sedanjem trenutku (ziv_sed) 
Čustvena inteligenca 1 (cuint1) 

20 

Duhovno ravnovesje (DUHOVNO) Smisel (smisel) 
Harmonija, povezanost,…(harm) 
Rast (rast)  
Odpuščanje (odpusc) 

22 

Ekonomska stabilnost (EKONOM)  6 
Poznavanje tehnik ZIPOC  14 

PDP SDP Pozitivna čustva (pozit) 
Negativna čustva (negc) 
Zadovoljstvo z življenjem (zadov) 

21 

PDP' Pozitivni odnosi (poz_od) 
Avtonomija (avto) 
Smisel življenja (smiselz) 

15 

SDT Kompetentnost – (moc) 
Povezanost z drugimi oz. odnosi (odnosi) 

10 

 Samospoštovanje (SAMOS)  6 
 Identifikacijska vprašanja  9 
Skupaj   147 

Vir: Lasten 
 
V okviru vprašalnika za zaposlene smo povsem samostojno razvili lestvico za merjenje 
koncepta ZIPOC in njenih konstruktov. Tako smo ZIPOC merili s številnimi trditvami v okviru 
petih konstruktov. Prvi podkonstrukt telesno ravnovesje (TELRAV) je temeljil na 
petstopenjski lestvici (1 – nikoli, 2 – občasno, 3 – pogosto, 4 – zelo pogosto in 5 – vedno) ter 
naslednjih trditvah: 
 
• Pestijo me želodčne in prebavne težave. 
• Na splošno se počutim izčrpan in utrujen. 
• Strah me je, da bi izgubil nadzor nad seboj, se zlomil ali zbolel. 
• Primanjkuje mi zraka v času regeneracije in rekreacije. 
• Čutim napetost v prsih, vratu in glavi. 
• Imam težave s spanjem (ne morem zaspati, ponoči se prebujam, tlačijo me more,…). 
• Imam težave s koncentracijo in spominom. 
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• Pestijo me vrtoglavice. 
 
Naslednji konstrukt je bila družbena integriranost (DRUZINT) zaposlenih, ki smo jo merili na 
petstopenjski Likertovi lestvici (ne strinjam se, delno se ne strinjam, niti se strinjam niti se ne 
strinjam, delno se strinjam, strinjam se) in to z naslednjimi trditvami: 
 
• Prosti čas pogosto preživljam s prijatelji in sorodniki. 
• Rad pomagam prijateljem in sorodnikom. 
• V (lokalni/družbeni) skupnosti delujem tudi kot prostovoljec. 
• Sodelujem v različnih društvih in drugih interesnih združenjih. 
• Redno dobivam pomoč od svojih prijateljev in sorodnikov. 
• Aktivno se vključujem v politično življenje. 
• Nenehno se osebnostno razvijam, moje vrednote so usmerjene k celovitosti in 

sodelovanju. 
• Prizadevam si pridobivati sodobna strokovna znanja in kompetence. 
• V prostem/delovnem času prebiram literaturo o osebnostni rasti. 
• Udeležujem se različnih predavanj in delavnic ter drugih oblik izobraževanja, tudi zunaj 

svoje ožje stroke. 
 
Podkonstrukt ZIPOC zajema tudi duševno ravnovesje zaposlenih, ki smo mu zaradi lažjega 
razumevanje pri respondentih v merskem instrumentu dali naziv čustveno počutje (CUST). Za 
njegovo merjenje smo uporabili petstopenjsko Likertovo lestvico (1 – ne strinjam se, 2 – 
delno se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – delno se strinjam, 5 – 
strinjam se) in naslednje trditve: 
 
• Veselim se prihodnosti (v prihodnost zrem z optimizmom). 
• Zaupam vase in ljudi okrog sebe. 
• Zastavljene cilje se trudim doseči, ne glede na ovire. 
• V vsaki situaciji najdem nekaj dobrega. 
• S pozitivnimi mislimi obvladujem svojo prihodnost. 
• Prepoznavam svoja čustva in njihovo učinkovanje. 
• Poznam svoje zmožnosti (znanje, vednost, sposobnosti, motivacijo, vrednote) in omejitve. 
• Prepoznavam in se zanimam za občutke in poglede drugih, znam poslušati in slišati. 
• Drugim pomagam pri zadovoljevanju njihovih potreb. 
• Uspešno obvladujem svoja čustva in vzgibe. 
• Prizadevam si za doseganje meril osebne in poslovne odličnosti. 
• Ustvarjam priložnosti za sodelovanje različnih ljudi, da z dopolnjevanjem dosegamo več 

celovitosti. 
• Pozorno poslušam sogovornika. 
• Navdihujem in usmerjam posameznike/skupine. 
• Zavedam se sedanjega trenutka. 
• Sprejemam sedanji trenutek. 
• Zavedam se dolgoročnih posledic sedanjega dogajanja. 
• Zavedam se svojih misli, čustev in telesnih občutkov. 
• Zavedam se posledic svojih misli, besed in dejanj. 
• Ne razmišljam o preteklosti in ne o prihodnosti. 
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V okviru ZIPOC smo merili tudi duhovno ravnovesje, ki smo ga v merskem instrumentu 
označili kot duhovno stanje (DUHOVNO). Tudi v tem primeru smo uporabili petstopenjsko 
Likertovo lestvico (1 – ne strinjam se, 2 – delno se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne 
strinjam, 4 – delno se strinjam, 5 – strinjam se ) ter naslednje trditve: 
• Moja duhovnost daje smisel mojemu življenju. 
• Moje duhovno prepričanje daje mojemu življenju občutek pomembnosti in smisla. 
• Brez občutka duhovnosti bi bilo moje vsakdanje življenje brez smisla. 
• Če na najtežje in najbolj vznemirjajoče dogodke pogledam z vidika duhovnosti, dajejo 

smisel mojemu življenju. 
• Kadar nisem povezan z duhovno platjo svojega življenja, izgubim svoj smisel. 
• Čutim povezanost z izvirom vsega življenja. 
• Živim v harmoniji s svojimi najglobljimi vrednotami in s svojim smislom življenja. 
• Lepota stvarstva me notranje prevzame. 
• Čutim hvaležnost za življenje. 
• V svojih odnosih z drugimi izražam in prejemam ljubezen in odpuščanje. 
• Občudujem stvarstvo in ga spoštujem. 
• Hvaležen sem za vse darove. 
• Čutim globok notranji mir oz. harmonijo. 
• Pogosto se mi zdi, da ne bom mogel nikoli nadoknaditi napak, ki sem jih storil v 

preteklosti, ne glede na to, kako se zdaj trudim. 
• Pogosto se mi zdi, da mi ne uspeva živeti tako, kot je prav. 
• Odpustil sem si stvari, ki sem jih naredil narobe. 
• Težko si odpustim nekatere stvari, ki sem jih storil. 
• Odpuščam tistim, ki me prizadenejo. 
• Precej hitro se lahko spet spoprijateljim s prijatelji, ki so me na nek način ranili. 
• Nekatere zamere gojim mesece ali leta. 
• Druge sprejemam tudi takrat, ko naredijo kaj, kar se mi zdi napačno. 
• Verjamem, da ljudje, kadar rečejo, da mi odpuščajo za nekaj, kar sem storil, to tudi v 

resnici mislijo. 
 
Kot zadnji konstrukt ZIPOC smo merili ekonomsko stabilnost (EKONOM) zaposlenih, ki so v 
tem primeru odgovarjali z DA ali NE na vprašanje, ali za njih veljajo naslednje trditve: 
 
• Sklenjeno imam pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 
• Zaupam v nadaljnji razvoj organizacije, kjer sem zaposlen. 
• Sem lastnik nepremičnin (hiša, stanovanje,…). 
• Sem lastnik premičnin (vozila, umetniška dela,...). 
• Imam sklenjeno življenjsko zavarovanje. 
• Imam različne (finančne in nefinančne) naložbe. 
 
Naš naslednji pomemben koncept v vprašalniku za zaposlene je bil PDP, ki je temeljil na 
konstruktih SDP, PDP' in SDT. SDP temelji na lestvici PANAS – pozitivna in negativna čustva 
oz. pozitivni in negativni afekt (Watson, Clark in Tellegen 1988) – in SWLR – Lestvica 
zadovoljstva z življenjem (Diener idr. 1985) Pozitivni (pozit) in negativni afekt (negc) smo 
tako pri respondentih preverjali na petstopenjski lestvici (zelo redko, redko, zmerno, pogosto 
in zelo pogosto). Zanimala nas je pogostost prisotnosti naslednjih čustev ali stanj: (i) 
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zainteresiran, (ii) močan, (iii) navdušen, (iv) ponosen, (v) nervozen, (vi) jezen, (vii) prestrašen, 
(ix) sovražen, (x) pretresen, (xi) razdražljiv, (x) pripravljen, (xi) osramočen, (xii) navdihnjen, 
(xiii) odločen, (xiv) pozoren in (xv) aktiven. 
 
V zvezi z zadovoljstvom z življenjem (zadov), ki je del SDP, smo uporabili petstopenjsko 
Likertovo lestvico (1 - ne strinjam se, 2 - delno se ne strinjam, 3 - niti se strinjam niti se ne 
strinjam, 4 - delno se strinjam, 5 - strinjam se) pri petih ključnih trditvah, ki so se glasile: 
• V glavnem je moje življenje blizu mojemu idealu življenja. 
• Moji življenjski pogoji so odlični. 
• Zadovoljen sem s svojim življenjem. 
• Za zdaj imam stvari, ki se mi zdijo pomembne v življenju. 
• Če bi lahko še enkrat živel svoje življenje, ne bi spremenil skoraj ničesar. 
  
Skladno z operacionalizacijo PDP' smo koncept merili s 15 trditvami na sedemstopenjski 
Likertovi lestvici (od 1 – ne strinjam se do 5 – strinjam se): 
• Delo in izjave drugih običajno ne vplivajo na moje odločitve. 
• Zaupam v svoja mnenja, ne glede na mnenje drugih. 
• Zadovoljen sem s seboj, ne glede na to, ali me drugi sprejemajo. 
• Uspelo mi je oblikovati življenje, skladno s cilji, ki sem si jih sam postavil. 
• Običajno dobro poskrbim za svoje blagostanje. 
• Obvladujem različne življenjske situacije. 
• Sem osebnostno razvit človek. 
• Svoj pogled nase in svet spreminjam glede na nove izkušnje. 
• Zame je življenje nenehen proces učenja, spreminjanja in rasti. 
• Drugim nudim hrano, čas, sosedsko in prijateljsko pomoč,…. 
• Svoj čas sem pripravljen deliti z drugimi. 
• Sem ljubeč in prijazen. 
• Drugi imajo več od življenja kot jaz. 
• Sem samozavesten in pozitivno gledam nase. 
• O sebi, v primerjavi z drugimi, pogosto ne mislim dovolj pozitivno. 
 
Za merjenje SDT smo uporabljali 10 trditev. Lestvica je bila znova petstopenjska, od 1 – sploh 
ne drži do 7 – popolnoma drži: 
• Zelo cenim ljudi, s katerimi imam utrjene odnose. 
• Ljudi, s katerimi se redno srečujem, smatram za prijatelje. 
• Razumem se z ljudmi, s katerimi sem v pogostem stiku. 
• Večinoma se držim sam zase in nimam veliko stikov z drugimi ljudmi. 
• V življenju nimam veliko priložnosti za dokazovanje svojih sposobnosti. 
• Nimam veliko prijateljev. 
• Pogosto se ne čutim dovolj sposobnega. 
• Pogosto se ne čutim dovolj kompetentnega/strokovnega. 
• Ljudje, s katerimi se redno srečujem, me ne marajo preveč. 
• Ljudje se do mene večinoma vedejo prijateljsko. 
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Izmerili smo tudi samospoštovanje zaposlenih (SAMOS), ki je vsebinsko povezano s PDP'. 
Zasnovali smo šest trditev, strinjanje z njimi so respondenti ocenjevali na petstopenjski 
Likertovi lestvici (1 – ne strinjam se, 5 – strinjam se). Trditve so bile naslednje: 
• Čutim, da sem enakovreden drugim. 
• Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti. 
• Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot drugi. 
• Nisem ponosen človek. 
• Samega sebe dojemam pozitivno. 
• Imam visoko samospoštovanje. 

 
Končni vprašalnik za zaposlene je zajemal lestvice za ZIPOC (TELRAV, DRUZINT, CUST, 
DUHOVNO, EKONOM) in PDP (SDP, PDP', SDT) ter samospoštovanje. Končni vprašalnik za 
zaposlene je sestavljalo 12 vprašanj (vključno z identifikacijskim vprašanji). Po preliminarni 
raziskavi na temelju vprašalnika za zaposlene kot tudi za vodstvo smo opravili še tri 
kvantitativne (glavne) raziskave, katerih izsledke predstavljamo v nadaljevanju. Najprej 
predstavljamo kvantitativno raziskavo na vzorcu zaposlenih. 
 
3.6 Kvantitativna raziskava na vzorcu zaposlenih 
 
3.6.1 Vzorec raziskave 

 
Podatke smo s kvantitativno raziskavo zbirali na končnem vzorcu, predstavljenem v prilogi 2. 
V prvem koraku smo najprej opredelili populacijo organizacij, ki nam je predstavljala 
temeljno osnovo za zajem enot v končni vzorec. Odločili smo se, da bomo v populacijo 
organizacij po principu enostavnega naključnega vzorca vključili tiste organizacije v Sloveniji, 
ki zaposlujejo več kot 10 zaposlenih. Razlog, zakaj smo definirali mejo 10 zaposlenih, je 
naslednji: predpostavili smo, da organizacije z manjšim številom zaposlenih nimajo razvitega 
sistematičnega HRM. Pri snovanju vzorca smo se opirali tudi na spoznanja raziskovalne 
skupine, ki je sodelovala pri temeljnem raziskovalnem projektu z naslovom 'Dovolj celovit 
model merjenja dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo 
inovativnih in manj inovativnih'. 
 
Novembra 2010 je bilo v Republiki Sloveniji po podatkih Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES) 66.709 organizacij, pri čemer je bilo organizacij z 
več kot 10 zaposlenimi 7.754. Na osnovi naključnega izbora smo v končni vzorec vključili 
2.409 organizacij, od tega 1.510 mikro in majhnih, 552 srednje velikih in 347 velikih 
organizacij. Za oblikovanje končnega vzorca organizacij smo uporabili enostavni slučajnostni 
vzorec. 
 
Zbiranje podatkov je potekalo z metodo elektronskega, telefonskega in izjemoma tudi 
dopisnega in elektronskega spraševanja v treh valovih. V prvem valu (april 2011) smo stik s 
potencialnimi respondenti vzpostavili preko elektronskih naslovov. Tako smo vprašalnike 
poslali na 2.409 v vzorcu izbranih elektronskih naslovov. Organizacije, natančneje direktorje, 
predsednike uprav, člane uprav, zadolžene za HRM, kadrovske vodje, smo prosili, da 
vprašalnik sami izpolnijo, in tudi, da vprašalnike v opredeljenem številu izpolnijo njihovi 
zaposleni. Zagotovili smo jim možnost elektronskega odgovarjanja in sicer na spletni strani 
http://www.irdo.si/raziskava-2011.html kakor tudi dopisnega odgovarjanja. 

http://www.irdo.si/raziskava-2011.html
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Prvemu valu zbiranja podatkov je po slabem mesecu dni sledil drugi val. Torej smo po 
preteku prej omenjenega časa organizacije, ki niso odgovorile na vprašalnik, po telefonu in 
elektronski pošti ponovno pozvali k izpolnjevanju vprašalnikov. Tudi v drugem valu smo 
respondentom tako kot v prvem ponudili možnost dopisnega odgovora (poslali smo jim 
vprašalnik in frankirano kuverto) ali jih napotili na spletno stran s vprašalniki. 
 
Ker je bila odzivnost zaradi kompleksnosti in dolžine vprašalnika za zaposlene slabša, smo se 
v mesecu juniju 2011 odločili še za telefonsko zbiranje podatkov. Z zbiranjem podatkov smo 
zaključili 30.6.2011. 
 
Na naš raziskovalni okvir, vključno s spraševanjem (zbiranjem podatkov), lahko vplivata dve 
ključni težavi, ki potencialno vplivata na veljavnost rezultatov, in sicer:  
• razlike v odgovorih med zgodnjimi in poznimi respondenti in 
• razlike v odgovorih med respondenti, ki so se odzvali dopisno, in tistimi, ki so se odzvali 

elektronsko in pisno ter tistimi, ki so svoje odgovore podali telefonsko. 
 
Obe vrsti razlik smo preverjali z ustreznim statističnim testom (t-test). Pri tem smo testirali 
razlike med odgovori, ki bi lahko nastale zaradi pristranskosti pri poznem odzivu. Zato smo s 
tem namenom primerjali povprečne vrednosti odgovorov in ugotovili, da pri meji statistične 
značilnosti p < 0,01 (t-test) ni razlik v odgovorih med zgodnjimi in poznimi respondenti. Nato 
smo se lotili primerjave povprečnih vrednosti in ugotavljali še razlike v odgovorih, ki bi lahko 
nastale zaradi dveh različnih načinov zbiranja podatkov. T-test kaže, da med skoraj vsemi 
odgovori, ki smo jih zbrali z vsemi tremi metodami zbiranja podatkov, pri p < 0,01 ni 
statistično značilnih razlik. Zato menimo, da pozen odziv in vrsta spraševanja v pričujoči 
raziskavi nista vplivala na različnost odgovorov. 
 
Na naš anketni vprašalnik za zaposlene se je odzvalo 470 zaposlenih3. Če upoštevamo začetni 
vzorec 2.426 organizacij z več kot 10 zaposlenimi, smo dosegli 19,37-odstotno odzivnost pri 
organizacijah, ki so vrnile izpolnjene vprašalnike za zaposlene. Ker je bil vprašalnik za 
zaposlene ne samo dolg, ampak tudi vsebinsko kompleksen, in če upoštevamo še metode 
zbiranja podatkov, je odzivnost pričakovana.  
 
3.6.2 Značilnosti respondentov (zaposlenih), ki so sodelovali v raziskavi zaposlenih 
 
V podpoglavju 3.6.2 bomo orisali značilnosti respondentov, ki so sodelovali v raziskavi na 
vzorcu zaposlenih. Vidiki, s katerih smo analizirali zaposlene kot informante, so naslednji: (i) 
spol, (ii) delovna doba, (iii) stopnja izobrazbe, (iv) delovno mesto, ki ga opravljajo in (v) vrsta 
organizacije, v kateri so zaposleni. Prvi obravnavani vidik je spol respondentov, spoznanja v 
zvezi z njim sledijo v tabeli 2. 
 

                                                      
3V posamezni organizaciji smo glede na njeno velikost anketirali različno število zaposlenih: 
• v majhni organizaciji je treba poleg managerja anketirati 2 ali 3 zaposlene (sorazmerno: v enem 2, v enem 

3), 
• v srednje veliki organizaciji je treba anketirati 3 ali 4 zaposlene (sorazmerno: v enem 3, v enem 4), 
• v veliki organizaciji je treba anketirati vsaj 5 zaposlenih. 
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Tabela 2: Struktura zaposlenih, ki so sodelovali v raziskavi, glede na njihov spol 
Spol Fk Delež v odstotkih Kumulativni delež v odstotkih 

Moški 183 39,9 39,9 
Ženske 276 60,1 100,0 
Skupaj 459 100,0  

Vir: Lasten 
 

V raziskavo je bilo vključenih 39,9% moških in kar 60,1% žensk. Omenjene odstotke skupaj s 
frekvencami predstavlja tabela 2. 
 
Sledi analiza zaposlenih kot informantov z vidika delovne dobe. O tem več v tabeli 3. 
 
Tabela 3: Struktura zaposlenih, ki so sodelovali v raziskavi, glede na njihovo delovno dobo 

Delovna doba Fk Delež v odstotkih Kumulativni delež v odstotkih 
Manj kot leto dni 13 2,8 2,8 
Od 1 do 5 let 93 20,0 22,7 
Od 6 do 10 let 77 16,5 39,3 
Od 11 do 15 let 71 15,2 54,5 
Od 16 do 20 let 56 12,0 66,5 
Več kot 21 let 156 33,5 100,0 
Skupaj 466 100,0  

Vir: Lasten 
 
Z ozirom na delovno dobo respondentov, ki jo predstavlja tabela 3, lahko opazimo, da je v 
raziskavo bilo vključenih 33,5% zaposlenih z delovno dobo več kot 21 let. Na drugem mestu 
najdemo zaposlene z delovno dobo več kot leto dni in manj kot pet let. Zelo nizek odstotek, 
2,8% respondentov vključenih v raziskavo, je imelo delovno dobo krajšo od enega leta. 
 
Nadaljujemo z analizo respondentov, pri čemer je naslednji vidik obravnave stopnja 
izobrazbe. Strukturo respondentov glede na stopnjo izobrazbe prikazuje tabela 4. 
 
Tabela 4: Struktura respondentov glede na stopnjo izobrazbe 

Dosežena izobrazba Fk Delež v odstotkih Kumulativni delež v 
odstotkih 

Osnovna šola 4 0,9 0,9 
Poklicna ali srednja šola 186 40,2 41,0 
Višja šola 75 16,2 57,2 
Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 181 39,1 96,3 
Magisterij ali doktorat znanosti 17 3,7 100,0 
Skupaj 463 100,0 0,9 

Vir: Lasten 
 
Za našo raziskavo je ključnega pomena tudi stopnja izobrazbe respondentov. Tabela 4 kaže, 
da je 40,2% respondentov imelo končano poklicno ali srednjo šolo. Tesno na drugem mestu 
sledijo zaposleni z visoko ali univerzitetno izobrazbo, teh je bilo 39,1%. Najmanjši odstotek 
(1%) v raziskavo vključenih respondetnov je dokončal osnovno šolo. Majhen odstotek (3,7%) 
vključenih je značilen tudi za respondente z magisterijem ali doktoratom znanosti. 
 
Zaposlene smo analizirali tudi z vidika delovnega mesta, ki ga opravljajo. Infomacijo o tem 
nudi tabela 5. 
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Tabela 5: Struktura zaposlenih glede na delovno mesto, ki ga opravljajo 
Delovno mesto respondenta Fk Delež v 

odstotkih 
Kumulativni delež v 

odstotkih 
Višji in srednji management 80 17,4 17,4 
Operativni vodje (izključno zadnji nivo vodenja) 66 14,3 31,7 
Samostojni strokovni kadri (ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

216 46,9 78,5 

Izvajalci 99 21,5 100,0 
Skupaj 461 100,0  

Vir: Lasten 
 
Tabela 5 predstavlja strukturo zaposlenih, vključenih v raziskavo glede na delovno mesto, ki 
ga respondenti opravljajo. V 46,9% so bili kot respondenti vključeni samostojni kadri 
(zaposleni, ki nimajo neposredno podrejenih ljudi). Najmanjši odstotek pripada operativnim 
vodjem, zgolj 14,3% respondentov pa je bilo operativnih vodij. 
 
Zadnji obravnavan vidik zaposlenih je vrsta organizacije, v kateri so ti zaposleni. Tabela 6 
predstavlja strukturo zaposlenih glede na vrsto organizacije, v kateri so zaposleni. 
 
Tabela 6: Struktura zaposlenih glede vrsto organizacije, v kateri so zaposleni 

Vrsta organizacije, kjer delajo 
respondenti 

Fk Delež v 
odstotkih 

Kumulativni delež v 
odstotkih 

Zasebno majhno podjetje 117 25,2 25,2 
Zasebno srednje veliko podjetje 186 40,0 65,2 
Zasebno veliko podjetje 77 16,6 81,7 
Javni zavod 37 8,0 89,7 
Zasebni zavod 2 0,4 90,1 
Drugo 46 9,9 100,0 
Skupaj 465 100,0  

Vir: Lasten 
Tabela 6 je posvečena predstavitvi informacije o vrsti organizacije, v katerih respondenti 
delajo. Vidimo, da 40,0% respondentov dela v zasebnih srednje velikih podjetjih. Na drugem 
mestu so bili zaposleni, ki delajo v majhnih zasebnih podjetjih (25,2%), na tretjem mestu z 
16,6% sledijo zaposleni, ki delajo v zasebnih velikih podjetjih. V raziskavo pa je bilo vključenih 
najmanj respondentov, ki delajo v zasebnih zavodih. Teh je bilo manj kot 1,0%. 
 
Po predstavitvi značilnosti vzorca za zaposlene se v podpoglavju 3.6.3 osredotočamo na 
opisno statistiko manifestnih spremenljivk za zaposlene. 
 
3.6.3  Opisna statistika manifestnih spremenljivk v modelu za zaposlene 
 
V raziskavi nam opisna statistika služi za osvetlitev dejanskih ocen respondentov o 
posameznih konstruktih. Milfelner (2008: 178) izpostavlja, da opisna statistika omogoča 
spoznavanje vseh temeljnih značilnosti odgovorov, pri tem pa je seveda treba posebno 
pozornost nameniti pogojem, ki jih morajo izpolnjevati spremenljivke, kadar z njimi izvajamo 
nadaljnje analize (korelacija, faktorska analiza, modeliranje strukturnih enačb itd.). Odločili 
smo se, da bomo opisno statistiko manifestnih spremenljivk, pridobljenih z vprašalnikom za 
zaposlene, prikazali ločeno za posamezne elemente ZIPOC in PDP ter samospoštovanje. Za 
vsako vprašanje, merjeno na intervalni lestvici, prikazujemo: 
• povprečne vrednosti ali aritmetične sredine, ker gre za osrednje statistične mere 

središčnosti, na temelju katerih sklepamo o povprečni ravni; 
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• standardne odklone, s katerimi smo ugotavljali, kolikšne so razlike med dejanskimi 
vrednostmi spremenljivke in njeno aritmetično sredino ter obratno oz. kakšna je 
razpršenost posameznih spremenljivk; 

• asimetrijo in sploščenost, ki služita za ocenjevanje, v kolikšni meri se porazdelitev 
podatkov, ki predstavljajo vhode (manifestne spremenljivke) za posamezne konstrukte, 
približuje normalni porazdelitvi. 

 
Glede na prej povedano smo torej od srednjih vrednosti uporabljali aritmetično sredino kot 
najpomembnejšo srednjo vrednost, ki jo računamo iz vseh zbranih podatkov za 
spremenljivko (Bastič 2006: 7). Kot drugo statistično mero smo uporabili standardni odklon. 
Ta je enak kvadratnemu korenu iz variance in se izraža v enakih enotah kot spremenljivka in 
njena aritmetična sredina. Uporabljamo ga kot mero reprezentativnosti aritmetične sredine: 
manjši kot je (v primerjavi z aritmetično sredino), manjše so razlike med dejanskimi 
vrednostmi spremenljivke in njeno aritmetično sredino ter obratno (Bastič 2006: 7). Z 
aritmetično sredino in standardnim odklonom smo v raziskavi sklepali o povprečni ravni in 
razpršenosti posameznih spremenljivk, medtem ko smo z asimetrijo in sploščenostjo 
ocenjevali, v kolikšni meri se porazdelitev podatkov za konstrukte približuje normalni 
porazdelitvi4. Čeprav je večina metod, uporabljenih v nadaljevanju, robustnih tudi pri 
manjših kršitvah normalne porazdelitve, so informacije dobrodošle, ker imamo tako pri 
večjih kršitvah normalnosti in multivariatne normalnosti na voljo različne ukrepe, s pomočjo 
katerih lahko zmanjšamo nevarnost napake tipa II5. 
V nadaljevanju orisujemo vse potencialne manifestne spremenljivke, pri čemer posebej 
opozarjamo, da smo pred zasnovo končnega modela – zaradi zahtev ocenjevanja 
dimenzionalnosti, veljavnosti in zanesljivosti, pa tudi zaradi poenostavitve (večje 
parsimoničnosti) posameznih konstruktov – nekatere od spremenljivk, prikazanih v poglavju 
8, izločili. Ocenjevanje dimenzionalnosti, veljavnosti in zanesljivosti konstruktov je 
predstavljeno v podpoglavju 3.6.3. 
 
3.6.3.1   Zadostna in potrebna osebna celovitost zaposlenega 
 
Za koncept ZIPOC zaposlenega smo oblikovali 5 konstruktov, ki smo jih podrobneje 
predstavili v podpoglavju 2.5.3. Za posamezne konstrukte (telesno ravnovesje – TELRAV, 
duševno ravnovesje – CUST, družbeno integriranost – DRUZINT, duhovno zrelost – 
DUHOVNO in ekonomsko stabilnost – EKONOM) v tabelah predstavljamo povprečne 
vrednosti, standardne odklone, asimetrijo in sploščenost za vse posamezne odgovore. 
 
 
 
 
                                                      
4 Po mnenju Bastičeve (2006: 8) so asimetrične porazdelitve (ang. skewness) lahko pozitivno asimetrične oz. 
asimetrične v desno (večja gostitev je pri manjših vrednostih spremenljivke) ali negativno asimetrične oz. 
asimetrične v levo (večja gostitev je pri večjih vrednostih spremenljivke). Prav tako so nekatere porazdelitve 
bolj sploščene, druge bolj koničaste. Če je koeficient sploščenosti pozitiven, gre za koničasto porazdelitev, 
medtem ko negativne vrednosti kažejo na bolj sploščeno porazdelitev, kot je normalna porazdelitev. Pri tem ne 
smemo pozabiti, da sta koeficienta asimetričnosti in sploščenosti pri normalni porazdelitvi enaka 0. Tako nam 
koeficienta asimetrije in sploščenosti povesta, za koliko se proučevana porazdelitev razlikuje od normalne 
porazdelitve. 
5 Če naredimo napako tipa  II, sprejmemo hipotezo, ki bi jo morali zavrniti. 
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Telesno ravnovesje 
 
Respondente smo povprašali o njihovem telesnem počutju (v prazen okvirček pri posamezni 
trditvi so označili število, ki je ustrezno opredeljevala pogostost posamezne vrste telesnega 
počutja pri njih). Pri pregledu trditev, ki so predstavljene v tabeli 7, vidimo, da so vse 
negativne. To pomeni, da v bistvu pri njih merimo njihovo telesno neravnovesje. 
 
Tabela 7: Opisna statistika kazalcev za telesno ravnovesje (TELRAV) 
 N Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Na splošno se počutim 
izčrpan in utrujen. 
(V1__2) 

468 2,280 0,859 0,875 0,113 0,667 0,225 

Čutim napetost v prsih, 
vratu in glavi. (V1__5) 

466 1,810 0,917 1,339 0,113 1,856 0,226 

Pestijo me želodčne in 
prebavne težave. (V1__1) 

467 1,760 0,786 1,095 0,113 1,606 0,225 

Imam težave s 
koncentracijo in 
spominom. (V1__8) 

467 1,750 0,760 1,098 0,113 1,742 0,225 

Imam težave s spanjem 
(ne morem zaspati, 
ponoči se prebujam, 
tlačijo me more,…). 
(V1__7) 

466 1,700 0,791 1,259 0,113 1,856 0,226 

Primanjkuje mi zraka v 
času regeneracije in 
rekreacije. (V1__4) 

466 1,680 0,935 1,570 0,113 2,267 0,226 

Strah me je, da bi izgubil 
nadzor nad seboj, se 
zlomil ali zbolel. (V1__3) 

467 1,530 0,829 1,937 0,113 4,222 0,225 

Pestijo me vrtoglavice. 
(V1__6) 

466 1,350 0,682 2,242 0,113 5,343 0,226 

Veljavnih 461       

Merjeno na lestvici od 1 – nikoli do 5 – vedno. 
Vir: Lasten 

 
Iz opisne statistike lahko razberemo, da najvišjo vrednost dosega kazalec »Na splošno se 
počutim izčrpan in utrujen.«, medtem ko lahko najvišjo razpršenost odgovorov (standardni 
odklon) zaznamo pri kazalcu »Primanjkuje mi zraka v času regeneracije in rekreacije.«. To 
pomeni, da se respondenti najbolj razlikujejo glede na odgovore po tem kazalcu. Najnižjo 
povprečno vrednost pa zasledimo pri kazalcu »Pestijo me vrtoglavice.«, zanj pa je značilna 
tudi najnižja vrednost standardnega odklona.  
 
Če analiziramo podatke z vidika asimetričnosti in sploščenosti podatkov, ugotavljamo, da 
večina koeficientov sploščenosti in asimetričnosti ni na intervalu med -1 in 1 (izjema je le 
indikator »Na splošno se počutim izčrpan in utrujen.« (V1__2). Vsi podatki so asimetrični v 
desno (pozitivne vrednosti), pri čemer so enote zgoščene v sredini (pozitivni koeficienti 
sploščenosti). Opazimo lahko, da so vrednosti koeficienta asimetrije najvišje in s tem najbolj 
presegle vrednost 1 pri treh kazalcih (»Pestijo me vrtoglavice.« (V1__6), »Strah me je, da bi 
izgubil nadzor nad seboj, se zlomil ali zbolel.« (V1__3) ter »Primanjkuje mi zraka v času 
regeneracije in rekreacije.« (V1__4)). Pri koeficientu sploščenosti pa vidimo, da ima zgolj en 



VPLIV ZADOSTNE IN POTREBNE OSEBNE CELOVITOSTI NA PSIHIČNO DOBRO POČUTJE ZAPOSLENEGA 

 

44 
 

kazalec (»Na splošno se počutim izčrpan in utrujen.« (V1__2)) vrednost, manjšo od 1, pri 
vseh drugih pa koeficent presega omenjeno vrednost in dosega najvišjo pri kazalcu »Pestijo 
me vrtoglavice.« (V1__6). Ker je ta koeficient pozitiven in visok, lahko govorimo o koničastih 
porazdelitvah. 
 
Pri prvem vprašanju so anketiranci označevali, kako pogosto se pri njih pojavlja določeno 
(telesno) počutje. S trditvami smo torej merili njihovo telesno (ne)ravnovesje. Iz rezultatov 
lahko sklepamo, da je telesno ravnovesje respondetov sorazmerno dobro, saj najvišjo 
povprečno vrednost dosega kazalec izčrpanosti in utrujenosti (2,280), vsi ostali kazalci 
telesnega neravnovesja imajo še nižje povprečne vrednosti. 
 
Družbena integriranost 
 
Družbeno integriranost zaposlenih v širše in ožje okolje smo preverjali s trditvami v zvezi z 
njihovim udejstvovanjem v družbi kakor tudi v zvezi z njihovim osebnim razvojem. Trditve in 
opisno statistiko za konstrukt družbene integriranosti (DRUZINT) predstavlja tabela 8. 
 
Tabela 8: Opisna statistika kazalcev za družbeno integriranost (DRUZINT) 
 N Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Rad pomagam prijateljem 
in sorodnikom. (V2__2) 

467 4,720 0,559 -2,210 0,113 5,252 0,225 

Prosti čas pogosto 
preživljam s prijatelji in 
sorodniki. (V2__1) 

468 4,350 0,942 -1,727 0,113 2,821 0,225 

Prizadevam si pridobivati  
sodobna strokovna znanja 
in kompetence. (V2__8) 

468 4,180 1,065 -1,457 0,113 1,599 0,225 

Nenehno se osebnostno 
razvijam, moje vrednote so 
usmerjene k celovitosti in 
sodelovanju. (V2__7) 

468 3,920 1,147 -1,036 0,113 0,310 0,225 

Redno dobivam pomoč od 
svojih prijateljev in 
sorodnikov. (V2__5) 

467 3,700 1,270 -0,840 0,113 -0,336 0,225 

V prostem/delovnem času 
prebiram literaturo o 
osebnostni rasti. (V2__10) 

468 3,170 1,373 -0,329 0,113 -1,153 0,225 

Udeležujem se različnih 
predavanj in delavnic ter 
drugih oblik izobraževanja, 
tudi zunaj svoje ožje stroke. 
(V2__9) 

468 3,150 1,427 -0,257 0,113 -1,288 0,225 

V (lokalni/družbeni) 
skupnosti delujem tudi kot 
prostovoljec. (V2__3) 

466 2,850 1,527 0,058 0,113 -1,506 0,226 

Sodelujem v različnih 
društvih in drugih 
interesnih združenjih. 
(V2__4) 

467 2,750 1,593 0,165 0,113 -1,576 0,225 

Aktivno se  vključujem v 
politično življenje. (V2__6) 

465 1,560 1,055 1,866 0,113 2,432 0,226 

Veljavnih 461       

Likertova lestvica: 1 – ne strinjam se do 5 – strinjam se 
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Vir: Lasten 
 
Opisna statistika prikazuje, da najvišje vrednosti (več kot 4) dosegajo trije kazalci (»Rad 
pomagam prijateljem in sorodnikom.« (V2__2), »Prosti čas pogosto preživljam s prijatelji in 
sorodniki.« (V2__1), »Prizadevam si pridobivati  sodobna strokovna znanja in kompetence.« 
(V2__8)). Najvišjo razpršenost odgovorov (standardni odklon) dosega kazalec »Sodelujem v 
različnih društvih in drugih interesnih združenjih.« (V2__4), kar pomeni, da se respondenti 
po tem kazalcu v svojih odgovorih najbolj razlikujejo. Najnižjo povprečno vrednost dosega 
kazalec »Aktivno se vključujem v politično življenje.« (V2__6). Najnižjo vrednost 
standardnega odklona dosega kazalec »Rad pomagam prijateljem in sorodnikom.« (V2__2), 
kar pomeni, da so tu pri odgovorih respondentov najmanjše razlike.  
 
Analiza podatkov z vidika asimetričnosti in sploščenosti, kaže, da večina koeficientov 
sploščenosti in asimetričnosti ni na intervalu med -1 in 1. Iz rezultatov analize vrednosti 
koeficienta asimetrije razberemo, da so vrednosti tega negativne, razen pri naslednjih treh 
kazalcih »V (lokalni/družbeni) skupnosti delujem tudi kot prostovoljec.« (V2__3), »Sodelujem 
v različnih društvih in drugih interesnih združenjih.« (V2__4) in »Aktivno se vključujem v 
politično življenje.« (V2__6). Pri teh gre za porazdelitve z večjo zgostitvijo vrednosti 
spremenljivke pri manjših vrednostih, pri vseh ostalih pa ravno obratno. Najbolj so vrednosti 
zgoščene pri večjih vrednosti pri kazalcu »Rad pomagam prijateljem in sorodnikom.« (V2__2) 
in najbolj pa so zgoščene pri večjih vrednostih pri kazalcu »Aktivno se vključujem v politično 
življenje.« (V2__6). Koničaste porazdelitve so značilne za pet kazalcev (»Rad pomagam 
prijateljem in sorodnikom.« (V2__2), »Prosti čas pogosto preživljam s prijatelji in sorodniki.« 
(V2__1), »Prizadevam si pridobivati sodobna strokovna znanja in kompetence.« (V2__8), 
»Nenehno se osebnostno razvijam, moje vrednote so usmerjene k celovitosti in 
sodelovanju.« (V2__7 ) in »Aktivno se vključujem v politično življenje.« (V2__6)), medtem ko 
so sploščene porazdelitve značilne za ostalih pet kazalcev. Najbolj koničasta porazdelitev 
zaznamuje kazalec »Rad pomagam prijateljem in sorodnikom.« (V2__2), najbolj sploščena pa 
je pri kazalcu »Sodelujem v različnih društvih in drugih interesnih združenjih.« (V2__4). 
 
Duševno ravnovesje 
 
Tabela 9: Duševno ravnovesje (CUST) – pozitivna miselna naravnanost (poz_nar) 
 N 

 
Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Zastavljene cilje se trudim  
doseči, ne glede na ovire. 
(V3__3) 

467 4,420 0,761 -1,383 0,113 1,872 0,225 

V vsaki situaciji najdem 
nekaj dobrega. (V3__4) 

467 4,330 0,800 -1,358 0,113 2,273 0,225 

S pozitivnimi mislimi 
obvladujem svojo 
prihodnost. (V3__5) 

465 4,310 0,894 -1,403 0,113 1,907 0,226 

Zaupam vase in v ljudi 
okrog sebe. (V3__2) 

466 4,190 0,924 -1,382 0,113 2,002 0,226 

Veselim se prihodnosti (v 
prihodnost zrem z 
optimizmom). (V3__1) 

468 4,070 1,128 -1,324 0,113 1,043 0,225 

Veljavnih 461       

Merjeno na pestopenjski Likertovi lestvici: 1 – ne strinjam se do 5 – strinjam se 
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Vir: Lasten 
Pri respondentih smo hoteli predvsem ugotoviti njihov način/stil razmišljanja in duševno 
ravnovesje (čustveno počutje), ki izvira iz čustvene inteligence, življenja v sedanjem trenutku 
in pozitivne miselne naravnanosti. Vidimo, da ima omenjeni konstrukt (CUST) tri 
podkonstrukte, ki jih predstavljamo v naslednjih treh tabelah (tabela 9, 10 in 11). Tem pa 
sledijo tudi njihove interpretacije. 
 
Tabela opisne statistike (tabela 9) prikazuje, da najnižjo povprečno vrednost in najvišjo 
razpršenost odgovorov (standardni odklon) dosega kazalec »Veselim se prihodnosti (v 
prihodnost zrem z optimizmom).« (V3_1). To pomeni, da se odgovori respondentov najbolj 
razlikujejo po tem dejavniku. Najvišjo povprečno vrednost dosega kazalec »Zastavljene cilje 
se trudim doseči, ne glede na ovire.« (V3_3), ki istočasno dosega najnižjo vrednost 
standardnega odklona. Če analiziramo podatke z vidika asimetričnosti in sploščenosti 
podatkov, ugotavljamo, da večina koeficientov sploščenosti in asimetričnosti ni na intervalu 
med -1 in 1. 
 
Vidimo, da vsi kazalci izkazujejo negativne vrednosti koeficienta asimetrije. To pomeni, da je 
pri vseh kazalcih mogoče opaziti večjo gostitev vrednosti pri večjih vrednostih spremenljivke. 
Pri tem pa najbolj izstopa kazalec »S pozitivnimi mislimi obvladujem svojo prihodnost.« 
(V3_5). Če opazujemo koeficient sploščenosti, lahko opazimo, da so vse vrednosti pozitivne. 
Pozitivne vrednosti koeficienta sploščenosti kažejo na koničasto porazdelitev. Najbolj 
koničasta je porazdelitev pri koeficientu »V vsaki situaciji najdem nekaj dobrega.« (V3_4), 
najmanj koničasta pa pri koeficientu »Veselim se prihodnosti (v prihodnost zrem z 
optimizmom).« (V3_1). 
 
Iz tabele 10, kjer predstavljamo opisno statistiko za čustveno inteligenco (cuint1) kot del 
duševnega ravnovesja človeka, je razvidno, da najvišje povprečne vrednosti dosegajo trije 
kazalci. Ti so: »Poznam svoje zmožnosti (znanje, vednost, sposobnosti, motivacijo, vrednote) 
in omejitve.« (V3_7), »Prepoznavam in se zanimam za občutke in poglede drugih, znam 
poslušati in slišati.« (V3_8), »Pozorno poslušam sogovornika.« (V3_13). Najvišjo razpršenost 
odgovorov (standardni odklon) dosega kazalec »Navdihujem in usmerjam 
posameznike/skupine.« (V3_14), kar pomeni, da se odgovori respondentov glede na ta 
kazalec najbolj razlikujejo. Najnižjo povprečno vrednost dosega kazalec »Navdihujem in 
usmerjam posameznike/skupine.« (V3_14), medtem ko najnižjo vrednost standardnega 
odklona zasledimo pri kazalcu »Poznam svoje zmožnosti (znanje, vednost, sposobnosti, 
motivacijo, vrednote) in omejitve.« (V3_7). 
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Tabela 10: Duševno ravnovesje (CUST) – čustvena inteligenca (cuint1) 
 N 

 
Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Poznam svoje zmožnosti 
(znanje, vednost, 
sposobnosti, motivacijo, 
vrednote) in omejitve. 
(V3__7) 

467 4,500 0,691 -1,518 0,113 2,776 0,225 

Prepoznavam in se 
zanimam za občutke in 
poglede drugih, znam 
poslušati in slišati. (V3__8) 

467 4,460 0,724 -1,288 0,113 1,525 0,225 

Pozorno poslušam 
sogovornika.  (V3__13) 

466 4,430 0,784 -1,584 0,113 2,985 0,226 

Prizadevam si za doseganje 
meril osebne in poslovne 
odličnosti. (V3__11) 

465 4,400 0,747 -1,351 0,113 2,252 0,226 

Drugim pomagam pri 
zadovoljevanju njihovih 
potreb. (V3__9) 

467 4,290 0,761 -1,067 0,113 1,429 0,225 

Prepoznavam svoja čustva 
in njihovo učinkovanje. 
(V3__6) 

465 4,290 0,810 -1,148 0,113 1,232 0,226 

Uspešno obvladujem svoja 
čustva in vzgibe. (V3__7) 

461 4,050 0,875 -0,950 0,114 0,927 0,227 

Ustvarjam priložnosti za 
sodelovanje različnih ljudi, 
da z dopolnjevanjem 
dosegamo več celovitosti. 
(V3__12) 

465 4,120 0,896 -1,077 0,113 1,351 0,226 

Navdihujem in usmerjam 
posameznike/skupine. 
(V3__14) 

466 3,850 0,987 -0,886 0,113 0,734 0,226 

Veljavnih 454       

Merjeno na pestopenjski Likertovi lestvici: 1 – ne strinjam se do 5 – strinjam se 
Vir: Lasten 

 
Sledila je tudi analiza podatkov z vidika asimetričnosti in sploščenosti podatkov, iz katere 
lahko razberemo, da večina koeficientov sploščenosti in asimetričnosti ni na intervalu med -1 
in 1. Vidimo, da so podatki asimetrični v levo, saj so vrednosti vseh kazalcev negativne. 
Vrednosti koeficenta asimetrije -1 ne presegata dva kazalca »Uspešno obvladujem svoja 
čustva in vzgibe.« (V3_7) in »Navdihujem in usmerjam posameznike/skupine.« (V3_14), pri 
vseh ostalih kazalcih pa so vrednosti asimetrije manjše od -1 in so torej gostitve večje pri 
večjih vrednosti. Največjo takšno gostitev zaznamo pri kazalcu »Pozorno poslušam 
sogovornika.« (V3_13), najmanjšo pa pri kazalcu »Navdihujem in usmerjam 
posameznike/skupine.« (V3_14). Sledi še analiza sploščenosti porazdelitev za kazalce v tabeli 
10. Opazimo lahko, da so vrednosti koeficienta sploščenosti pri vseh kazalcih pozitivne, torej 
so porazdelitve koničaste. Najbolj koničasta porazdelitev je pri kazalcu »Pozorno poslušam 
sogovornika.« (V3_13) in najmanj koničasta pri kazalcu oz. indikatorju »Navdihujem in 
usmerjam posameznike/skupine.« (V3_14). 
 
Z opisno statistko smo orisali tudi zadnji segment duševnega ravnovesja, to je življenje v 
sedanjem trenutku (ziv_sed). Rezultate opisne statistike za omenjeni segment predstavlja 
tabela 11. 
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Tabela 11: Duševno ravnovesje (CUST) – življenje v sedanjem trenutku (ziv_sed). 
 N 

Statistic 
Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Zavedam se sedanjega 
trenutka. (V3__15) 

463 4,550 0,725 -1,789 0,113 3,478 0,226 

Zavedam se svojih misli, 
čustev in telesnih 
občutkov. (V3__18) 

463 4,550 0,672 -1,437 0,113 1,733 0,226 

Zavedam se posledic 
svojih misli, besed in 
dejanj. (V3__19) 

465 4,510 0,663 -1,362 0,113 2,013 0,226 

Sprejemam sedanji 
trenutek. (V3__16) 

463 4,460 0,788 -1,573 0,113 2,523 0,226 

Zavedam se dolgoročnih 
posledic sedanjega 
dogajanja. (V3__17) 

465 4,440 0,743 -1,157 0,113 0,657 0,226 

Ne razmišljam o 
preteklosti in ne o 
prihodnosti. (V3__20) 

466 2,510 1,390 0,241 0,113 -1,367 0,226 

Veljavnih 453       

Merjeno na pestopenjski Likertovi lestvici: 1 – ne strinjam se do 5 – strinjam se 
Vir: Lasten 

 
Najnižjo povprečno vrednost in najvišjo razpršenost odgovorov (standardni odklon) dosega 
kazalec »Ne razmišljam o preteklosti in ne o prihodnosti.« (V3_20). Kar pomeni, da 
respondenti veliko razmišljajo o preteklosti in o prihodnosti in da se njihovi odgovori glede 
na to trditev najbolj med seboj razlikujejo. Najvišjo povprečno vrednost dosega kazalec 
»Zavedam se sedanjega trenutka.« (V3_15), po povprečni vrednosti pa mu sledita kazalca 
»Zavedam se svojih misli, čustev in telesnih občutkov.« (V3_18) in »Zavedam se posledic 
svojih misli, besed in dejanj.« (V3_19). Najnižjo vrednost standardnega odklona dosega 
kazalec »Zavedam se posledic svojih misli, besed in dejanj.« (V3_15), kar pomeni, da so si pri 
tej trditvi mnenja respondentov bolj enotna.  
 
Če analiziramo podatke z vidika asimetričnosti in sploščenosti podatkov, ugotavljamo, da 
večina koeficientov sploščenosti in asimetričnosti ni v intervalu med -1 in 1. Vidimo, da so 
vrednosti koeficienta asimetričnosti, razen pri enem (»Ne razmišljam o preteklosti in ne o 
prihodnosti.« (V3_20)), negativne. To pomeni, da so porazdelitve asimetrične v levo (večja 
gostitev vrednosti je pri večjih vrednostih spremenljivke). Pri vseh kazalcih, razen pri prej 
izvzetem kazalcu, so vrednosti koeficientov asimetrije absolutno večje od -1. Vrednosti 
koeficienta sploščenosti so pozitivne in presegajo vrednost 1 (koničaste porazdelitve), kar pa 
ne velja za kazalec »Ne razmišljam o preteklosti in ne o prihodnosti.« (V3_20), kjer je 
porazdelitev sploščena. 
 
V okviru duševnega ravnovesja (CUST) smo ugotavljali strinjanje respondentov s trditvami 
glede čustvene inteligentnosti, pozitivne miselne naravnanosti in življenja v sedanjem 
trenutku. Ugotovili smo, da so respondenti pozitivno miselno naravnani. Visoke povprečne 
vrednosti so zabeležili tudi kazalniki v okviru čustvene inteligentnosti (zgolj en kazalnik – 
»Navdihujem in usmerjam posameznike/skupine.« (V3_14) – ima povprečno vrednost nižjo 
od 4). Zato lahko trdimo, da so respondenti čustveno inteligentni. Posamezniki tudi živijo v 
sedanjem trenutku, saj smo tudi pri trditvah v okviru življenja v sedanjem trenutku zabeležili 
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visoke povprečne vrednosti. Izjema je le en kazalec, zaradi katerega lahko sklepamo, da 
posamezniki kljub temu razmišljajo o prihodnosti in preteklosti. 
Duhovno ravnovesje 
 
Duhovno ravnovesje (DUHOVNO) kot del ZIPOC temelji na naslednjih štirih podkonstruktih: 
(i) smisel (smisel), (ii) povezanost, harmonija, notranji mir in hvaležnost (harm) (ii) rast (rast) 
in (iii) odpuščanje in sprejemanje (odpusc). Za vsakega predstavljamo v tabelah (tabele 12, 
13, 14 in 15) podrobno opisno statistiko, ki jo tudi interpretiramo.  
 
Tabela 12: Duhovno ravnovesje (DUHOVNO) – smisel (smisel) 

 N 
 

Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Moja duhovnost daje 
smisel mojemu življenju. 
(V4__1) 

466 3,580 1,200 -0,590 0,113 -0,447 0,226 

Moje duhovno 
prepričanje mojemu 
življenju daje občutek 
pomembnosti in smisla. 
(V4__2) 

465 3,480 1,254 -0,567 0,113 -0,553 0,226 

Če na najtežje in najbolj 
vznemirjajoče dogodke 
pogledam z vidika 
duhovnosti, dajejo smisel 
mojemu življenju. (V4__4) 

465 3,350 1,285 -0,423 0,113 -0,779 0,226 

Brez občutka duhovnosti 
bi bilo moje vsakdanje 
življenje brez smisla. 
(V4__3) 

466 3,290 1,296 -0,404 0,113 -0,847 0,226 

Kadar nisem povezan z 
duhovno platjo svojega 
življenja, izgubim svoj 
smisel. (V4__5) 

464 2,870 1,299 -0,111 0,113 -1,091 0,226 

Veljavnih 463       

Merjeno na pestopenjski Likertovi lestvici: 1 – ne strinjam se do 5 – strinjam se 
Vir: Lasten 

 
Tabela 12 prikazuje, da najvišje povprečne vrednosti dosegata kazalca »Moja duhovnost daje 
smisel mojemu življenju.« (V4_1) in »Moje duhovno prepričanje mojemu življenju daje 
občutek pomembnosti in smisla.« (V4_2). Najvišjo razpršenost odgovorov (standardni 
odklon) dosega kazalec »Kadar nisem povezan z duhovno platjo svojega življenja, izgubim 
svoj smisel.« (V4_5), respondenti se po tem dejavniku najbolj razlikujejo. Najnižjo povprečno 
vrednost dosega kazalec »Kadar nisem povezan z duhovno platjo svojega življenja, izgubim 
svoj smisel.« (V4_5), medtem ko najnižjo vrednost standardnega odklona dosega kazalec 
»Moja duhovnost daje smisel mojemu življenju.« (V4_1).  
 
Če analiziramo podatke z vidika asimetričnosti in sploščenosti podatkov, ugotavljamo, da je 
večina koeficientov sploščenosti in asimetričnosti v intervalu med -1 in 1. Vidimo, da so 
vrednosti koeficienta asimetrije negativne, torej so porazdelitve asimetrične v levo. To 
pomeni, da so vrednosti spremenljivk zgoščene pri večjih vrednostih. Analiza vrednosti 
koeficienta sploščenosti kaže, da so te negativne, kar pomeni, da so porazdelitve sploščene.  
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Tabela 13: Duhovno ravnovesje (DUHOVNO) - povezanost, harmonija, notranji mir in 
hvaležnost (harm) 
 N 

 
Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Čutim hvaležnost za 
življenje. (V4__9) 

463 4,100 1,085 -1,201 0,113 0,903 0,226 

Hvaležen sem za vse 
darove. (V4__12) 

459 4,080 1,133 -1,209 0,114 0,734 0,227 

V svojih odnosih z drugimi 
izražam in prejemam 
ljubezen in odpuščanje. 
(V4__10) 

461 4,000 0,998 -0,976 0,114 0,664 0,227 

Občudujem stvarstvo in 
ga spoštujem. (V4__11) 

461 3,960 1,141 -0,972 0,114 0,249 0,227 

Lepota stvarstva me 
notranje prevzame. 
(V4__8) 

463 3,770 1,182 -0,723 0,113 -0,273 0,226 

Živim v harmoniji s 
svojimi najglobljimi 
vrednotami in s svojim 
smislom življenja. (V4__7) 

463 3,690 1,006 -0,526 0,113 -0,133 0,226 

Čutim globok notranji mir 
oz. harmonijo.  (V4__13) 

460 3,460 1,155 -0,587 0,114 -0,332 0,227 

Čutim povezanost z 
izvirom vsega življenja. 
(V4__6) 

460 3,300 1,184 -0,302 0,114 -0,611 0,227 

Veljavnih 453       

Merjeno na pestopenjski Likertovi lestvici: 1 – ne strinjam se do 5 – strinjam se 
Vir: Lasten 

 
Iz tabele 13, ki prikazuje del duhovnega ravnovesja človeka, lahko razberemo, da najvišje 
povprečne vrednosti dosegajo kazalci »Čutim hvaležnost za življenje.« (V4_9), »Hvaležen 
sem za vse darove.« (V4_12)  in »V svojih odnosih z drugimi izražam in prejemam ljubezen in 
odpuščanje.« (V4_10). Najvišjo razpršenost odgovorov dosega kazalec »Čutim povezanost z 
izvirom vsega življenja.« (V4_6). To pomeni, da se pri tem vprašanju odgovori respondentov 
najbolj razlikujejo. Ta kazalec ima tudi najnižjo povprečno vrednost , najnižjo vrednost 
standardnega odklona pa dosega kazalec »V svojih odnosih z drugimi izražam in prejemam 
ljubezen in odpuščanje.« (V4_9).  
 
Če analiziramo podatke z vidika asimetričnosti in sploščenosti podatkov, ugotovimo, da je 
večina koeficientov sploščenosti in asimetričnosti v intervalu med -1 in 1. Vidimo, da so 
vrednosti koeficienta asimetrije negativne, zaradi česar so vrednosti zgoščene pri večjih 
vrednostih. Najbolj so vrednosti spremenljivke zgoščene pri večjih vrednosti pri kazalcu 
»Čutim hvaležnost za življenje.« (V4_9) in »Hvaležen sem za vse darove.« (V4_12), katerih 
vrednost presega vrednost -1. Pri prvih štirih kazalcih v tabeli 13 lahko zasledimo pozitivne 
vrednosti (torej koničaste porazdelitve), pri zadnjih štirih kazalcih pa negativne vrednosti 
(sploščene porazdelitve). Porazdelitev je najbolj koničasta pri kazalcu »Čutim hvaležnost za 
življenje.« (V4_9) in najbolj sploščena pri kazalcu »Čutim povezanost z izvirom vsega 
življenja.« (V4_6). 
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Tabela 14: Duhovno ravnovesje (DUHOVNO) – rast (rast) 
 N 

 
Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Odpustil sem si stvari, ki 
sem jih naredil narobe. 
(V4__16) 

461 4,270 1,146 0,755 0,114 -0,184 0,227 

Pogosto se mi zdi, da mi 
ne uspeva živeti tako, kot 
je prav. (V4__15) OBR6 

461 2,840 1,393 -0,036 0,114 -1,302 0,227 

Težko si odpustim 
nekatere stvari, ki sem jih 
storil. (V4__17) OBR 

458 2,830 1,377 -0,009 0,114 -1,310 0,228 

Pogosto se mi zdi, da ne 
bom mogel nikoli 
nadoknaditi napak, ki sem 
jih storil v preteklosti, ne 
glede na to, kako se zdaj 
trudim. (V4__14) OBR 

463 2,650 1,370 0,148 0,113 -1,240 0,226 

Veljavnih 455       

Merjeno na pestopenjski Likertovi lestvici: 1– ne strinjam se do 5 – strinjam se 
Vir: Lasten 

 
Tabela 14 prikazuje, da najvišjo povprečno vrednost dosega kazalec »Odpustil sem si stvari, 
ki sem jih naredil narobe.« (V4_16), najnižjo pa »Pogosto se mi zdi, da ne bom mogel nikoli 
nadoknaditi napak, ki sem jih storil v preteklosti, ne glede na to, kako se zdaj trudim.« 
(V4_14), pri čemer velja opozoriti, da gre v tem primeru za obrnjeno trditev. Najvišji 
standardni odklon ima kazalec »Pogosto se mi zdi, da mi ne uspeva živeti tako, kot je prav.« 
(V4_15). Kar pomeni, da se odgovori respondentov pri tem vprašanju najbolj razlikujejo. 
Najnižjo vrednost standardnega odklona opažamo pri kazalcu »Odpustil sem si stvari, ki sem 
jih naredil narobe.« (V4_16).  
 
Sledila je še analiza asimetričnosti in sploščenosti podatkov, na podlagi katere smo ugotovili, 
da so vse vrednosti koeficienta sploščenosti negativne, kar pomeni, da so porazdelitve 
sploščene. Porazdelitev je najbolj sploščena pri kazalcu »Težko si odpustim nekatere stvari, ki 
sem jih storil.« (V4_17). Dva kazalca imata pozitivne vrednosti koeficienta asimetrije, zato je 
za njiju značilna gostitev pri manjših vrednostih. Gre za kazalca »Odpustil sem si stvari, ki 
sem jih naredil narobe.« (V4_16) in »Pogosto se mi zdi, da ne bom mogel nikoli nadoknaditi 
napak, ki sem jih storil v preteklosti, ne glede na to, kako se zdaj trudim.« (V4_14). Ostala 
dva kazalca (»Pogosto se mi zdi, da mi ne uspeva živeti tako, kot je prav.« (V4_15) in »Težko 
si odpustim nekatere stvari, ki sem jih storil.« (V4_17)) imata negativne vrednosti in je torej 
gostitev vrednosti spremenljivk večja pri večjih vrednostih. 
 
Sledi še predstavitev opisne statistike za zadnji podkonstrukt duhovnega ravnovesja, to je za 
odpuščanje in sprejemanje (odpusc). Iz opisne statistike, prikazane v tabeli 15, lahko 
razberemo, da najvišjo povprečno vrednost dosega kazalec »Druge sprejemam tudi takrat, 
ko naredijo kaj, kar se mi zdi napačno.« (V4_21), medtem ko najnižjo vrednost dosega 
obrnjeni kazalec »Nekatere zamere gojim mesece ali leta.« (V4_20). Najvišjo razpršenost 
odgovorov (standardni odklon) dosega kazalec »Nekatere zamere gojim mesece ali leta.« 
(V4_20), kar pomeni, da se respondenti po tem dejavniku najbolj razlikujejo. Najnižjo 

                                                      
6 Kratica OBR pomeni, da je trditev negativno usmerjena. 
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vrednost standardnega odklona dosega kazalec »Druge sprejemam tudi takrat, ko naredijo 
kaj, kar se mi zdi napačno.« (V4_21), torej so odgovori respondentov pri tem kazalcu najbolj 
usklajeni. 
 
Tabela 15: Duhovno ravnovesje (DUHOVNO) - odpuščanje in sprejemanje (odpusc). 
 N Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Druge sprejemam tudi 
takrat, ko naredijo kaj, kar 
se mi zdi napačno. 
(V4__21) 

462 3,870 1,011 -0,860 0,114 0,388 0,227 

Odpuščam tistim, ki me 
prizadenejo. (V4__18) 

460 3,800 1,077 -0,898 0,114 0,339 0,227 

Verjamem, da ljudje, 
kadar rečejo, da mi 
odpuščajo za nekaj, kar 
sem storil, to tudi v 
resnici mislijo. (V4__22) 

461 3,670 1,012 -0,666 0,114 0,221 0,227 

Precej hitro se lahko spet 
spoprijateljim s prijatelji, 
ki so me na nek način 
ranili. (V4__19) 

461 3,210 1,248 -0,444 0,114 -0,850 0,227 

Nekatere zamere gojim 
mesece ali leta. (V4__20)  
OBR 

463 2,560 1,394 0,295 0,113 -1,257 0,226 

Veljavnih 455       
Merjeno na pestopenjski Likertovi lestvici: 1– ne strinjam se do 5 –strinjam se 

Vir: Lasten 
 
Analiza podatkov z vidika asimetričnosti in sploščenosti podatkov kaže, da je večina 
koeficientov asimetričnosti v intervalu med -1 in 1. Vidimo, da so podatki pri večini trditev 
oz. kazalcev asimetrični v levo razen v primeru ene trditve: »Nekatere zamere gojim mesece 
ali leta.« (V4_20). Tudi vrednosti koeficienta sploščenosti so v intervalu med -1 in 1, razen pri 
trditvi »Nekatere zamere gojim mesece ali leta.«, kjer je presežena vrednost -1 in gre za 
najbolj sploščeno porazdelitev.  
 
Glede na to sintetiziramo naslednje: (i) anketiranci se v okviru podkonstrukta smisel v 
povprečju v največji meri strinjajo s trditvijo »Moja duhovnost daje smisel mojemu 
življenju.« (V4_1),  (ii) najmanj se v povprečju strinjajo s trditvijo »Kadar nisem povezan z 
duhovno platjo svojega življenja, izgubim svoj smisel.« (V4_5); sklepamo lahko, da 
anketiranci pripisujejo duhovnosti pomen in da duhovnost daje smisel njihovemu življenju. Iz 
predstavljenega v okviru podkonstrukta harm lahko sklepamo, da so respondenti hvaležni za 
življenje in darove, ki so jih deležni. Prav tako so vešči izražanja in sprejemanja ljubezni ter 
odpuščanja, saj so pri teh kazalcih povprečne vrednosti presegle vrednost 4. Nekoliko nižje 
povprečne vrednosti (v intervalu med 3 in 4) smo zasledili pri čutenju notranje harmonije, 
povezanosti z izvorom vsega življenja, življenjem v skladu z lastnimi vrednotami ter 
občutenjem lepote stvarstva in spoštovanjem le-tega. Sklepamo, da si respondenti znajo 
odpustiti stvari, ki so jih storili napak, so pa povprečni glede življenja na tak način kot menijo, 
da je prav. Prav tako so povprečni pri odpuščanju storjenih stvari samim sebi ter pri tem, ali 
bodo uspešni, ko bodo skušali nadoknaditi napake. Visoke povprečne  vrednosti dosegajo 
tudi trije indikatorji v okviru podkonstrukta odpusc so: »Druge sprejemam tudi takrat, ko 
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naredijo kaj, kar se mi zdi napačno.« (V4_21), »Odpuščam tistim, ki me prizadenejo.« 
(V4_18) in »Verjamem, da ljudje, kadar rečejo, da mi odpuščajo za nekaj, kar sem storil, to 
tudi v resnici mislijo.« (V4_22). 
 
Sledi še analiza ekonomske stabilnosti kot zadnjega konstrukta koncepta ZIPOC. 
Ekonomska stabilnost 
 
Ekonomska stabilnost (EKONOM) kot zadnja determinanta oz. konstrukt ZIPOC je z opisno 
statistiko predstavljena v tabeli 16.  
 
Tabela 16: Opisna statistika kazalcev za ekonomsko stabilnost 

Ekonomsko ravnovesje  Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni 
odstotek 

Sklenjeno imam 
pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas. (V6__1) 

Veljavno NE 56 11,9 12,0 12,0 
DA 411 87,4 88,0 100,0 
Skupaj 467 99,4 100,0  

Manjkajoče  3 0,6   
Skupaj 470 100,0   

Zaupam v nadaljnji 
razvoj organizacije, kjer 
sem zaposlen(a).  
(V6__2) 

Veljavno NE 59 12,6 12,6 12,6 
DA 408 86,8 87,4 100,0 
Skupaj 467 99,4 100,0  

Manjkajoče  3 0,6   
Skupaj 470 100,0   

Sem lastnik nepremičnin 
(hiša, stanovanje ...). 
(V6__3) 

Veljavno NE 192 40,9 41,3 41,3 
DA 273 58,1 58,7 100,0 
Skupaj 465 98,9 100,0  

Manjkajoče  5 1,1   
Skupaj 470 100,0   

Sem lastnik premičnin 
(vozila, umetniška dela 
...). (V6__4) 

Veljavno NE 77 16,4 16,5 16,5 
DA 391 83,2 83,5 100,0 
Skupaj 468 99,6 100,0  

Manjkajoče Sistem 2 0,4   
Skupaj 470 100,0   

Imam sklenjeno 
življenjsko zavarovanje. 
(V6__5) 

Veljavno NE 144 30,6 30,9 30,9 
DA 322 68,5 69,1 100,0 
Skupaj 466 99,1 100,0  

Manjkajoče  4 0,9   
Skupaj 470 100,0   

Imam različne (finančne 
in nefinančne) naložbe. 
(V6__6) 

Veljavno NE 242 51,5 52,0 52,0 
DA 223 47,4 48,0 100,0 
Skupaj 465 98,9 100,0  

Manjkajoče  5 1,1   
Skupaj 470 100,0   

Merjeno na lestvici: 1– da in  2 – ne 
Vir: Lasten 

 
Iz tabele 16 lahko razberemo, da ima kar 88,0% anketiranih zaposlenih sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas, in da 87,4% sodelavcev zaupa v nadaljnji razvoj organizacije, kjer 
so zaposleni. Ekonomsko stabilnost si respondenti zagotavljajo tudi z lastništvom premičnin 
in nepremičnin. Tako 83,5% respondentov poseduje premičnino (npr. vozilo, umetniška dela 
idr.), medtem ko ima 58,7% responedentov v lasti tudi nepremičnino. Respondenti se ne 
zavedajo pomena življenjskih zavarovanj, saj jih ima sklenjenih zgolj 30,9% respondentov. 
Prav tako tudi 51,5% respondentov ne poseduje različnih finančnih in nefinančnih naložb. 
Sklepamo lahko, da je za ekonomsko stabilnost respondentov najpomembnejše, da imajo 
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sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in da zaupajo v razvoj organizacije, kjer so 
zaposleni. V povprečuju posedujejo tudi premičnine in nepremičnine. Za njih je tudi značilno, 
da ne zaupajo v finačne in nefinančne naložbe in da ne sklepajo življenjskih zavarovanj. 
 
3.6.3.2 Psihično dobro počutje zaposlenega 
 
Tudi PDP kot koncept temelji na več konstruktih. Prvi konstrukt je SDP, drugi je PDP' in tretji 
je SDT. V nadaljevanju sledijo informacije o povprečnih vrednostih, standardnih odklonih, 
asimetriji in sploščenosti za posamezne konstrukte. 
Subjektivno dobro počutje - SDP 
 
SDP temelji na pozitivnih in negativnih čustvih oz. pozitivnem in negativnem afektu (PANAS) 
ter na zadovoljstvu z življenjem. V okviru PANAS smo želeli od respondentov dobiti 
informacijo o prisotnosti njihovih pozitivnih in negativnih čustev. Tako smo jih prosili, da 
razmislijo o svojem trenutnem počutju in ob tem označijo polje, ki najbolje izraža pogostost 
prisotnosti čustva ali stanja v zadnjem mesecu. V tabeli 17 sledi opisna statistika kazalcev za 
SDP – PANAS. 
 
Tabela 17: Opisna statistika kazalcev za SDP – PANAS 

 N Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

POZITIVNA ČUSTVA (POZITIVNI AFEKT) 
Aktiven  (V7_16) 466 4,12 0,837 -0,631 0,113 -0,239 0,226 
Pozoren  (V7_15) 464 4,05 0,813 -0,503 0,113 -0,236 0,226 
Pripravljen  (V7_11) 462 3,94 0,772 -0,529 0,114 0,585 0,227 
Zainteresiran  (V7_1) 466 3,93 0,816 -0,588 0,113 0,625 0,226 
Odločen  (V7_14) 465 3,83 0,866 -0,313 0,113 -0,410 0,226 
Navdušen (V7_3) 464 3,72 0,898 -0,395 0,113 0,021 0,226 
Ponosen  (V7_4) 462 3,64 0,932 -0,261 0,114 -0,144 0,227 
Močan  (V7_2) 462 3,63 0,879 -0,329 0,114 0,229 0,227 
Navdihnjen  (V7_13) 462 3,41 0,863 -0,042 0,114 -0,128 0,227 
NEGATIVNA ČUSTA (NEGATIVNI AFEKT) 
Nervozen  (V7_5) 464 2,66 1,039 0,335 0,113 -0,380 0,226 
Razdražljiv (V7_10)  465 2,49 1,101 0,400 0,113 -0,519 0,226 
Jezen  (V7_6) 467 2,43 1,028 0,384 0,113 -0,340 0,225 
Pretresen  (V7_9) 464 2,02 0,957 0,827 0,113 0,344 0,226 
Prestrašen  (V7_7) 460 1,95 0,967 0,939 0,114 0,484 0,227 
Osramočen  (V7_12) 461 1,61 0,776 1,352 0,114 2,116 0,227 
Sovražen  (V7_8) 462 1,56 0,793 1,414 0,114 1,758 0,227 
Veljavnih 433       

Merjeno na lestvici od 1 – zelo redko do 5 – zelo pogosto. 
Vir: Lasten 

 
Opisna statistika za pozitivna čustva (pozitc) in negativna čustva (negc) (oz. pozitivni in 
negativni afekt) kaže, da najvišjo povprečno vrednost v okviru pozitivnih čustev oz. 
pozitivnega afekta dosega kazalec »aktiven« (V7_16) in v okviru negativnih čustev oz. 
negativnega afekta »nervozen« (V7_5). Najvišji standardni odklon oziroma razpršenost 
odgovorov  pri prisotnosti pozitivnih čustev dosega kazalec »aktiven« (V7_4), pri negativnih 
čustvih pa  kazalec »nervozen« (V7_10). Torej so bili respondenti v mesecu dni pred 
zbiranjem podatkov aktivni, pozorni, pripravljeni, zainteresirani, odločeni itn. Glede na 
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povprečne vrednosti pri pozitivnih in negativnih čustvih sklepamo, da pri respondentih 
prevladujejo pozitivna čustva. 
 
Analiza asimetričnosti in sploščenosti podatkov kaže, da je večina vrednosti kazalcev v 
intervalu (-1, 1), razen pri kazalcema »osramočen« (V7_12) in »sovražen« (V7_8). Kazalci v 
okviru pozitivnih čustev (pozitivnega afekta) imajo negativne, medtem ko imajo kazalci 
negativnih čustev (negativnega afekta) pozitivne vrednosti koeficienta asimetrije. To pomeni, 
da je pri kazalcih pozitivnih čustev večja gostitev pri večjih vrednostih in pri kazalcih 
negativnega afekta pri manjših vrednostih. Kazalci »aktiven« (V7_16), »pozoren« (V7_15), 
»odločen« (V7_14), »ponosen« (V7_4), »navdihnjen« (V7_13), »nervozen« (V7_5), 
»razdražljiv« (V7_10) in »jezen« (V7_6) imajo negativne vrednosti kazalca sploščenosti, torej 
so te sploščene. Ostali kazalci (zainteresiran« (V7_1), »močan« (V7_2), »navdušen« (V7_3), 
»pripravljen« (V7_11), »prestrašen« (V7_7), »osramočen« (V7_11), »pretresen« (V7_9), 
»sovražen« (V7_8)) imajo pozitivne vrednosti (koničaste porazdelitve), pri čemer je 
porazdelitev najbolj koničasta v primeru kazalca osramočen. 
 
Zadovoljstvo z življenjem 
 
Ko smo proučevali zadovoljstvo z življenjem, smo respondente prosili, da označijo stopnjo 
strinjanja s trditvami, povezanimi z njihovim osebnim zadovoljstvom. Več informacij podaja 
tabela 18. 
 
Tabela 18: Opisna statistika kazalcev SDP – zadovoljstvo z življenjem 

 N Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Za zdaj imam stvari, ki se 
mi zdijo pomembne v 
življenju. (V8_4) 

465 4,18 0,932 -1,234 0,113 1,290 0,226 

Zadovoljen sem s svojim 
življenjem. (V8_3) 

464 3,95 0,983 -1,167 0,113 1,341 0,226 

Moji življenjski pogoji so 
odlični. (V8_2) 

466 3,59 1,117 -0,707 0,113 -0,177 0,226 

V glavnem je moje 
življenje blizu mojemu 
idealu življenja. (V8_1) 

466 3,53 1,068 -0,809 0,113 0,192 0,226 

Če bi lahko še enkrat živel 
svoje življenje, ne bi 
spremenil skoraj 
ničesar. (V8_5) 

466 3,35 1,323 -0,480 0,113 -0,916 0,226 

Veljavnih 463       

Merjeno na petstopenjski Likertovi lestvici: 1 – ne strinjam se do 5 – strinjam se 
Vir: Lasten 

 
Tabela 18 predstavlja opisno statistiko za drugi podkonstrukt SDP, torej za zadovoljstvo z 
življenjem (zadov). Respondenti so najvišjo povprečno vrednost pripisali kazalcu »Za zdaj 
imam stvari, ki se mi zdijo pomembne v življenju« (V8_4), najnižjo pa kazalcu »Če bi lahko še 
enkrat živel svoje življenje, ne bi spremenil skoraj ničesar« (V8_5). Zanimiva je tudi analiza 
razpršenosti odgovorov (standardni odklon); odgovori so najbolj razpršeni pri kazalcu »Če bi 
lahko še enkrat živel svoje življenje, ne bi spremenil skoraj ničesar.« (V8_5), najmanj pa so 
razpršeni pri kazalcu »Za zdaj imam stvari, ki se mi zdijo pomembne v življenju« (V8_4). Z 
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vidika sploščenosti in asimetrije izstopata kazalca »Zadovoljen sem s svojim življenjem.« 
(V8_3) in »Za zdaj imam stvari, ki se mi zdijo pomembne v življenju.« (V8_4), saj vrednosti 
kazalca sploščenosti in asimetrije nista na intervalu med -1 in 1, prav tako sta obe 
porazdelitvi koničasti ter asimetrični v levo. Pri ostalih trditvah sta kazalca sploščenosti in 
asimetrije v predvidenem intervalu. Prav tako za preostale porazdelitve velja, da so 
asimetrične v levo in razen ene tudi sploščene. 
 
Če povzamemo ugotovitve glede SDP pri respondentih, moramo izpostaviti, da so zaposleni v 
povprečju zadovoljni s svojim življenjem in da pri njih prevladujejo pozitivna čustva. 
 
Psihološko dobro počutje 
 
V nadaljevanju se posvečamo opisni statistiki za PDP', ki je pomemben konstrukt koncepta 
PDP. V ta namen najprej predstavljamo tabelo 19. 
 
Tabela 19 je posvečena opisni statistiki za PDP'. Iz nje je razvidno, da najvišjo povprečno 
vrednost dosega kazalec »Zame je življenje nenehen proces učenja, spreminjanja in rasti.« 
(V9_9) in najnižjo vrednost »Drugi imajo več od življenja kot jaz.« (V9_13). Z vidika 
razpršenosti odgovorov (standardni odklon) dosega kazalec »Svoj čas sem pripravljen deliti z 
drugimi.« (V9_11) najnižjo vrednost, medtem ko najvišjo zasledimo pri obrnjenem kazalcu 
»O sebi, v primerjavi z drugimi, pogosto ne mislim dovolj pozitivno.« (V9_15).  
 
Večina koeficientov asimetričnosti je negativnih, razen v primeru dveh obrnjenih kazalcev 
(»O sebi, v primerjavi z drugimi, pogosto ne mislim dovolj pozitivno.« (V9_15) in »Drugi 
imajo več od življenja kot jaz.« (V9_13)). To pomeni, da sta ti porazdelitvi pozitivno 
asimetrični, kar pomeni, da so vrednosti zgoščene pri manjših vrednostih. Pri kazalcu »Zame 
je življenje nenehen proces učenja, spreminjanja in rasti.« (V9_9) je porazdelitev najbolj 
asimetrična v levo, torej je za njo značilna največja gostitev vrednosti pri večjih vrednostih 
spremenljivke. Če analiziramo koeficient sploščenosti, vidimo, da je ta pri večini kazalcev 
pozitiven in so porazdelitve koničaste, razen pri treh (»Delo in izjave drugih običajno ne 
vplivajo na moje odločitve.« (V9_1), »O sebi, v primerjavi z drugimi, pogosto ne mislim dovolj 
pozitivno.« (V9_15) in »Drugi imajo več od življenja kot jaz.« (V9_13)), kjer je porazdelitev 
sploščena. Izredno koničasta je porazdelitev pri kazalcu »Zame je življenje nenehen proces 
učenja, spreminjanja in rasti.« (V9_9).    
 
Pri PDP' smo ugotavljali strinjanje s trditvami, ki so označevale to vrsto dobrega počutja. 
Vidimo, da je pri respondentih prisotna sorazmerno visoka stopnja PDP', saj so povprečne 
vrednosti pri večini indikatorjev višje od 3. Za respondente pa je značilno, da beležijo 
nekoliko nižje povprečne vrednosti, ko o sebi v primerjavi z drugimi pogosto mislijo pozitivno 
in tudi takrat, ko menijo, da imajo drugi manj od življenja kot oni sami. 
 



VPLIV ZADOSTNE IN POTREBNE OSEBNE CELOVITOSTI NA PSIHIČNO DOBRO POČUTJE ZAPOSLENEGA 

 

57 
 

Tabela 19: Opisna statistika kazalcev za PDP' zaposlenega 
 N 

 
Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 

Povprečna 
vrednost 

Standard
ni odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Zame je življenje nenehen 
proces učenja, 
spreminjanja in rasti. 
(V9_9) 

464 4,58 0,716 -2,004 0,113 4,783 0,226 

Sem ljubeč in prijazen. 
(V9_12) 

462 4,45 0,725 -1,382 0,114 2,235 0,227 

Svoj čas sem pripravljen 
deliti z drugimi.  (V9_11) 

465 4,44 0,698 -1,335 0,113 2,578 0,226 

Sem osebnostno razvit 
človek. (V9_7) 

464 4,28 0,753 -0,918 0,113 0,761 0,226 

Drugim nudim hrano, čas, 
sosedsko in prijateljsko 
pomoč,…. (V9_10) 

464 4,27 0,836 -1,235 0,113 1,750 0,226 

Svoj pogled nase in na svet 
spreminjam glede na nove 
izkušnje.  (V9_8)   

465 4,23 0,809 -1,051 0,113 1,128 0,226 

Obvladujem različne 
življenjske situacije. 
(V9_6)   

462 4,13 0,818 -0,913 0,114 0,971 0,227 

Sem samozavesten in 
pozitivno gledam nase. 
(V9_14)   

463 4,13 0,932 -1,222 0,113 1,585 0,226 

Običajno dobro poskrbim 
za svoje 
blagostanje.   (V9_5)   

466 3,87 0,911 -0,829 0,113 0,800 0,226 

Zadovoljen sem s seboj, ne 
glede na to, ali me drugi 
sprejemajo. (V9_3) 

465 3,86 1,082 -0,852 0,113 0,039 0,226 

Zaupam v svoja mnenja, ne 
glede na mnenje 
drugih.  (V9_2) 

465 3,84 0,972 -0,795 0,113 0,242 0,226 

Uspelo mi je oblikovati 
življenje, skladno s cilji, ki 
sem si jih sam 
postavil.   (V9_4)   

465 3,79 0,977 -0,770 0,113 0,370 0,226 

Delo in izjave drugih 
običajno ne vplivajo na 
moje odločitve. (V9_1) 

466 3,30 1,084 -0,425 0,113 -0,581 0,226 

O sebi, v primerjavi z 
drugimi, pogosto ne mislim 
dovolj pozitivno. (V9_15) 
OBR 

464 2,68 1,395 0,093 0,113 -1,414 0,226 

Drugi imajo več od življenja 
kot jaz. (V9_13) OBR 

462 2,64 1,321 0,160 0,114 -1,165 0,227 

Veljavnih 445       

Merjeno na pestopenjski Likertovi lestvici: 1 – ne strinjam se do 5 – strinjam se 
Vir: Lasten 

 
SDT 
 
Omenili smo že, da PDP vključuje samodeterminiranost človeka, čigar opisno statistiko 
predstavljamo v tabeli 20. 
 
Tabela 20 prikazuje, da najvišjo povprečno vrednost dosega kazalec “Zelo cenim ljudi, s 
katerimi imam utrjene odnose.« (V10_1), na drugem mestu je kazalec »Razumem se z 
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ljudmi, s katerimi sem v pogostem stiku.« (V10_3) in na tretjem »Ljudje se do mene 
večinoma vedejo prijateljsko.« (V10_10). Najnižje povprečne vrednosti zasledimo pri 
obrnjenem kazalcu »Ljudje, s katerimi se redno srečujem, me ne marajo preveč.« (V10_2). 
Drugo najnižjo vrednost ima obrnjeni kazalec »Večinoma se držim sam zase in nimam veliko 
stikov z drugimi ljudmi.« (V10_4). Glede na povprečje odgovorov respondentov lahko 
trdimo, da v največji meri ti cenijo ljudi, s katerimi imajo utrjene odnose, v najmanjši meri so 
prepričani, da jih ljudje, s katerimi se redno srečujejo, ne marajo preveč. Vse to kaže, da so 
jim ljudje, ki jih obdajajo, izredno pomembni. Najvišjo razpršenost odgovorov (standardni 
odklon) dosega kazalec »V življenju nimam veliko priložnosti za dokazovanje svojih 
sposobnosti« (V10_5). Kar pomeni, da se respondenti po tem dejavniku najbolj razlikujejo. 
Najnižjo vrednost standardnega odklona beležimo pri kazalcu »Zelo cenim ljudi, s katerimi 
imam utrjene odnose.« (V10_1). 
 
Tabela 20: Opisna statistika kazalcev za SDT zaposlenega 

 N 
 

Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Zelo cenim ljudi, s katerimi 
imam utrjene odnose. (V10_1) 

465 4,50 0,630 -1,190 0,113 2,055 0,226 

Razumem se z ljudmi, s 
katerimi sem v pogostem stiku. 
(V10_3) 

466 4,19 0,694 -0,469 0,113 -0,139 0,226 

Ljudje se do mene večinoma 
vedejo prijateljsko. (V10_10) 

465 4,04 0,776 -1,021 0,113 2,064 0,226 

Ljudi, s katerimi se redno 
srečujem, smatram za 
prijatelje. (V10_2) 

464 4,02 0,824 -0,555 0,113 -0,105 0,226 

V življenju nimam veliko 
priložnosti za dokazovanje 
svojih sposobnosti. (V10_5)OBR 

464 2,33 1,030 0,499 0,113 -0,399 0,226 

Pogosto se ne čutim dovolj 
kompetentnega/strokovnega. 
(V10_8) OBR 

462 2,24 0,954 0,568 0,114 -0,102 0,227 

Nimam veliko prijateljev. 
(V10_6) OBR 

466 2,12 1,017 0,712 0,113 -0,165 0,226 

Pogosto se ne čutim dovolj 
sposobnega. (V10_7) OBR 

464 2,06 0,902 0,662 0,113 0,014 0,226 

Večinoma se držim sam zase in 
nimam veliko stikov z drugimi 
ljudmi. (V10_4) OBR 

466 1,85 0,910 0,882 0,113 0,029 0,226 

Ljudje, s katerimi se redno 
srečujem, me ne marajo 
preveč. (V10_2) OBR 

465 1,69 0,658 0,835 0,113 1,285 0,226 

Veljavnih 455       
Merjeno na pestopenjski Likertovi lestvici: 1 – sploh ne drži do 5 – popolnoma drži 

Vir: Lasten 
 
Analiza podatkov z vidika asimetričnosti kaže, da so vrednosti koeficienta asimetričnosti 
negativne pri štirih kazalcih (»Zelo cenim ljudi, s katerimi imam utrjene odnose.« (V10_1), 
»Razumem se z ljudmi, s katerimi sem v pogostem stiku.« (V10_3), »Ljudje se do mene 
večinoma vedejo prijateljsko.« (V10_10) in »Ljudi, s katerimi se redno srečujem, smatram za 
prijatelje.« (V10_2)). Porazdelitve teh indikatorjev so asimptotične v levo in za njih je 
značilna večja gostitev vrednosti pri večjih vrednostih spremenljivke, za razliko od ostalih 
kazalcev, kjer pa so porazdelitve zaradi pozitivnega koeficienta asimetrične v desno. Če 
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analiziramo vrednosti koeficienta sploščenosti, vidimo, da ima pet kazalcev pozitivne in prav 
toliko negativne vrednosti. Pozitivne vrednosti kazalca sploščenosti in s tem koničaste 
porazdelitve so značilne za naslednje kazalce: »Zelo cenim ljudi, s katerimi imam utrjene 
odnose.« (V10_1), »Ljudje se do mene večinoma vedejo prijateljsko.« (V10_10), »Pogosto se 
ne čutim dovolj sposobnega.« (V10_7), »Večinoma se držim sam zase in nimam veliko stikov 
z drugimi ljudmi.« (V10_4) in »Ljudje, s katerimi se redno srečujem, me ne marajo preveč.« 
(V10_2). Najbolj koničasto porazdelitev ima trditev »Zelo cenim ljudi, s katerimi imam 
utrjene odnose.« (V10_1), najbolj sploščeno porazdelitev zaradi negativnega koeficenta 
sploščenosti pa zasledimo pri kazalcu »V življenju nimam veliko priložnosti za dokazovanje 
svojih sposobnosti.« (V10_5). 
 
3.6.3.3 Samospoštovanje zaposlenega 
 
V tabeli 22 predstavljamo opisno statistiko kazalcev za samospoštovanje zaposlenih. 
 
Tabela 21: Opisna statistika kazalcev za samospoštovanje zaposlenih 

 N 
 

Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

Čutim, da imam veliko 
dobrih lastnosti. (V11_2) 

467 4,58 0,668 -1,689 0,113 2,914 0,225 

Sposoben sem opravljati 
stvari tako dobro kot 
drugi.  (V11_3) 

467 4,49 0,745 -1,615 0,113 2,670 0,225 

Samega sebe dojemam 
pozitivno. (V11_5) 

465 4,38 0,827 -1,496 0,113 2,343 0,226 

Čutim, da sem 
enakovreden drugim. 
(V11_1) 

467 4,29 0,874 -1,294 0,113 1,380 0,225 

Imam visoko 
samospoštovanje. 
(V11_6) 

465 3,91 0,970 -0,894 0,113 0,628 0,226 

Nisem ponosen človek. 
(V11_4). OBR 

465 2,27 1,363 0,578 0,113 -1,093 0,226 

Veljavnih 461       

Merjeno na pestopenjski Likertovi lestvici: 1 – ne strinjam se do 5 – strinjam se 
Vir: Lasten 

 
Opisna statistika, izražena v tabeli 21, prikazuje konstrukt samospoštovanja. Vidimo, da 
najvišjo vrednost dosega kazalec »Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« (V11_2) in 
najnižjo vrednost »Nisem ponosen človek.« (V11_4), ki smo jo aplicirali kot obrnjeno trditev. 
To je tudi razlog za trditev, da respondenti spoštujemo sami sebe. Največjo razpršenost 
odgovorov (standardni odklon) dosega kazalec »Nisem ponosen človek.« (V11_4), najnižjo pa 
»Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot drugi.« (V11_3). Iz analize simetričnosti in 
sploščenosti  lahko razberemo, da so vrednosti koeficienta asimetričnosti negativne, razen 
pri kazalcu »Nisem ponosen človek.« (V11_4), za katerega je poleg pozitivne vrednosti 
koeficienta asimetričnosti značilna negativna vrednost koeficienta sploščenosti. Pri vse 
drugih kazalcih je koeficient sploščenosti pozitiven, kar pomeni, da so porazdelitve koničaste. 
Najbolj koničasto porazdelitev ima kazalec »Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« 
(V11_2), obenem pa je za ta kazalec značilna tudi največja gostitev vrednosti pri večjih 
vrednostih spremenljivke. Če povzamemo najpomembnejšo ugotovitev: respondenti 
spoštujejo sami sebe. 
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V nadaljevanju sledi analiza dimenzionalnosti, zanesljivosti in veljavnosti konstruktov 
zasnovanih na temelju merskega instrumenta za zaposlene. 
 
 
3.7 Dimenzionalnost, zanesljivost in veljavnost konstruktov 
 

Za kakovost raziskave sta pomembna tudi zanesljivost in veljavnost merskega instrumenta. 
Da bi zagotovili zanesljivost in veljavnost merskih lestvic, smo v raziskavi ocenili 
dimenzionalnost posameznih  konstruktov. Številni avtorji (npr. Gounaris 2006; Homburg in 
Pflesser 2000; Sin et al. 2005, idr.) izpostavljajo, da konstrukti niso nujno enodimenzionalni, 
temveč v okviru posameznega konstrukta lahko pogosto določimo nadaljnje podkonstrukte 
oziroma konstrukte drugega reda (Milfelner 2008: 198). Na temelju izsledkov kvalitativne 
analize smo zagotovili vsebinsko veljavnost, medtem ko je bilo nujno pri vseh tistih 
konceptih oz. konstruktih, ki jih merimo z večdimenzionalnimi lestvicami, dodatno zagotoviti 
zanesljivost in konvergentno ter diskriminantno veljavnost konstruktov. Če povemo z 
drugimi besedami: z ugotavljanjem zanesljivosti in veljavnosti smo si prizadevali za to, da bi 
uporabljene lestvice merile koncepte, opredeljene s teoretičnim okvirjem. 
 
Testi za ugotavljanje zanesljivosti in veljavnosti so različni, če gre za reflektivni ali formativni 
merski model. Ker so naši konstrukti reflektivne narave7, predstavljamo nekaj temeljnih 
teoretičnih dejstev v zvezi z zanesljivostjo in veljavnostjo za tovrstne konstrukte. 
 
V kolikor je pojav, ki ga merimo ponavljajoč ali trajen, potem morajo ponovljena merjenja 
dati enake rezultate. Če hočemo zagotovilo, da razlike v izmerjenih vrednostih ponovljenih 
merjenj niso posledica le uporabe merskega postopka, ampak so posledica dejanskih 
sprememb merjenega pojava, potrebujemo oceno zanesljivosti merjenja. Zanesljivost 
merjenja je dopustna stopnja slučanih napak v raziskovanju (Ferligoj, Leskovšek in Kogovšek 
1995: 11). Po mnenju Splichala (1990: 147; povzeto po Ferligoj, Leskovšek in Kogovšek 1995: 
11) je mogoče empirično raziskovanje označiti kot dovolj zanesljivo takrat, kadar slučajne 
napake v celotnem procesu raziskovanja ne vplivajo statistično značilno na izsledke 
raziskovanja. 

                                                      
7 Po mnenju Lorda in Novicka (1968) je najpogostejša oblika operacionalizacije konstrukta reflektivni merski 
model. Omenjen model ima dolgo tradicijo na področju družbenih ved in temelji neposredno na klasični teoriji 
testa. V povezavi z omenjeno teorijo merjenja pomenijo indikatorji (kazalci) učinke oziroma manifestacije 
pripadajočih latentnih konstruktov (Bollen in Lennox 1991). To je tudi razlog, zakaj konstrukti povzročajo 
spremembe v posameznih manifestnih spremenljivkah. Konstrukti so lahko zasnovani na reflektivnih 
konstruktih, ki izhajajo iz vzorčnega modela Nunnaleyja in Bernsteina (1994). Latentna spremenljivka η pomeni 
izvor, katerega učinki se porazdeljujejo po vseh spremenljivkah xi, ki odražajo konstrukt. Tako je po njegovem 
mnenju vsaka manifestna spremenljivka linearna funkcija svojega konstrukta (η ), vključujoč  rezidual oziroma 

mersko napako ( iε ): iiix εηλ += . 

Pri tem velja opozoriti, da je opazovani rezultat merjenja vedno rezultat točne ocene, sistematične napake in 
naključne napake. Rezultati merjenja so natančnejši, če izločimo vpliv obeh vrst napak (Aaker et al. 2001). Poleg 
sistematičnih napak v opazovanjih, ki jih odkrivamo z ugotavljanjem veljavnosti konstrukta, pri merjenjih 
nastajajo tudi naključne napake. Prej omenjene napake nakazujejo pomanjkanje konsistentnosti oziroma 
nezanesljivosti v ponavljajočih se merjenjih oziroma v ekvivalentnih merjenjih istega objekta merjenja (Aaker et 
al. 2001). 
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Zanesljivost merjenja ocenjujemo z različnimi metodami, ki jih lahko razdelimo v dve skupini. 
V prvo skupino sodijo metode, ki temeljijo na ponovljenem postopku merjenja na istih 
enotah po določenem času, medtem ko v drugi skupini najdemo metode, ki temeljijo na 
merjenju dejanske spremenljivke z več enakovrednimi spremenljivkami v istem času. Glede 
na podano razvrstitev metod interpretiramo zanesljivost kot mero stabilnosti merjenja ali 
kot mero enakovrednosti merjenja. Pri tem prve ocenjujemo s koeficientom korelacije med 
prvo in ponovno izmerjeno spremenljivko, druge pa s koeficientom korelacije med 
spremenljivkami, ki merijo isto dejansko spremenljivko (Ferligoj, Leskovšek in Kogovšek 
1995: 31). 
 
Glede na to, da se za preverjanje stabilnosti/zanesljivosti zahteva ponovitev postopka 
merjenja na istih respondentih po določenem času, bomo preverjali le konsistentnost 
merjenja. Po mnenju Milfelnerja (2008: 189) je preverjanje konsistentnosti smiselno pri 
merskih lestvicah, ki jih sestavlja več vprašanj, s katerimi merimo isti konstrukt. 
 
Zanesljivost konstruktov lahko zagotovimo s tem, da najprej ocenimo njihovo 
dimenzionalnost (eno- ali večdimenzionalni konstrukti) (Milfelner 2008: 189). S tem 
namenom najprej izvedemo eksploratorno (raziskovalno) faktorsko analizo (EFA), s katero 
zmanjšamo in poenostavimo večje število indikatorjev (kazalcev). Pri tem so faktorske uteži 
posameznih kazalcev tiste, ki kažejo njihovo obtežitev na posamezne konstrukte. Drugi korak 
je konfirmatorna (potrjevalna) faktorska analiza (CFA). Ker EFA ne zagotavlja eksplicitnega 
testa enorazsežnostni8 (Gerbing in Anderson 1988), marveč zgolj (notranjo) konsistentnost, 
smo zato, da bi zadostili tudi pogoju enorazsežnosti, izvedli še CFA. Torej je za zadostitev 
pogoju enorazsežnosti nujno potrebno preveriti tako notranjo konsistentnost (lahko jo 
preverjamo z EFA) kot tudi zunanjo konsistentnost (Gerbing in Andrerson 1988: 187). Kadar 
preverjamo notranjo konsistentnost, zanesljivost merjenja preverjamo s koeficientom 
zanesljivosti Chronbach alfa (α), ki lahko zavzame vrednosti med 0 in 1. Koeficient α je 
povprečje vseh mogočih razpolovljenih koeficientov, ki so rezultat različnih načinov deljenja 
lestvice na polovico (Chronbach 1951). Pri tem za koeficient zanesljivosti α merjenja 
dejanske spremenljivke iz izmerjenih spremenljivk uporabljamo kriterij, ki ga podajajo 
Ferligoj, Leskovšek in Kogovšek (1995: 157). Zanesljivost merjenja, ki ima koeficient α ≥ 0,80, 
je zgledno. Vkolikor je koeficient na intervalu 0,70 ≤ α < 0,80 je zanesljivost merjenja zelo 
dobra, medtem ko je na intervalu 0,60 ≤ α < 0,70 zmerna. Če je koeficient α manjši od 0,60, 
pa je zanesljivost merjenja komaj sprejemljiva. Gerbing in Anderson (1988: 190) opozarjata, 
da večje kot je število kazalcev v posameznem konstruktu in/ali višja kot je korelacija med 
kazalniki, višja je vrednost koeficienta zanesljivosti Cronbachov α. To pomeni, da je lahko α 
umetno dvignjen z vključevanjem več odvečnih kazalcev. Strožja mera zanesljivosti je 
koeficient zanesljivost kompozita oziroma zanesljivost konstrukta (ang. composite reliability 
– CR), avtorjev Fornella in Larckerja (1981), in ta vključuje tudi reziduale (merske napake). 
Kot pri koeficientu α je najnižja mera sprejemljivosti za zanesljivost kompozita 0,6. Enačba za 
izračun koeficienta zanesljivosti kompozita je naslednja: 
 

                                                      
8 Enorazsežnost pomeni, da se mersko vprašanje nanaša na samo eno latentno spremenljivko.  
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Enačba 1: Izračun koeficienta zanesljivosti kompozita 

∑∑
∑

Θ+
=

)()(
)(

2

2

λ
λ

ρc

, 
pri čemer je ρc zanesljivost kompozita, λ obtežitev indikatorja, Θ pa variance rezidualov 
indikatorja.  
 
V našem raziskovanju veljavnost merjenja opredeljujemo kot odstopanje izbranih merjenih 
spremenljivk od teoretičnih spremenljivk. Ob tem dodajamo Diamantopoulosovo in 
Siguawino (2000) mnenje, da je veljavnost obseg, do katerega indikatorji dejansko merijo 
pojave, ki naj bi jih merili. Glede na to, da imamo opravka s reflektivnimi modeli, moramo 
upoštevati dejstvo, da o veljavnosti reflektivnega modela govorimo, kadar je zadoščeno 
konvergentni in diskriminantni veljavnosti (Aaker et al. 2001). 
 
Zato smo preverjali tudi konvergentno veljavnost9in diskriminantno veljavnost. Konvergentna 
veljanost izraža stopnjo povezanosti dveh meril istega konstrukta, saj lahko po mnenju 
Aakerja idr. (2001) meritev predstavlja reflektivni konstrukt reprezentativno le, kadar je 
povezan (korelira) oziroma 'konvergira' s preostalimi meritvami, s pomočjo katerih merimo 
identične konstrukte. Merilo konvergentne veljavnosti je po mnenju Fornella in Larckerja 
(1981) kazalnik povprečje izločenih varianc (ang. average variance extracted – AVE), s 
pomočjo katerega lahko izračunamo delež variance, ki ga zajema merjeni konstrukt v 
primerjavi z deležem variance, ki je rezultat rezidualov (merske napake). Enačba za kazalnik 
AVE je naslednja: 

 
Enačba 2: Kazalnik AVE 
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, 
pri tem je ρv povprečje izločenih varianc, λ obtežitev indikatorja, Θ pa variance napak 
indikatorja. 
 
Omenjen kazalnik raziskovalcu zagotavlja, da ugotovi, ali je konvergentna veljavnost 
konstrukta ustrezna. Pri tem pa je pogoj za konvergentno veljavnost večji izračunani delež 
variance konstrukta v primerjavi z varianco, ki je rezultat reziduala (merske napake) – torej 
bo AVE večji od 0,5. Gre za to, da latentna spremenljivka razloži v povprečju več kot polovico 
variance na temelju njenih indikatorjev. Dodajamo pa, da konvergentna veljavnost ni 
zadosten pogoj za zagotavljanje veljavnosti konstrukta. 
 
S pomočjo diskriminantne veljavnosti, ki kaže, kako različna so med seboj merila, ki merijo 
različne konstrukte, ocenjujemo nepovezanost oziroma različnost konstruktov. To pomeni, 
da so temeljni pogoj za njeno izpolnjevanje šibke povezave (korelacije) med kazalci 
konstrukta, ki je predmet merjenja, in kazalci drugih konstruktov. To je tudi razlog, da 
diskriminantno veljavnost preverjamo na podlagi analize korelacij med posameznimi kazalci 

                                                      
9 Konvergentna in diskriminantna veljavnost sta del konstruktne ali faktorske veljavnosti. Gefen in Straub 
(2005) izpostavljata, da se konvergentna veljavnost nanaša na to, da vsako mersko vprašanje močno korelira s 
pričakovanim teoretičnim konstruktom, medtem ko je diskriminantna veljavnost prikazana tako, da vsako 
mersko vprašanje korelira šibko z vsemi ostalimi konstrukti, razen s tistim, s katerim je teoretično povezano. 
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pripadajočega konstrukta in med kazalci pripadajočega konstrukta ter kazalci, ki niso odraz 
pripadajočega konstrukta (Milfelner 2008: 191). Diskriminantna veljavnost, ki je 
komplementarni koncept konvergentni veljavnosti, se največkrat ugotavlja v okviru CFA. Kot 
prvo možnost navajamo analizo razlik statistike χ2. V okviru analize gre za ugotavljanje razlike 
χ2 statistike med pari konstruktov na tak način, da primerjamo χ2 statistike ob predpostavki 
omejenega modela popolne korelacije (omejene na 1) in neomejenega modela proste 
korelacije. Pri tem velja poudariti, da v prvem primeru parameter korelacije med 
konstruktoma (φij), za katere ocenjujemo diskriminantno veljavnost, omejimo na 1, nato pa 
povezavo sprostimo in ugotavljamo razlike v χ2 vrednostih med omejenim in sproščenim 
modelom (Anderson in Gerbing 1988). Če je sproščen model boljši od omejenega modela 
(statistično značilna razlika statistike χ2), lahko govorimo o diskriminantni veljavnosti 
(Bagozzi, Yi in Phillips 1991). Še strožji test diskriminantne veljavnosti je Fornell-Larckerjevo 
pravilo, po katerem mora biti povprečje izločenih varianc večje od kvadrata korelacije med 
proučevanima konstruktoma, za katera ugotavljamo diskriminantno veljavnost (Fornell in 
Larcker 1981: 46). Omenjen pogoj lahko izrazimo takole: ρv > φ2, pri čemer je φ2 korelacija 
med konstruktoma, ρv pa že razloženo povprečje izločenih varianc. 
 
V podpoglavjih, ki sledijo, za vsak ključni konstrukt posebej predstavljamo ocenjevanje 
dimenzionalnosti, zanesljivosti in veljavnosti. Najprej smo za vse konstrukte izvedli EFA, 
nakar smo se lotili še CFA, s katero smo preverili dobljene rezultate. Najpomembnejša razlika 
med metodama je ta, da pri EFA natančen model, ki vključuje latentno spremenljivko, ni 
določen vnaprej. Iz tega tudi izhaja, da pri EFA število latentnih spremenljivk ni vnaprej 
znano. Za EFA je prav tako značilno, da niso dovoljene korelacije med reziduali in se ne 
zahteva identificiran model. Na drugi strani pa je pri CFA model sestavljen vnaprej, število 
latentnih spremenljivk pa določi raziskovalec. Pri CFA so korelacije med reziduali dovoljene, 
medtem ko mora biti model identificiran (Bollen 1989). Iz tega lahko sklepamo, da je EFA 
primerna metoda za zmanjševanje velikega števila indikatorjev (Milfelner 2008: 192), zaradi 
česar se največ uporablja v preliminarni raziskavi. 
 
Pri vseh konstruktih smo izvedli EFA, pri čemer smo uporabili tako metodo glavnih 
komponent in variacijo tipa Varimax10. Pri tem smo sledili Hairu in sodelavcem (1998), ki 
predlagajo minimalno višino uteži +/-0,30, uteži, ki so večje od +/-0,40, označijo kot 
pomembne, uteži, večje od +/-0,50, pa kot značilne.  
 
V okviru EFA smo najprej izločili tiste kazalnike (vprašanja), katerih komunaliteta11 je bila 
manjša od +/- 0,40. Potem smo izločili kazalnike, katerih faktorske uteži12 so bile manjše od 
+/- 0,40, kakor tudi tiste, katerih visoke faktorske uteži so bile razporejene na več faktorjev 
hkrati. Pri tem smo dosledno upoštevali pravilo, da je potrebno kazalce izločati enega po 

                                                      
10 Varimax je najbolj pogosto uporabljena metoda, ki daje enostavnejšo faktorsko strukturo. Bastičeva (2006) 
izpostavlja, da gre za ortogeno metodo, ki zagotavlja medsebojno neodvisnost rotiranih faktorjev, saj varimax 
maksimira varianco kvadratov uteži v vsakem faktorju in s tem poenostavlja strukturo po stolpcih. 
11 Po Malhotri (2004: 561; povzeto po Pisnik Korda 2008: 152) je komunaliteta (ang. communality) enaka vsoti 
kvadriranih faktorskih uteži na to spremenljivko in je izražena v odstotkih. Pomeni odstotek variance določene 
spremenljivke, ki pripomore h korelacijam z drugimi spremenljivkami ali je 'skupna' drugim spremenljivkam.  
12 Izraz faktorska utež (ang. factor loadings) izraža korelacijo med originalnimi spremenljivkami in faktorji. 
Faktorske uteži so ponazorjene v koeficientih, ki jih najdemo v matriki faktorjev (Malhotri 2004: 561; povzeto 
po Pisnik Korda 2008: 152). 
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enega. Rezultati analiz dimenzionalnosti, zanesljivosti in veljavnosti konstruktov so 
predstavljeni v okviru naslednjih podpoglavij. 
 

3.7.1  Zadostna in potrebna osebna celovitost zaposlenega  
 
Najprej smo se lotili analize dimenzionalnosti, zanesljivosti in veljavnosti koncepta ZIPOC. Kot 
že omenjeno je koncept ZIPOC sestavljen iz naslednjih konstruktov: (i) telesnega ravnovesja 
zaposlenih (TELRAV), (ii) duševnega ravnovesja zaposlenih (CUST), (iii) družbene 
integriranosti zaposlenih (DRUZINT), (iv) duhovne zrelosti zaposlenih (DUHOVNO) in (v) 
ekonomske stabilnosti zaposlenih (EKONOM). Za vsakega od konstruktov predstavljamo 
zanesljivost, komunalitete in faktorske uteži, pri čemer začnemo s telesnim ravnovesjem. 
 
TELESNO RAVNOVESJE 
 
Dimenzionalnost 
Telesno ravnovesje smo v merskem instrument merili z 8 vprašanji. Rezultati EFA za 
konstrukt telesno ravnovesje kažejo, da gre za enodimenzionalen konstrukt. Kayser-Mayer-
Olkinovo (KMO) merilo primernosti vzorca (KMO = 0,916) kaže, da so zbrani podatki primerni 
za faktorsko analizo. Posamezna vprašanja smo proučevali glede na vrednost komunalitet (ta 
je morala biti +/- 0,40) in nato še glede faktorskih uteži . Pri konstruktu telesno ravnotežje 
(TELRAV) gre za en faktor, ki ga sestavlja 8 kazalcev, in ta pojasnjuje 55,14 odstotka variance 
oziroma variabilnosti opazovanih spremenljivk. Sledili sta analiza komunalitet, ki so bile prav 
tako vse ustrezno visoke (višje od 0,4), faktorskih uteži (višje od 0,6)13 in analiza dimenzij. 
Končna rešitev zajema 8 kazalcev, ki pripadajo enemu faktorju (TELRAV). Ob tem je mogoče 
ugotoviti, da faktorska struktura popolnoma ustreza teoretični operacionalizaciji. Informacije 
o tem podaja tabela 22. V nadaljevanju smo za konstrukt telesnega ravnovesja (TELRAV) 
izvajali še CFA. Odločili smo se za strukturo, ki temelji na enem faktorju (vseh 8 indikatorjev 
smo obtežili na en konstrukt). Ob tem smo izločili tri indikatorje (V1_1, V1_6, V1_714), saj je 
analiza pokazala, da je enofaktorski model s petimi indikatorji popolnoma ustrezen z vidika 
vseh indeksov ustreznosti (vsi so zelo blizu 1), ki jih predstavlja tabela 23. Pri tem velja 
poudariti, da se model dobro prilega podatkom. Vidimo, da je enofaktorski model χ2 sicer 
statistično značilen pri p < 0,05, vendar so preostali indeksi ustreznosti NNFI, CFI in GFI večji 
od 0,95. 
 

                                                      
13 V tabelah zanesljivosti, komunalitete in faktorske uteži za posamezne konstrukte ne prikazujemo uteži nižjih 
od 0,3. 
14 Izločili smo naslednje indikatorje: »Pestijo me želodčne in prebavne težave.« (V1__1), »Pestijo me 
vrtoglavice«. (V1__6) in  »Imam težave s spanjem (ne morem zaspati, ponoči se prebujam, tlačijo me more,…).« 
(V1__7). 
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Tabela 22: Zanesljivost, komunalitete in faktorske uteži za telesno ravnotežje (TELRAV)  
Trditve Cronbachova alfa Komunalitete 1 

Čutim napetost v prsih, vratu in glavi. (V1__5) 0,882 0,712 0,844 

Strah me je, da bi izgubil(a) nadzor nad seboj, se zlomil(a), ali 
zbolel(a). (V1__3) 

0,664 0,815 

Na splošno se počutim izčrpan(a) in utrujen(a). (V1__2) 0,613 0,783 

Primanjkuje mi zraka v času regeneracije in rekreacije. (V1__4) 0,521 0,722 

Imam težave s koncentracijo in spominom. (V1__8) 0,517 0,719 

Pestijo me vrtoglavice. (V1__6) 0,509 0,714 

Imam težave s spanjem (ne morem zaspati, ponoči se 
prebujam, tlačijo me more,…). (V1__7) 

0,450 0,671 

Pestijo me želodčne in prebavne težave. (V1__1) 0,425 0,652 

K-M-O merilo: 0,916 
Zbirni odstotek pojasnjene variance: 55,144% 
Metoda rotacije: Varimax 

Vir: Lasten 
Zanesljivost 
Koeficient (Cronbachova alpha) kaže, da je konstrukt zanesljiv, saj je visoko nad 0,60. Zaradi 
prej navedenega je konstrukt interno konsistenten in zanesljiv. Da je konstrukt telesnega 
ravnovesja (TELRAV) zanesljiv, priča tudi izračunana vrednost CR, ki presega 0,6, kar med 
drugim predstavlja tabela 24. Zanesljivost smo preverjali tudi z R2 (kvadrat multiple 
korelacije), ki pomeni delež z latentno spremenljivko pojasnjene variance v kazalniku. V 
skladu z mnenjem prej omenjenih avtorjev smo upoštevali pravilo, da visoke R2 kažejo na 
večjo zanesljivost.  
 
Diskriminantna veljavnost 
Diskriminantne veljavnosti nismo proučevali, ker gre za enofaktorski model, ki ga nazorno 
predstavlja tabela 23. 
 
Konvergentna veljavnost 
Sledila je analiza konvergentne veljavnosti konstrukta, v okviru katere smo izračunali AVE, da 
bi zadostili pogojem konvergentne veljavnosti. Kazalec AVE ima vrednost 0,52, kar lahko 
razberemo iz zadnjega stolpca tabele 24. Torej je vrednost AVE večja od 0,50. Iz prej 
omenjene tabele lahko tudi razberemo, da so faktorske uteži ustrezne, saj so večje od 0,60. 
 
Tabela 23: Povzetek statistike indeksov ustreznosti15 za enofaktorski model telesno 
ravnovesje (TELRAV) 

Enofaktorski model Enofaktorski model 

1 faktor (8 indikatorev) 
χ2/df  = 47.673/20 
p = 0,000473 

1 faktor (4 indikatorev) 
χ2/df = 2,255/2 
p = 0,324  

                                                      
15 »Nekateri avtorji opozarjajo (npr. Jöreskog in Sorbom 1982, Bagozzi in Foxall 1996), da χ2 ni priporočljiv kot 
edino merilo ustreznosti oziroma primernosti modela strukturnih enačb. Za dosego ustreznosti modela ločimo 
dve vrsti indeksov: absolutne in primerjalne. Med absolutnimi indeksi sta najbolj znana RMSEA (ang. Root 
Mean Squared Error of Approximation) in standardizirani RMR (ang. Root Mean Squared Residuals). Pri obeh 
indeksih velja pravilo, da bliže ko sta vrednosti 0, boljša je ustreznost modela. Pri indeksu RMR mora biti 
vrednost manjša od 0,05, pri indeksu RMSEA pa manjša od 0,1. Pogosto uporabljamo tudi indeks GFI (ang. 
Goodness-of-Fit Index), katerega vrednost mora biti večja od 0,9. Dva najbolj znana in najpogosteje uporabljena 
primerjalna indeksa sta NFI indeks (ang. Normed Fit Index) in CFI indeks (ang. Comparative Fit Index). Vrednosti 
obeh indeksov naj bi bile blizu vrednosti 1,0 oziroma večje od 0,9.« (Pisnik Korda 2008: 159). 
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RMSEA = 0,0543 
NFI = 0,962 
NNFI = 0,963 
CFI = 0,973 
RMR = 0,0214 
GFI = 0,966 

RMSEA = 0,0165 
NFI = 0,996 
NNFI = 0,996 
CFI = 0,999 
RMR = 0,0106 
GFI = 0,997 

Vir: Lasten 
 
Tabela 24: Popolnoma standardizirane uteži, zanesljivost kompozita (CR) in povprečje 
izločenih varianc (AVE) za konstrukt telesno ravnovesje (TELRAV) 

Konstrukt Trditve R2 Koeficienti λ CR16 AVE17 

TEL RAV Strah me je, da bi izgubil(a) nadzor 
nad seboj, se zlomil(a), ali 
zbolel(a). (V1__3) 

0,578 0,761 0,86 0,52 

Na splošno se počutim izčrpan(a) 
in utrujen(a). (V1__2) 

0,624 0,790 

Primanjkuje mi zraka v času 
regeneracije in rekreacije. (V1__4) 

0,512 0,716 

Imam težave s koncentracijo in 
spominom. (V1__8) 

0,705 0,839 

χ2/df = 2,255/2; p = 0,324; RMSEA = 0,0165; NFI = 0,996; NNFI = 0,996; CFI = 0,999; RMR = 0,0106; GFI = 0,997 

Vir: Lasten 
 
Vsi rezultati analize kažejo, da je konstrukt TELRAV zanesljiv in veljaven. 
 
Naslednji konstrukt, ki smo ga analizirali z vidika dimenzionalnosti, zanesljivosti in veljavnost, 
je družbena integriranost (DRUZINT) posameznika. 
 
DRUŽBENA INTEGRIRANOST 
 
Dimenzionalnost 
Najprej smo testirali dimenzionalnost konstrukta družbene integriranosti (DRUZINT). Skladno 
s teoretično operacionalizacijo naj bi družbena integriranost zajemala tri podkonstrukte in 
sicer ožje okolje (okolje), skupnost (skupn) in osebni razvoj (oseb_raz). Tudi tokrat smo 
naprej izvedli EFA in izračunali koeficient KMO, ki je bil, podobno kot v prejšnjem primeru, 
ustrezen (KMO = 0,738). Rezultati EFA so prikazani v tabeli 25 in ta kaže, da s tremi faktorji 
pojasnimo večino variance vseh spremenljivk, in sicer 62,07 odstotka. Vse komunalitete so 
večje od 0,40. Vidimo tudi, da so indikatorji ustrezno obteženi na posamezne faktorje. To 
dokazujejo tudi faktorske uteži, ki so vse večje od 0,6, razen zadnje, ki pa je zelo blizu 0,6. 
Zato v končni rešitvi od začetnih 10 indikatorjev ohranjamo vse.  
 

                                                      
16 CR (ang. Composite Reliability) ali zanesljivost konstrukta.  
17 AVE (ang. Average Variance Extracted) ali povprečje izločenih varianc. 
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Tabela 25: Zanesljivost, komunalitete in faktorske uteži za družbeno integriranost 
(DRUZINT)  

Trditve Cronbachova alfa Komunalitete 1 2 3 

Nenehno se osebnostno razvijam, moje vrednote 
so usmerjene k celovitosti in sodelovanju. 
(V2__7) 

0,793 0,705  
0,823 

  

Prizadevam si pridobivati  sodobna strokovna 
znanja in kompetence. (V2__8) 

0,665 0,795   

Udeležujem se različnih predavanj in delavnic ter 
drugih oblik izobraževanja, tudi zunaj svoje ožje 
stroke.  (V2__9) 

0,680 0,738   

V prostem/delovnem času prebiram literaturo o 
osebnostni rasti. (V2__10) 

0,552 0,720   

Sodelujem v različnih društvih in drugih 
interesnih združenjih. (V2__4) 

0,733 0,789  0,875  

V (lokalni/družbeni) skupnosti delujem tudi kot 
prostovoljec.  (V2__3) 

0,762  0,839  

Aktivno se vključujem v politično življenje. 
(V2__6)  

0,400  0,606  

Prosti čas pogosto preživljam s prijatelji in 
sorodniki. (V2__1) 

0,507 0,637   0,798 

Rad(a) pomagam prijateljem in sorodnikom. 
(V2__2) 

0,608   0,776 

Redno dobivam pomoč od svojih prijateljev in 
sorodnikov. (V2__5) 

0,410   0,572 

K-M-O merilo: 0,738 
Zbirni odstotek pojasnjene variance: 62,073% 

Metoda rotacije: Varimax 
Vir: Lasten 

 
Sledila je še CFA, s katero smo ugotovljeno strukturo še enkrat potrjevali po že opisanem 
postopku. V prvem primeru smo vseh deset indikatorjev obtežili na skupni konstrukt, nato 
smo oblikovali tri podkonstrukte, enega s tremi in dva z dvema indikatorjema. V zadnji fazi 
smo oblikovali zgolj dva podkonstrukta (zadnjega smo izpustili, kar je razvidno iz tabele 27), 
enega s tremi in drugega z dvema indikatorjema. Povzetek statistike indeksov, predstavljene 
v tabeli 26, kaže, da je večfaktorski, natančneje dvofaktorski model primernejši za 
ocenjevanje družbene integriranosti zaposlenih. V okviru podkonstrukta družbene 
integriranosti (DRUZINT) smo s ciljem zagotoviti večfaktorski model, ki bi bil ustrezen z vidika 
vseh indeksov ustreznosti (vsi so namreč zelo blizu ali enaki vrednosti 1), izločili naslednje tri 
faktorje:  »Redno dobivam pomoč od svojih prijateljev in sorodnikov« – (V2_5), »Aktivno se 
vključujem v politično življenje« – (V2__6) in »V prostem/delovnem času prebiram literaturo 
o osebnostni rasti« – (V2__10). Poudariti velja, da se model tudi dobro prilega podatkom, saj 
je statistična značilnost χ2 p > 0,05. Prav tako vidimo, da se z uvedbo dvofaktorskega modela 
indeksi globalne ustreznosti izboljšajo, kar je razvidno iz tabele 26. 
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Tabela 26: Povzetek statistike indeksov ustreznosti za enofaktorski in večfaktorski model 
za konstrukt družbene integriranosti (DRUZINT) 

Enofaktorski model Enofaktorski model Večfaktorski model 

1 faktor (10 indikatorev) 
χ2/df  = 569,116 /35 
p = 0,0 
RMSEA = 0,180 
NFI = 0, 566 
NNFI = 0, 457 
CFI = 0, 758 
RMR = 0,210 
GFI = 0,796 

1 faktor (5 indikatorjev) 
χ2/df = 320,020/5 
p = 0,0 
RMSEA = 0,355 
NFI = 0,550 
NNFI = 0,102 
CFI = 0,551 
RMR = 0,269 
GFI = 0,786 

2 faktorja (5 indikatorjev) 
χ2/df = 9,401/4 
p = 0,0518 
RMSEA = 0,0537 
NFI = 0, 987 
NNFI = 0,981 
CFI = 0,992 
RMR = 0366 
GFI = 0,992 

Vir: Lasten 
 
Zanesljivost 
Alfa koeficienti izračunani po EFA so večji od 0,6, kar pomeni, da so konstrukti zanesljivi. Če 
pogledamo CR pri CFA, prav tako vidimo, da so vsi podkonstrukti zanesljivi, saj vrednosti CR 
presegajo 0,60. Tabela 27 nam zagotavlja tudi informacijo o R2, ki pomeni delež z latentno 
spremenljivko pojasnjene variance v kazalniku. Tudi tokrat smo upoštevali pravilo, da visoke 
R2 kažejo na visoko zanesljivost konstrukta. Omenjena vrednost je najnižja pri V2_9. 
 
Diskriminantna veljavnost 
V nadaljevanju smo ocenjevali diskriminantno veljavnost konstrukta družbena integriranost 
(DRUZINT). Glede na to, da smo tokrat ocenjevali diskriminantno veljavnost med samo 
dvema podkonstruktoma, smo izvedli test, v katerem smo najprej predpostavljali popolno 
korelacijo med podkonstruktoma in skladno s tem korelacijski koeficient fiksirali na 1. V tem 
primeru je χ2 enak vrednosti, ki je navedena v tabeli 26 za enodimenzionalni konstrukt. Nato 
smo korelacijo med podkonstruktoma znova sprostili in izračunali razliko med obema χ2 
statistikama. Razlika med obema χ2 statistikama znaša 559,72, kar pomeni, da je pri eni 
prostostni stopnji statistično značilna (p < 0,01) in da oba podkonstrukta merita različne 
koncepte. Iz tabele 28 je razvidno, da je zadoščeno tudi Fornell-Larckerjevemu kriteriju 
(kvadrat korelacije je manjši od AVE). Fornell-Larckerjevo pravilo je še strožji test 
diskriminantne veljavnosti, po katerem mora biti povprečje izločenih varianc večje od 
kvadrata korelacije med proučevanima konstruktoma, za katera ugotavljamo diskriminantno 
veljavnost (Fornell in Larcker 1981: 46). 
 
Tabela 27: Popolnoma standardizirane uteži, zanesljivost kompozita (CR) in povprečje 
izločenih varianc (AVE) za konstrukt družbena integriranost (DRUZINT) 
Konstrukt Trditve R2 Koeficienti λ CR AVE 

OSRAZ Nenehno se osebnostno razvijam, moje vrednote 
so usmerjene k celovitosti in sodelovanju. (V2__7) 

0,770  0,877 0,79 0,55 

Prizadevam si pridobivati  sodobna strokovna 
znanja in kompetence. (V2__8) 

0,497 0,705 

Udeležujem se različnih predavanj in delavnic ter 
drugih oblik izobraževanja, tudi zunaj svoje ožje 
stroke.  (V2__9) 

0,285 0,734 

SKUPN V (lokalni/družbeni) skupnosti delujem tudi kot 
prostovoljec.  (V2__3) 

0,806 0,898 0,83 0,72 

Sodelujem v različnih društvih in drugih interesnih 
združenjih. (V2__4) 

0,624 0,790 

χ2/df = 9,401 /4,  p = 0,0518; RMSEA = 0, 0537; NFI = 0,987; NNFI = 0, 981; CFI = 0,992; RMR = 0,0366; GFI = 0,992 

Vir: Lasten 
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Konvergentna veljavnost 
Prisotna je tudi konvergentna veljavnost, saj so faktorske uteži, predstavljene v tabeli 27 
ustrezne (večje od 0,60), prav tako so ustrezne vrednosti AVE (presegajo predpisano 
vrednost 0,50). 
 
Tabela 28: Korelacija med latentnimi spremenljivkami konstrukta družbena integriranost 
(DRUZINT) 

     OSRAZ SKUPN 
OSRAZ 1,000  
SKUPN 0,239 

(0,054) 
1,000 

Korelacija je statistično značilna pri p < 0,01. 

Vir: Lasten 
 
ZIPOC se sestoji tudi iz konstrukta duševno ravnovesje (CUST), ki ga obravnavamo v 
nadaljevanju. 
 
DUŠEVNO RAVNOVESJE 
 
Dimenzionalnost 
Konstrukt duševnega ravnovesja (CUST) smo kot sestavni del koncepta ZIPOC v vprašalniku 
preverjali z 20 vprašanji. Najprej smo izvedli EFA in izračunali koeficient KMO, katerega 
vrednost je znašala 0,899 in je kot takšna ustrezna. V tabeli 29 prikazujemo rezultate EFA. S 
tremi faktorji, ki integrirajo 20 indikatorjev, pojasnimo večino variance vseh spremenljivk in 
sicer 60,997 odstotka. Vse komunalitete so v okviru predpisanega intervala, indikatorji so 
ustrezno obteženi na posamezne faktorje. To dokazujejo tudi faktorske uteži, ki so vse večje 
od 0,6. V končni rešitvi od začetnih 20 ohranjamo petnajst kazalcev, kar pomeni, da smo v 
tem primeru izločili naslednje kazalce: V3_3, V3_8, V3_10, V3_16 in V3_2018. Kot možen 
razlog za številno izločitev indikatorjev navajamo, da gre za lestvico, ki je originalna in je bila 
kot takšna prvič preverjana. 
 
Po že prej opisanem postopku smo izvedli še CFA. Glede na predloge, ki smo jih dobili na 
podlagi modifikacijskih indeksov, smo izločili še naslednje indikatorje: V3_1, V3_9, V3_14, 
V3_1519. V končni rešitvi smo tako skupaj od začetnih 20 vprašanj20ohranili 11 indikatorjev. 
Znova smo jih najprej vezali na en konstrukt, nato pa na tri. Rezultati v tabeli 30 kažejo, da je 
trofaktorska rešitev primernejša za razlaganje konstrukta duševnega ravnovesja, oziroma da 
gre očitno za večdimenzionalen konstrukt. 
 
Zanesljivost 
Iz tabele 29 lahko razberemo, da so Cronbachove alfe za vse podkonstrukte (0,837; 0,844; 
0,740) ustrezne. Torej so mere zanesljivosti (koeficienti α) v okviru začrtanih meja, saj so vse 
                                                      
18 Gre za naslednje indikatorje: »Zastavljene cilje se trudim doseči, ne glede na ovire.« (V3_3), »Prepoznavam in 
se zanimam za občutke in poglede drugih, znam poslušati in slišati.« (V3_8), »Uspešno obvladujem svoja čustva 
in vzgibe.« (V3_10), »Sprejemam sedanji trenutek.« (V3_16) in »Ne razmišljam o preteklosti in ne o 
prihodnosti.« (V3-20). 
19 Gre za naslednje indikatorje: »Veselim se prihodnosti (V prihodnost zrem z optimizmom).« (V3__1), « Drugim 
pomagam pri zadovoljevanju njihovih potreb.« (V3__9),« Navdihujem in usmerjam posameznike/skupine.« 
(V3__14) in »Zavedam se sedanjega trenutka.« (V3__15). 
20 V tabeli 31 prikazujemo tudi indekse ustreznosti, če bi vseh 20 indikatorjev vezali na en konstrukt. 
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večje od 0,6. Sklepamo lahko, da so posamezni podkonstrukti interno konsistentni in 
zanesljivi. Proučili smo tudi vrednosti R2 (kvadrat multiple korelacije), ki jih prikazuje tabela  
31. Te so visoke, kar kaže na zanesljivost preverjanega konstrukta. O zanesljivosti priča tudi 
CR, ki je za vse tri podkonstrukte večja od 0,6. To informacijo podaja tabela 31. 
 
Tabela 29: Zanesljivost, komunalitete in faktorske uteži za duševno ravnovesje (CUST) 

Trditve Cronbachova 
alfa 

Komunalitete 1 2 3 

Zavedam se svojih misli, čustev in telesnih 
občutkov. (V3__18) 

0,837 0,780 0,853   

Zavedam se posledic svojih misli, besed in dejanj. 
(V3__19) 

0,721 0,831   

Zavedam se dolgoročnih posledic sedanjega 
dogajanja. (V3__17) 

0,628 0,770   

Poznam svoje zmožnosti (znanje, vednost, 
sposobnosti, motivacijo, vrednote) in omejitve. 
(V3__7) 

0,458 0,557   

Prepoznavam svoja čustva in njihovo učinkovanje. 
(V3__6) 

0,532 0,520   

Zavedam se sedanjega trenutka. (V3__15) 0,424 0,517   

Veselim se prihodnosti (v prihodnost zrem z 
optimizmom). (V3__1) 

0,844 0,702  0,819  

S pozitivnimi mislimi obvladujem svojo 
prihodnost. (V3__5) 

0,753  0,807  

Zaupam vase in v ljudi okrog sebe. (V3__2) 0,680  0,783  

V vsaki situaciji najdem nekaj dobrega. (V3__4) 0,607  0,716  

Ustvarjam priložnosti za sodelovanje različnih 
ljudi, da z dopolnjevanjem dosegamo več 
celovitosti. (V3__12) 

0,740 0,750   0,838 

Navdihujem in usmerjam posameznike/skupine. 
(V3__14) 

0,666   0,761 

Drugim pomagam pri zadovoljevanju njihovih 
potreb. (V3__9) 

0,462   0,626 

Pozorno poslušam sogovornika. (V3__13) 0,421   0,574 

Prizadevam si za doseganje meril osebne in 
poslovne odličnosti. (V3__11) 

0,566   0,572 

K-M-O merilo: 0,899 
Zbirni odstotek pojasnjene variance: 60,997 % 

Metoda rotacije: Varimax 
Vir: Lasten 

 
Tabela 30: Povzetek statistike indeksov ustreznosti za enofaktorski in večfaktorski model 
za konstrukt duševno ravnovesje (CUST) 

 

Vir: Lasten 
 
 

Enofaktorski model Enofaktorski model Večfaktorski model 

1 faktor (15 indikatorev) 
χ2/df  = 764,548/90 
p = 0,0 
RMSEA = 0,126 
NFI = 0,690 
NNFI = 0,660 
CFI = 0,709 
RMR = 0,0636 
GFI = 0,738 

1 faktor (9 indikatorev) 
χ2/df  = 392,469/27 
p = 0,0 
RMSEA = 0,170 
NFI = 0,679 
NNFI = 0,584 
CFI = 0,688 
RMR = 0,0632 
GFI = 0,759  

3 faktorji (9 indikatorev) 
χ2/df  = 46,625/24 
p = 0,00372 
RMSEA = 0, 0448 
NFI = 0,963 
NNFI = 0,965 
CFI = 0,977 
RMR = 0,0206 
GFI = 0,971 
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Diskriminantna veljavnost 
Zaradi ugotavljanja diskriminantne veljavnosti smo izvedli nadaljnje analize, pri čemer smo 
po ustaljenem postopku izmerili razlike v statistiki χ2 med omejenim in sproščenim 
modelom. Razlike v χ2 so bile v vseh primerih pri eni prostostni stopnji statistično značilne. 
Med pozitivno naravnanostjo (poz_nar) in življenjem v sedanjem trenutku (ziv_sed) je bila 
razlika 191,74. Med ziv_sed (življenje v sedanjem trenutku) in cuintl (čustvena inteligenca) je 
bila razlika 126,03, med pozitivno naravnanostjo (poz_nar) in čustveno inteligenco (cuint1) 
pa 94,69.  
 
V vseh primerih je izpolnjen tudi Fornell-Larckerjev pogoj, saj so vsi kvadrati korelacij med 
posameznima spremenljivkama manjši od vrednosti AVE. Kot je prikazano v tabeli 32, so tudi 
vse korelacije med podkonstrukti statistično značilne pri p < 0,01. 
 
Konvergentna veljavnost 
Sledilo je še preverjanje konvergentne veljavnosti lestvice. Kot je razvidno iz tabele 31, smo 
glede na vrednosti kazalca AVE zadostili pogojem konvergentne veljavnosti pri dveh 
podkonstruktih, pri enem, to je pri čustveni inteligenci, (cuint1) pa ne, saj je vrednost AVE 
manjša od 0,50. Na konvergento veljavnost kažejo tudi faktorske uteži, ki so višje od 0,60, 
izjema je le indikator »Pozorno poslušam sogovornika.« (V3__13). 
 
Tabela 31: Popolnoma standardizirane uteži, zanesljivost kompozita (CR) in povprečje 
izločenih varianc (AVE) za konstrukt duševno ravnovesje (CUST) 

Konstrukt Trditve R2 Koeficienti λ CR AVE 

 
POZNAR 

Zaupam vase in v ljudi okrog sebe. 
(V3__2) 

0,477 0,691 0,82 0,60 

V vsaki situaciji najdem nekaj 
dobrega. (V3__4) 

0,601 0,775 

S pozitivnimi mislimi obvladujem 
svojo prihodnost. (V3__5) 

0,728 0,853 

ZIVSED    Zavedam se dolgoročnih posledic 
sedanjega dogajanja. (V3__17) 

0,479 0,692 0,84 0,65 

Zavedam se svojih misli, čustev in 
telesnih občutkov. (V3__18) 

0,801 0,895 

Zavedam se posledic svojih misli, 
besed in dejanj. (V3__19) 

0,656 0,810 

CUSINT1 Prizadevam si za doseganje meril 
osebne in poslovne odličnosti. 
(V3__11) 

0,651 0,807 0,72 0,47 

Ustvarjam priložnosti za sodelovanje 
različnih ljudi, da z dopolnjevanjem 
dosegamo več celovitosti. (V3__12) 

0,475 0,689 

Pozorno poslušam sogovornika. 
(V3__13) 

0,285 0,534 

χ2/df  = 46,625/24; p = 0,00372; RMSEA = 0, 0448; NFI = 0,963; NNFI = 0,965; CFI = 0,977; RMR = 0,0206; GFI = 0,971 

Vir: Lasten 
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Tabela 32: Korelacija med latentnimi spremenljivkami konstrukta duševno ravnovesje 
(CUST) 

     POZNAR ZIVSED    CUSINT1 CUSINT2 
POZNAR 1,000    
ZIVSED    0,487 

(0,237) 
1,000   

CUSINT1 0,649 
(0,421) 

0,545 
(0,297)       

1,000  

Korelacija je statistično značilna pri p < 0,01. 
Vir: Lasten 

 
Zaradi neustreznosti indeksa AVE pri podkonstruktu čustvene inteligence (cuint1), smo 
izločili še tega. Ob izločitvi podkonstrukta čustvene inteligence (cuint1) so se indeksi 
ustreznosti še izboljšali (χ2/df = 1,007/7; p = 0,0995; RMSEA = 0, 0; NFI = 0, 995; NNFI = 
1,003; CFI = 1,000; RMR = 0,000681; GFI = 0,988). Glede na to, da je vrednost korelacijskega 
koeficienta med poz_nar in ziv_sed 0,482 in je kvadrat le-tega 0,232, smo zadostili tudi 
Fornell-Larckerjevemu pogoju (AVE za poz_nar (pozitivna naravnanost) ostaja 0,60 in za 
ziv_sed (življenje v sedanjem trenutku) 0,64). Če bi v modelu za zaposlene in potem tudi 
končnem modelu uporabili zgolj dva konstrukta (poz_nar in ziv_sed), bi bil konstrukt 
duševnega ravnovesja vsebinsko izredno okrnjen, zato smo se odločili, da ohranimo tudi 
podkonstrukt ziv_sed (življenje v sedanjem trenutku). 
 
DUHOVNO RAVNOVESJE 
 
Dimenzionalnost  
Prvotno smo duhovno ravnovesje merili z 22 vprašanji. Kayser-Mayer-Olkinovo (KMO) merilo 
primernosti vzorca (KMO = 0,803) kaže, da so zbrani podatki primerni za faktorsko analizo. 
Na podlagi rezultatov EFA (tabela 33) lahko ugotovimo, da gre pri konstruktu duhovno 
ravnovesje za 3 faktorje, ki jih sestavlja 13 kazalcev in ti pojasnjujejo 71,853 odstotka 
variance oziroma variabilnosti opazovanih spremenljivk. Sledili sta analiza faktorskih uteži 
(višje od 0,6) in analiza dimenzij. Prišli smo do končne rešitve, ki zajema 5 kazalcev, ki 
pripadajo prvemu faktorju (smisel), prav toliko jih pripada drugemu faktorju (harm). Zadnji 
faktor (odpusc) temelji na treh kazalcih. Ob tem je mogoče ugotoviti, da faktorska struktura 
deloma ustreza popolnoma teoretični operacionalizaciji.  
 
V nadaljevanju smo za konstrukt duhovnega ravnovesja izvajali še CFA, s pomočjo katere 
smo še enkrat preverili dimenzionalnost konstrukta. Dobili smo model s tremi faktorji in z 9 
indikatorji, prvega smo poimenovali smisel (smisel), drugega harmonija (harm) in tretjega 
odpuščanje (odpusc). Pri tem smo izločili naslednje indikatorje V4_6, V4_8, V4_10, V4_16, 
V4_18, V4_19, V4_20, V4_21, V4_2221. Prav tako smo testirali tudi ustreznost 
enofaktorskega modela – vseh 9 faktorjev smo obtežili na en konstrukt. Statistika indeksov 
ustreznosti v tabeli 34 kaže, da je večfaktorski model ustreznejši. 

                                                      
21 Izločeni indikatorji so: »Čutim povezanost z izvirom vsega življenja.« (V4__6), »Lepota stvarstva me notranje 
prevzame.« (V4__8), V svojih odnosih z drugimi izražam in prejemam ljubezen in odpuščanje.« (V4__10),« 
Odpustil sem si stvari, ki sem jih naredil narobe.« (V4__16), Odpuščam tistim, ki me prizadenejo.« (V4__18),« 
Precej hitro se lahko spet spoprijateljim s prijatelji, ki so me na nek način ranili.« (V4__19), »Nekatere zamere 
gojim mesece ali leta.«(V4__20) OBR, »Druge sprejemam tudi takrat, ko naredijo kaj, kar se mi zdi napačno. 
»(V4__21) in »Verjamem, da ljudje, kadar rečejo, da mi odpuščajo za nekaj, kar sem storil, to tudi v resnici 
mislijo.« (V4__22).  



VPLIV ZADOSTNE IN POTREBNE OSEBNE CELOVITOSTI NA PSIHIČNO DOBRO POČUTJE ZAPOSLENEGA 

 

73 
 

Zanesljivost 
 
Tabela 33: Zanesljivost, komunalitete in faktorske uteži za duhovno ravnovesje 
(DUHOVNO) 

Trditve Cronbachova 
alfa 

Komunalitete 1 2 3 

Brez občutka duhovnosti bi bilo moje vsakdanje 
življenje brez smisla. (V4__3) 

0,945 0,878 0,904   

Moje duhovno prepričanje mojemu življenju daje 
občutek pomembnosti in smisla. (V4__2) 

0,890 0,892   

Če na najtežje in najbolj vznemirjajoče dogodke 
pogledam z vidika duhovnosti, dajejo smisel 
mojemu življenju. (V4__4) 

0,849 0,874   

Moja duhovnost daje smisel mojemu življenju. 
(V4__1) 

0,834 0,846   

Kadar nisem povezan z duhovno platjo svojega 
življenja, izgubim svoj smisel. (V4__5) 

0,683 0,780   

Hvaležen sem za vse darove. (V4__12) 0,869 0,819  0,871  

Občudujem stvarstvo in ga spoštujem. (V4__11) 0,766  0,817  

Čutim hvaležnost za življenje. (V4__9) 0,703  0,794  

Čutim globok notranji mir oz. harmonijo.   
(V4__13) 

0,646  0,740  

Živim v harmoniji s svojimi najglobljimi 
vrednotami in s svojim smislom življenja. (V4__7) 

0,481  0,553  

Pogosto se mi zdi, da mi ne uspeva živeti tako, kot 
je prav. (V4__15) 

0,735 0,676   0,822 

Pogosto se mi zdi, da ne bom mogel nikoli 
nadoknaditi napak, ki sem jih storil v preteklosti, 
ne glede na to, kako se zdaj trudim. (V4__14) 

0,681   0,821 

Težko si odpustim nekatere stvari, ki sem jih 
storil. (V4__17) 

0,574   0,756 

K-M-O merilo: 0,803 
Zbirni odstotek pojasnjene variance: 71,853% 

Metoda rotacije: Varimax 
Vir: Lasten 

Koeficient Cronbachova alpha je visoko nad 0,60 (celo nad 0,80), kar je razvidno iz tabele 34. 
To pomeni, da je konstrukt interno konsistenten in zanesljiv, čeravno smo izločili kar nekaj 
indikatorjev. Zanesljivost smo preverjali tudi z R2 (kvadrat multiple korelacije), ki pomeni 
delež z latentno spremenljivko pojasnjene variance v kazalniku. Upoštevali smo pravilo, da 
visoke R2 kažejo na visoko zanesljivost konstrukta. Pri tem smo zaznali problem zgolj pri 
indikatorju »Precej hitro se lahko spet spoprijateljim s prijatelji, ki so me na nek način ranili.« 
(V4_19), kjer R2 ni presegel 0,4. Analiza zanesljivosti je temeljila tudi na izračunu kazalca CR. 
Te vrednosti, ki so predstavljene v tabeli 35, so pri vseh podkonstruktih višje od 0,6. 
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Tabela 34: Povzetek statistike indeksov ustreznosti za enofaktorski in večfaktorski model 
za konstrukt duhovno ravnovesje (DUHOVNO) 

Enofaktorski model Enofaktorski model Večfaktorski model 

1 faktor (13 indikatorev) 
χ2/df  = 1152,999/65 
p = 0,0 
RMSEA = 0, 189 
NFI = 0,727 
NNFI = 0,685 
CFI = 0,738 
RMR = 0,136 
GFI = 0,680 

1 faktor (9 indikatorev) 
χ2/df  = 722,564/27  
p = 0,0 
RMSEA = 0,234 
NFI = 0,677 
NNFI = 0,576 
CFI = 0,682 
RMR = 0,192 
GFI = 0,666 

3 faktor (9 indikatorev) 
χ2/df  = 53.710/24  
p < 0,05 
RMSEA = 0, 514 
NFI = 0, 975 
NNFI = 0, 976 
CFI = 0, 984 
RMR = 0, 0518 
GFI = 0, 970 

Vir: Lasten 
Diskriminantna veljavnost 
Sledila je analiza diskriminantne veljavnosti. Razlike med χ2 statistikami med omejenimi 
(korelacijski koeficienti omejeni na 1) in sproščenimi modeli so naslednje: 126,60; 473,41 in 
109,71, kar je v vseh primerih pri eni prostostni stopnji statistično značilen rezultat.  
 
Diskriminantno veljavnost smo ocenjevali tudi s Fornell-Larckerjevim kriterijem. Omenjen 
kriterij je izpolnjen v vseh primerih, saj so kvadrati korelacij med podkonstrukti enaki 
naslednjim vrednostim: 0,376; 0,122; 0,165; 0,527; 0,714 in 0,231 in so torej manjši od 
povprečij izločenih varianc med pari podkonstruktov. O tem priča tabela 36. Povprečja 
izločenih varianc so večja od predpisane mere 0,50, faktorske uteži pa ustrezno velike. 
Govorimo torej lahko o tem, da so vsi podkonstrukti tudi diskriminatno veljavni. Več o tem v 
tabeli 35. 
 
Konvergentna veljavnost 
 
Tabela 35: Popolnoma standardizirane uteži, zanesljivost kompozita (CR) in povprečje 
izločenih varianc (AVE) za konstrukt duhovno ravnovesje (DUHOVNO) 

Konstrukt Trditve R2 Koeficienti λ CR AVE 

SMISEL Moja duhovnost daje smisel 
mojemu življenju. (V4__1) 

0,885 0,941 0,91 0,77 

Moje duhovno prepričanje 
mojemu življenju daje občutek 
pomembnosti in smisla. (V4__2) 

0,935 0,967 

Kadar nisem povezan z duhovno 
platjo svojega življenja, izgubim 
svoj smisel. (V4__5) 

0,488 0,698 

HARM Čutim hvaležnost za življenje. 
(V4__9) 

0,595 0,771 0,88 0,66 

Občudujem stvarstvo in ga 
spoštujem. (V4__11) 

0,750 0,866 

Hvaležen sem za vse darove. 
(V4_12) 

0,813 0,902 

Čutim globok notranji mir oz. 
harmonijo.   (V4__13) 

0,465 0,682 

ODP Odpuščam tistim, ki me 
prizadenejo. (V4_18) 

0,835 0,914 0,75 0,61 

Precej hitro se lahko spet 
spoprijateljim s prijatelji, ki so 
me na nek način ranili. 
(V4_19) 

0,395 0,628 

χ2/df = 53,710/24; p < 0,05; RMSEA = 0, 514; NFI = 0, 975; NNFI = 0, 976; CFI = 0, 984; RMR = 0, 0518; GFI = 0, 970 

Vir: Lasten 
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V nadaljevanju smo preverjali še konvergentnost veljavnost lestvice za konstrukt duhovnega 
ravnovesja (DUHOVNO). Kazalec AVE, ki je predstavljen v tabeli 35, kaže, da smo zadostili 
pogojem konvergentne veljavnosti, saj so vrednosti AVE v vseh primerih večje od 0,50. Na 
konvergentno veljavnost nakazujejo tudi faktorske uteži, ki so vse višje od 0,60. 
 
Tabela 36: Korelacija med latentnimi spremenljivkami konstrukta duhovno ravnovesje 
(DUHOVNO) 

     SMISEL HARM ODP 
SMISEL 1,000   
HARM 0,613 

(0,376)       
1,000  

ODP 0,349 
(0,122)       

0,406 
(0,165)       

1,000 

Korelacija je statistično značilna pri p < 0,01. 

Vir: Lasten 
 

 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate CFA in EFA za konstrukt PDP. 
 
3.7.2  Psihično dobro počutje zaposlenega  
 
Pri PDP gre za koncept, ki je sestavljen iz naslednjih konstruktov SDP, PDP' in SDT. Za vse 
omenjene konstrukte v nadaljevanju predstavljamo rezultate EFA in CFA. 
 
SUBJEKTIVNO DOBRO POČUTJE – SDP 
 
Dimenzionalnost 
V prvi fazi je bilo treba ugotoviti dimenzionalnost podkonstruktov, njihovo zanesljivost in 
veljavnost. Po ustaljenih načelih smo najprej izvedli EFA. Končna rešitev EFA, ki jo 
prikazujemo v tabeli 37, kaže na strukturo s tremi različnimi faktorji. Koeficient KMO je 
popolnoma ustrezen (KMO = 0,916), poleg tega je kumulativni delež pojasnjene variance 
večji od 50 odstotkov (61,861 odstotka). Tudi komunalitete so ustrezno visoke, saj so vse 
višje od 0,5. Opravili smo tudi analizo dimenzij in ugotovili, da trem faktorjem pripada 20 
indikatorjev. Prvi faktor vključuje dejavnike pozitivnih čustev oz. pozitivnega afekta (pozit), 
drugi negativnih čustev oz. negativnega afekta (negc) in tretji zadovoljstva z življenjem 
(zadov). Ugotovimo lahko, da je predstavljena faktorska struktura prilegajoča se teoretični 
operacionalizaciji naših konstruktov, in da gre pri SDP za konstrukt s tremi podkonstrukti.  
 
Izvedli smo še CFA, s katero smo ugotovili strukturo po prej predstavljenem postopku še 
enkrat potrjevali. V prvem primeru smo vseh 20 indikatorjev obtežili na skupni konstrukt, v 
drugem primeru pa smo oblikovali tri podkonstrukte, enega s šestimi (pozitivna čustva oz. 
pozitivni afekt), drugega prav tako s šestimi (negativna čustva oz. negativni afekt) in tretjega 
s štirimi indikatorji (zadovoljstvo z življenjem). Izločili smo zgolj indikator osramočen (V7_12). 
Povzetek statistike indeksov iz tabele 38 jasno kaže, da je večfaktorski model primernejši za 
ocenjevanje SDP, podobno kot se je to izkazalo na podlagi EFA. V tem primeru nismo izločili 
nobenega indikatorja, saj je analiza pokazala, da je večfaktorski model popolnoma ustrezen z 
vidika vseh indeksov ustreznosti (vsi so zelo blizu ali enaki vrednosti 1). Model se tudi izredno 
dobro prilega podatkom, saj je statistična značilnost χ2 p > 0,05. 
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Tabela 37: Zanesljivost, komunalitete in faktorske uteži za PANAS in Zadovoljstvo z 
življenjem (SDP) 

Trditve Cronbachova 
alfa 

Komunalitete 1 2 3 

Odločen  (V7_14) 0,90 0,636 0,765   
Pripravljen  (V7_11) 0,574 0,752   
Pozoren  (V7_15) 0,574 0,745   
Zainteresiran  (V7_1) 0,621 0,739   
Aktiven (V7_16) 0,545 0,723   
Navdušen (V7_3) 0,598 0,713   
Navdihnjen  (V7_13) 0,525 0,702   
Ponosen  (V7_4) 0,563 0,662   
Močan (V7_2) 0,565 0,646   
Razdražljiv  (V7_10)  0,87 0,659  0,796  

 Jezen  (V7_6) 0,692  0,791  
Nervozen (V7_5) 0,666  0,791  
Prestrašen  (V7_7) 0,622  0,746  
Pretresen  (V7_9) 0,560  0,702  
Sovražen (V7_8) 0,539  0,643  
Moji življenjski pogoji so odlični. (V8_2) 0,87 0,682   0,806 
V glavnem je moje življenje blizu mojemu idealu 
življenja. (V8_1) 

0,721   0,804 

Zadovoljen sem s svojim življenjem. (V8_3) 0,768   0,798 
Za zdaj imam stvari, ki se mi zdijo pomembne v 
življenju. (V8_4) 

0,690   0,794 

Če bi lahko še enkrat živel svoje življenje, ne bi 
spremenil skoraj ničesar. (V8_5) 

0,573   0,713 

K-M-O merilo: 0,916 
Zbirni odstotek pojasnjene variance: 61,861 % 

Metoda rotacije: Varimax 

Vir: Lasten 
 

Zanesljivost 
Faktorska struktura je popolnoma ustrezna, saj vsi trije koeficienti Cronbachove alphe, 
razvidni iz tabele 37, presegajo 0,80 in kažejo na ustrezno zanesljivost podkonstruktov. 
Opravili smo tudi analizo vrednosti R2 (kvadrat multiple korelacije), ki so predstavljene v 
tabeli 39 in so ustrezno visoke. Vse to nam kaže na zanesljivost preverjanega konstrukta.  
 
Tabela 38: Povzetek statistike indeksov ustreznosti za enofaktorski in večfaktorski model 
za konstrukt SDP 

Enofaktorski model Enofaktorski model Večfaktorski model 

1 faktor (20 indikatorev) 
χ2/df  = 2914,280/170 
p = 0,0 
RMSEA = 0,186 
NFI = 0,589 
NNFI = 0,560 
CFI = 0,607 
RMR = 0,121 
GFI = 0,571 

1 faktor (15 indikatorjev) 
χ2/df = 1684,599/90 
p = 0,0 
RMSEA = 0,194 
NFI = 0,628 
NNFI = 0,582 
CFI = 0,642 
RMR = 0,124 
GFI = 0,638 

3 faktorji (15 indikatorjev) 
χ2/df = 242,275/87 
p = 0,0 
RMSEA = 0,0617 
NFI = 0,921 
NNFI = 0,931 
CFI = 0,943 
RMR = 0,0447 
GFI = 0,924 

Vir: Lasten 
 
Diskriminatna veljavnost 
Sledi še prikaz popolnoma standardiziranih uteži, kazalca zanesljivost kompozita in povprečja 
izločenih varianc. Na temelju teh podajamo tudi oceno diskriminantne veljavnosti. 
Diskriminantno veljavnost smo ugotavljali med tremi podkonstrukti. Razlika med obema χ2 
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statistikama med podkonstruktoma negativna čustva (negc) in pozitivna čustva (pozitc) je 
znašala 830,29, za podkonstrukta negativna čustva (negc) in zadovoljstvo z življenjem (zadov) 
681,18 in za podkonstrukta pozitivna čustva (pozitc) in zadovoljstvo z življenjem (zadov) 601. 
To pomeni, da je pri eni prostostni stopnji statistično značilna (p < 0,01), in da vsi 
podkonstrukti merijo različne koncepte.  
 
Zadoščeno je tudi Fornell-Larckerjevemu pogoju; vrednosti AVE so 0,56; 0,55 in 0,61 in so 
večje od kvadrata korelacije med podkonstruktoma, ki so 0,266; 0,265 in 0,30. To informacijo 
podaja tabela 41. 
 
Konvergentna veljavnost 
Iz tabele 39 lahko razberemo, da so faktorske uteži večje od 0,60. Dodajamo, da so vrednosti 
AVE (vse so višje od 0,50) ustrezne in da vrednosti faktorskih uteži (v vseh primerih so večje 
od 0,6) kažejo, da so vsi kazalci ustrezni za ocenjevanje pripadajočih podkonstruktov. 
Zadoščeno je torej tudi konvergentni veljavnosti. Informacijo o tem podaja tabela 40.  
 
Tabela 39: Popolnoma standardizirane uteži, zanesljivost kompozita (CR) in povprečje 
izločenih varianc (AVE) za konstrukt SDP 

Konstrukt Trditve R2 Koeficienti λ CR AVE 
NEGC Nervozen (V7_5) 0,615 0,784 0,86 0,56 

Jezen  (V7_6) 0,682 0,826 
Prestrašen  (V7_7) 0,473 0,688 
Sovražen (V7_8) 0,438 0,661 
Razdražljiv  (V7_10)  0,586 0,766 

POZITC Zainteresiran  (V7_1) 0,591 0,769 0,88 0,55 
Močan (V7_2) 0,599 0,774 
Navdušen (V7_3) 0,648 0,805 
Ponosen  (V7_4) 0,566 0,752 
Navdihnjen  (V7_13) 0,412 0,642 
Odločen  (V7_14) 0,489 0,699 

ZADOV V glavnem je moje življenje blizu mojemu 
idealu življenja. (V8_1) 

0,683 0,826 0,86 0,61 

Moji življenjski pogoji so odlični. (V8_2) 0,550 0,741 
Zadovoljen sem s svojim življenjem. (V8_3) 0,726 0,852 
Če bi lahko še enkrat živel svoje življenje, 
ne bi spremenil skoraj ničesar. (V8_5) 

0,471 0,686 

χ2/df = 242,275/87; p = 0; RMSEA = 0, 0617; NFI = 0,921; NNFI = 0,931; CFI = 0,943; RMR = 0, 0447; GFI = 0,924 

Vir: Lasten 
 
 
Tabela 40: Korelacija med latentnimi spremenljivkami konstrukta SDP 

 NEGC POZITC ZADOV 
NEGC 1,000   
POZITC -0,516 

(0,266) 
1,000  

ZADOV -0,515 
(0,265)      

0,548 
(0,300)     

1,000 
 

Korelacija je statistično značilna pri p < 0,01. 

Vir: Lasten 
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PSIHOLOŠKO DOBRO POČUTJE – PDP' 
 
Dimenzionalnost 
Kot za vse prejšnje podkonstrukte smo tudi za konstrukt PDP' testirali dimenzionalnost 
konstrukta. Skladno s teoretično operacionalizacijo naj bi PDP' zajemal šest podkonstruktov, 
mi pa smo z EFA dobili tri podkonstrukte, in sicer osredotočenje na pozitivne odnose 
(poz_od), avtonomijo (avto) in samospoštovanje (samosp). Tudi za ta konstrukt smo najprej 
izračunali koeficient KMO, ki je bil, podobno kot v prejšnjih primerih, ustrezen (KMO = 
0,817). Rezultati EFA so prikazani v tabeli 41. Razvidno je, da s tremi podkonstrukti 
pojasnimo večino variance vseh spremenljivk in sicer 61,452 odstotka.  
 
EFA je sledila še CFA, s katero smo preverjali dimenzionalnost. Najprej smo vseh 11 in nato v 
drugem modelu 7 indikatorjev vezali na en konstrukt. V naslednjem koraku smo 7 
indikatorjev vezali na dva podkonstrukta. Rezultati, indeksi NFI, NNFI, CFI, GFI in RMR, iz 
tabele 42 kažejo, da gre pri večfaktorskem modelu za ustreznejši model. Pri tem smo za 
dvofaktorski model uporabili samo 7 indikatorjev od 11, ki so bili rezultati EFA in od 15, ki 
smo jih vključili v vprašalnik v skladu s teorijo. Izločili smo indikatorje V9_1, V9_4, V9_5, 
V9_6, V9_7, V9_8, V9_9, V9_1422 in en podkonstrukt, saj so nas k temu vodili rezultati CFA. 
 
Zanesljivost 
Iz tabele 41 je razvidno, da so vse uteži v okviru predpisanega intervala in ustrezno obtežene 
na posamezne faktorje. Koeficienti alfa v dveh primerih kažejo na ustrezno zanesljivost, saj 
presegajo vrednost 0,6 (razen za podkonstrukt samosp). V končni rešitvi od začetnih 15 
ohranjamo 11 kazalcev. V tabeli 43 je med drugim prikaz vrednosti R2, iz katerega je mogoče 
razbrati visoke vrednosti R2 (kvadrat multiple korelacije). Iz tabele 43 razberemo tudi, da sta 
oba podkonstrukta, pozitivni odnosi (poz_od) in avtonomija (avto), zanesljiva, saj je CR večji 
od 0,6.  
 

                                                      
22 Izločili smo naslednje indikatorje: »Delo in izjave drugih običajno ne vplivajo na moje odločitve.« (V9_1), 
»Uspelo mi je oblikovati življenje, skladno s cilji, ki sem si jih sam postavil.« (V9_4),« Običajno dobro poskrbim 
za svoje blagostanje.« (V9_5), »Obvladujem različne življenjske situacije.« (V9_6), »Sem osebnostno razvit 
človek.« (V9_7), »Svoj pogled nase in na svet spreminjam glede na nove izkušnje.« (V9_8), »Zame je življenje 
nenehen proces učenja, spreminjanja in rasti.« (V9_9) in »Sem samozavesten in pozitivno gledam nase.« 
(V9_14). 
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Tabela 41: Zanesljivost, komunalitete in faktorske uteži za PDP' 
Trditve Cronbachova 

alfa 
Komunalitete 1 2 3 

Svoj čas sem pripravljen deliti z drugimi. (V9_11) 0,831 0,683 0,825   
Drugim nudim hrano, čas, sosedsko in prijateljsko 
pomoč,….  (V9_10) 

0,574 0,756   

Sem ljubeč in prijazen.  (V9_12) 0,562 0,730   
Zame je življenje nenehen proces učenja, 
spreminjanja in rasti.  (V9_9) 

0,571 0,703   

Sem osebnostno razvit človek.  (V9_7) 0,586 0,675   
Svoj pogled nase in na svet spreminjam glede na 
nove izkušnje. (V9_8)   

0,437 0,583   

Zaupam v svoja mnenja, ne glede na mnenje 
drugih.  (V9_2) 

0,737 0,743  0,841  

Zadovoljen sem s sebo,j ne glede na to, ali me 
drugi sprejemajo. (V9_3) 

0,694  0,786  

Delo in izjave drugih običajno ne vplivajo na moje 
odločitve.  (V9_1) 

0,559  0,746  

Drugi imajo več od življenja kot jaz. (V9_13) 0,573 0,686   0,817 
O sebi, v primerjavi z drugimi, pogosto ne mislim 
dovolj pozitivno.  (V9_15) 

0,666   0,813 

K-M-O merilo: 0,817 
Zbirni odstotek pojasnjene variance: 61,452% 

Metoda rotacije: Varimax 

Vir: Lasten 
 

Tabela 42: Povzetek statistike indeksov ustreznosti za enofaktorski in večfaktorski model 
za podkonstrukt PDP' 

Enofaktorski model Enofaktorski model Večfaktorski model 

1 faktor (11 indikatorev) 
χ2/df  = 466,906/44 
p = 0,0 
RMSEA = 0,143 
NFI = 0,684 
NNFI = 0,626 
CFI = 0,701 
RMR = 0,117 
GFI = 0, 823 

1 faktor (7 indikatorjev) 
χ2/df = 233,089/14 
p = 0,0 
RMSEA = 0,183 
NFI = 0,634 
NNFI = 0,463 
CFI = 0,642 
RMR = 0,166 
GFI = 0,860 

2 faktorja (7 indikatorjev) 
χ2/df = 1,889/3 
p = 0,756 
RMSEA = 0,0 
NFI = 0,986 
NNFI = 0,967 
CFI = 0, 997 
RMR = 0, 0221 
GFI = 0,992 

Vir: Lasten 
 
Diskriminantna veljavnost 
Tudi v tem primeru smo izvedli analizo diskriminantne veljavnosti. Razlike med χ2 statistikami 
med omejenimi (korelacijskimi koeficienti omejeni na 1) in sproščenimi modeli so bile 
naslednje: 128,11; 72,54 in 84,52, kar je v vseh primerih pri eni prostostni stopnji statistično 
značilen rezultat.  
 
Diskriminatno veljavnost smo znova ocenjevali tudi s Fornell-Larckerjevim kriterijem. Ta je 
izpolnjen v vseh primerih, saj je kvadrat korelacij med podkonstrukti enak 0,145 in je manjši 
od povprečja izločenih varianc med pari podkonstruktov. Korelacijo med latentnimi 
spremenljivkami konstrukta PDP' predstavlja tabela 44. 
 
Konvergentna veljavnost 
V nadaljevanju smo preverjali še konvergentno veljavnost lestvice. Najprej smo pregledali 
faktorske uteži, ki so vse večje od 0,60. Nato smo računali tudi vrednosti kazalca AVE in 
ugotovili, da so vrednosti AVE večje od 0,50 pri obeh podkonstruktih. Konvergentno veljavna 
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sta torej podkonstrukta poz_od (pozitivni odnosi) in avto (atonomija), kar prikazuje tabela 
43.   
 
Tabela 43: Popolnoma standardizirane uteži, zanesljivost kompozita (CR) in povprečje 
izločenih varianc (AVE) za konstrukt PDP' 

Konstrukt Trditve R2 Koeficienti λ CR AVE 

POZ_OD Drugim nudim hrano, čas, sosedsko 
in prijateljsko pomoč,….  (V9_10) 

0,511 0,714 0,78 0,54 

Svoj čas sem pripravljen deliti z 
drugimi.  (V9_11) 

0,626 0,793 

Sem ljubeč in prijazen.  (V9_12) 0,497 0,704 

AVTO Zaupam v svoja mnenja, ne glede na 
mnenje drugih.  (V9_2) 

0,440 0,679 0,79 0,66 

Zadovoljen sem s seboj, ne glede na 
to, ali me drugi sprejemajo. (V9_3) 

0,901 0,927 

χ2/df = 1,188/3; p = 0,756; RMSEA = 0,0; NFI = 0,986; NNFI = 0,967; CFI = 0,990; RMR = 0, 02221; GFI = 0,992 

Vir: Lasten 
 

 
Tabela 44: Korelacija med latentnimi spremenljivkami konstrukta PDP' 

     POZ_OD AVTO 
POZ_OD 1,000  
AVTO 0,382 

(0,145) 
1,000 

Vir: Lasten 
 

 
V okviru PDP imamo še en pomemben podkonstukt in to je SDT, ki ga obravnavamo v 
nadaljevanju. 
 
SAMODETERMINACIJA – SDT 
 
Dimenzionalnost 
Tudi za konstrukt SDT je bilo v prvi fazi treba ugotoviti dimenzionalnost, zanesljivost in 
veljavnost podkonstruktov. Po ustaljenih načelih smo najprej izvedli EFA, rezultate katere 
predstavlja tabela 45. Iz omenjene tabele je razvidno, da strukturo konstrukta SDT 
predstavljata dva različna faktorja. Koeficient KMO je 0,595 in je ustrezen. Kumulativni delež 
pojasnjene variance je večji od 50 odstotkov (52,744 odstotka), prav tako so tudi 
komunalitete ustrezno visoke, saj so vse višje od 0,4. Iz končne rešitve je razvidno, da smo 
skupaj ohranili 5 reflektivnih indikatorjev za dva pripadajoča podkonstrukta, kar pomeni, da 
je bilo izločenih pet vprašanj: V10_4, V10_5, V10_6, V10_2 in V10_1023. 
 
Tako kot pri vseh ostalih konstruktih smo tudi pri SDT po ustaljenih korakih izvedli še CFA. 
Glede na predloge, ki smo jih dobili na podlagi modifikacijskih indeksov, nismo izločili 
nobenega indikatorja. V končni rešitvi smo tako skupaj od začetnih 10 ohranili 5 indikatorjev. 
Znova smo jih najprej vezali na en konstrukt, nato pa na dva. Rezultati v tabeli 46 kažejo, da 
                                                      
23 Izločili smo naslednje indikatorje:«Večinoma se držim sam zase in nimam veliko stikov z drugimi ljudmi.« 
(V10_4), »V življenju nimam veliko priložnosti za dokazovanje svojih sposobnosti.« (V10_5), »Nimam veliko 
prijateljev.« (V10_6), »Ljudi, s katerimi se redno srečujem, smatram za prijatelje.« (V10_2) in »Ljudje se do 
mene večinoma vedejo prijateljsko.« (V10_10). 
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je dvofaktorska rešitev primernejša za razlaganje konstrukta SDT oziroma da gre očitno za 
večdimenzionalen konstrukt.  
 
Tabela 45: Zanesljivost, komunalitete in faktorske uteži za SDT 

Trditve Cronbachova alfa Komunalitete 1 2 

Ljudi, s katerimi se redno srečujem, smatram za 
prijatelje. (V10_2) 

0,677 0,687 0,829  

Razumem se z ljudmi, s katerimi sem v 
pogostem stiku. (V10_3) 

0,689 0,827  

Zelo cenim ljudi, s katerimi imam utrjene 
odnose. (V10_1) 

0,486 0,663  

Pogosto se ne čutim dovolj sposobnega. 
(V10_7) 

0,819 0,847  0,913 

Pogosto se ne čutim dovolj 
kompetentnega/strokovnega. (V10_8) 

0,836  0,910 

K-M-O merilo: 0,595 
Zbirni odstotek pojasnjene variance: 52,744% 

Metoda rotacije: Varimax 

Vir: Lasten 
 

Tabela 46: Povzetek statistike indeksov ustreznosti za enofaktorski in večfaktorski model 
za konstrukt SDT 

Enofaktorski model Večfaktorski model 

1 faktor (5 indikatorjev) 
χ2/df = 200,778/5 
p = 0,0 
RMSEA = 0,289 
NFI = 0,490 
NNFI = -0,020 
CFI = 0,490 
RMR = 0,160 
GFI = 0,826 

2 faktorja (5 indikatorjev) 
χ2/df = 0,731/3 
p = 0,0816 
RMSEA = 0,0403 
NFI = 0,972 
NNFI = 0,921 
CFI = 0,976 
RMR = 0,0253 
GFI = 0,986 

Vir: Lasten 
 

 
Zanesljivost 
V povezavi z zanesljivostjo smo naprej izračunali Cronbachovo alfo, ki je pri obeh 
podkonstruktih večja od 0,6. Vrednosti Cronbachove alfe predstavlja tabela 48. V skladu z 
ustaljeno prakso v tabeli 47 prikazujemo vrednosti R2. Vrednosti R2 (kvadrata multiple 
korelacije) so visoke, razne pri »Zelo cenim ljudi, s katerimi imam utrjene odnose.« (V10_1) 
(R2 = 0,253).  To  kaže na zanesljivost preverjanega konstrukta. Oba podkonstrukta sta 
zanesljiva, saj sta vrednosti CR večji od 0,6. 
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Diskriminantna veljavnost 
Sledile so analize za ugotavljanje diskriminantne veljavnosti, pri čemer smo po ustaljenem 
postopku izmerili razlike v statistiki χ2 med omejenim (korelacijski koeficienti omejeni na 1) 
in sproščenim modelom. Razlike v χ2 so bile v obeh primerih pri eni prostostni stopnji 
statistično značilne in znašajo 354,06. 
 
Izpolnjen je tudi Fornell-Larckerjev pogoj, saj je kvadrat korelacij med posameznima 
spremenljivkama manjši od obeh vrednosti AVE. Kot je prikazano v tabeli 48, je tudi 
korelacija med podkonstruktoma statistično značilna pri p < 0,01 
 
Konvergentna veljavnost 
Kot je razvidno iz kazalca AVE, predstavljenega v tabeli 47, smo zadostili pogojem 
konvergentne veljavnosti pri podkonstruktu moc, tega pa nismo dosegli pri podkonstruktu 
odnosi, saj vrednost AVE ni večja od 0,50. V okviru konvergentne veljavnosti so faktorske 
uteži večje od 0,60, razen pri indikatorju »Zelo cenim ljudi, s katerimi imam utrjene odnose.« 
(V10_1). V nadaljevanju smo na podlagi spoznanj iz teorije v merski model vključili oba 
podkonstrukta.  
 
Tabela 47: Popolnoma standardizirane uteži, zanesljivost kompozita (CR) in povprečje 
izločenih varianc (AVE) za konstrukt SDT 

Konstrukt Trditve R2 Koeficienti λ CR AVE 
ODNOSI Zelo cenim ljudi, s katerimi imam utrjene 

odnose. (V10_1) 
0,253 0,503 0,69 0,43 

Ljudi, s katerimi se redno srečujem, 
smatram za prijatelje. (V10_2) 

0,471 0,686 

Razumem se z ljudmi, s katerimi sem v 
pogostem stiku. (V10_3) 

0,576 0,759 

MOČ Pogosto se ne čutim dovolj sposobnega. 
(V10_7) 

0,785 0,886 0,82 0,70 

Pogosto se ne čutim dovolj 
kompetentnega/strokovnega. (V10_8) 

0,613 0,783 

χ2/df = 0,731/3; p = 0,0172; RMSEA = 0,0403; NFI = 0,972; NNFI = 0,921; CFI = 0,976; RMR = 0,0253; GFI = 0,986 

Vir: Lasten 
 

Tabela 48: Korelacija med latentnimi spremenljivkami konstrukta SDT 
     ODNOSI NEMOČ 

ODNOSI 1,000  
MOČ 0,262 

(0,069) 
1,000 

Korelacija je statistično značilna pri p < 0,01. 

Vir: Lasten 
 
Naslednji konstrukt, za katerega smo obravnavali dimenzionalnost, zanesljivost in veljavnost 
konstruktov, je samospoštovanje, ki je tesno povezan s konceptom PDP, ker je v skladu s 
teorijo integriran v konstrukta PDP' in SDT. 
 
2.7.2.1 Samospoštovanje  
 
Dimenzionalnost 
Ocenjevanje dimenzionalnosti začenjamo z EFA konstrukta samospoštovanja, ki jo prikazuje 
tabela 49. Merili smo ga s šestimi vprašanji (kazalci), ki bi skladno s teoretično 
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operacionalizacijo morali sestavljati en faktor. Koeficient KMO kaže na primernost vzorca, saj 
je višji od 0,5 (KMO = 0,805). Na podlagi faktorske analize ugotovimo, da vsi kazalci 
sestavljajo samo en faktor, pri čemer lahko z njim pojasnimo večino variance (61,134 
odstotka) spremenljivk. Vse komunalitete so visoke (višje od 0,5), enako velja tudi za 
posamezne faktorske uteži, kar pomeni, da so vsi indikatorji značilno uteženi na pripadajoči 
faktor. Glede na dejstvo, da je šlo le za en faktor, rotacija ni niti smiselna niti mogoča.  
 
Izvedli smo še CFA. Glede na predloge, ki smo jih dobili na podlagi modifikacijskih indeksov, 
smo izločili en indikator, to je »Nisem ponosen človek.« (V11_4).V končni rešitvi smo skupaj 
od začetnih 6 vprašanj ohranili 4 indikatorje. Glede na rezultate EFA smo vse indikatorje 
vezali na en konstrukt. Rezultati v tabeli 50 kažejo, da je enofaktorska rešitev primerna za 
razlaganje konstrukta samospoštovanje. 
 
Tabela 49: Zanesljivost, komunalitete in faktorske uteži za samospoštovanje 

Trditve Cronbachova alfa Komunalitete 1 
Samega sebe dojemam pozitivno. (V11_5) 0,833 0,663 0,814 
Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti. (V11_2) 0,629 0,793 
Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot drugi.  (V11_3) 0,621 0,788 
Čutim, da sem enakovreden drugim. (V11_1) 0,613 0,783 
Imam visoko samospoštovanje. (V11_6) 0,530 0,728 
K-M-O merilo: 0,805                                        Zbirni odstotek pojasnjene variance: 61,134% 

Metoda rotacije: Varimax 
Vir: Lasten 

 
Tabela 50: Povzetek statistike indeksov ustreznosti za enofaktorski model za konstrukt 
samospoštovanje 

Enofaktorski model Enofaktorski model 
1 faktor (5 indikatorjev) 
χ2/df  = 49,472/5 
p = 0,000 
RMSEA = 0,138 
NFI = 0,890 
NNFI = 0,788  
CFI = 0,894 
RMR = 0, 00450 
GFI = 0,913 

1 faktor (4 indikatorji) 
χ2/df  = 0,973/2 
p = 0,615 
RMSEA = 0,0 
NFI = 0, 997 
NNFI = 1,000  
CFI = 1,000 
RMR = 0, 00654 
GFI = 0, 998 

Vir: Lasten 
 

Zanesljivost 
Skladno z izračunom v tabeli 49 lahko ugotovimo, da je samospoštovanje (SAMOSP) zanesljiv 
konstrukt, saj Cronbachova alfa presega vrednost 0,80. V tabeli 51 prikazujemo vrednosti R2, 
ki so ustrezno visoke. Vrednosti CRje višja od 0,60. Vse to kaže na zanesljivost preverjanega 
konstrukta.  
 
Konvergentna veljavnost 
V nadaljevanju smo preverjali še konvergentno veljavnost lestvice samospoštovanja. Kot je 
razvidno iz kazalca AVE, smo zadostili pogojem konvergentne veljavnosti, saj je njegova 
vrednost nekoliko višja od 0,5. Vrednost AVE kakor tudi vrednosti faktorskih uteži, ki so v 
celoti ustrezne, predstavlja tabela 51. 
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Tabela 51: Popolnoma standardizirane uteži, zanesljivost kompozita (CR) in povprečje 
izločenih varianc (AVE) za konstrukt samospoštovanja 
Konstrukt Trditve R2 Koeficienti λ CR AVE 

SAMOSP Čutim, da sem enakovreden drugim. (V11_1) 0,532 0,730 0,83 0,55 
Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti. 
(V11_2) 

0,636 0,798 

Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot 
drugi.  (V11_3) 

0,585 0,765 

Samega sebe dojemam pozitivno. (V11_5) 0,442 0,665 
χ2/df = 0,973/2; p = 0,615; RMSEA = 0,0; NFI = 0, 997; NNFI = 1,000; CFI = 1,000; RMR = 0, 00654; GFI = 0,998 

Vir: Lasten 
 

 
Sledi modeliranje strukturnih enačb ter sestavljanje merskega modela za predstavljene 
konstrukte ter preverjanje strukturnega modela. 
 
 
3.8  Modeliranje strukturnih enačb – SEM 
 
Glede na to, da naše raziskovanje sodi v okvir družboslovnih in poslovnih znanosti, smo v 
skladu s prakso uporabili modeliranje strukturnih enačb – SEM (ang. structural equation 
modeling – SEM), saj metodologija dopušča uporabo podatkov, v katerih lahko upoštevamo  
različne merske napake (Bollen 1989: 10–16). Bagozzi (1984: 26) poudarja, da je SEM z 
latentnimi spremenljivkami močno in relativno enostavno orodje za preverjanje povezav. Na 
temelju Bagozzijeve (1984: 11–28) celovite sestave lahko opredelimo pravi pomen osrednjih 
konceptov skozi opredelitev vseh dejavnikov in posledic posameznega koncepta. SEM torej z 
latentnimi spremenljivkami zagotavlja združevanje delov raziskave v celoto, pri čemer 
zahteva oblikovanje konceptov in hipotez, opazovanje in merjenje ter izgradnjo modelov 
(Bagozzi 1994: 317). 
 
Mifelner (2008:216) izpostavlja, da je SEM: 
• družina statističnih tehnik, ki vključujejo in združujejo analizo poti (ang. path analysis) in 

faktorsko analizo; 
• metoda, ki je zelo podobna multipli regresiji, vendar se od nje razlikuje po tem, da ima 

večjo moč ocenjevanja, saj vključuje tudi meritve, kot so neposredne povezave, povezave 
neodvisnih spremenljivk, reziduale (merske napake) in povezavo rezidualov in latentnih 
spremenljivk, ki jih merimo z več indikatorji; 

• razširitev splošnih linearnih modelov (ang. general linear model – GLM), katerih del je 
tudi multipla regresija. 

 
SEM torej vključuje in kombinira tako elemente faktorske analize, ki služi za identifikacijo 
osnovnih konstruktov oz. idej, s katerimi opredeljujemo neodvisno spremenljivko, kakor tudi 
elemente regresijske analize. SEM omogoča izračunavanje ocen zanesljivosti, ki so 
temeljnega pomena za vrednotenje vsakega osnovnega konstrukta, nenazadnje tudi za 
merjenje posrednega in neposrednega vpliva med spremenljivkami (Myers in Mullet 2003: 
321). 
 
Pomembna lastnost in s tem tudi prednost SEM je, da zagotavlja ocene hipotetičnih povezav 
med spremenljivkami v teoretičnem modelu. Ob predpostavki stabilnega modela lahko na 
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temelju informacij, ki nam jih zagotavlja model, trdimo, da natančno predstavlja vzročni 
proces (Maruyama 1998: 4). 
 
Cheng (2001: 650) prav tako izpostavlja prednosti SEM, saj je ta metoda po njegovem 
mnenju učinkovitejša od nekaterih multivariantnih tehnik, kot so multipla regresija, analiza 
poti in faktorska analiza. Prej omenjene tehnike so pomembne pri testiranju povezav v 
družbenih vedah, vendar so problemi managementa, ki jih obravnavamo v nekaterih 
primerih tako kompleksni, da posamezna odvisna spremenljivka hkrati predstavlja neodvisno 
spremenljivko v novem vplivnem razmerju. 
 
Ponovno izpostavljamo, da SEM predstavlja kombiniranje faktorske analize in analize poti v 
izredno obsežno statistično metodologijo. Ob tem je tipična faktorska analiza običajno 
eksploratorna oz. preiskovalna, kar pomeni, da a priori ne poznamo vzorca, na temelju 
katerega bi lahko identificirali osnovni konstrukt, sestavljen iz niza lastnosti. Tako 
raziskovalec na osnovi pridobljenega znanja, preliminarnih raziskav in lastnih raziskovalnih 
izkušenj snuje nize spremenljivk, nakar s faktorsko analizo opredeli osnovne konstrukte. 
Torej pri strukturnem modeliranju predvidevamo, da raziskovalec a priori jasno razume 
obravnavano področje. 
 
Vse to nas vodi k sklepu, da je SEM krovni izraz, ki zajema tri različne, vendar med seboj 
povezane metodologije. To so analiza poti, modeliranje enačb in modeliranje strukturnih 
enačb z latentnimi spremenljivkami (Myers in Mullet 2003: 333). Cooley (1978: 13) navaja, 
da je njihov namen predvsem zagotoviti podporo dokazovanju verodostojnosti teoretičnih 
modelov. 
 
SEM se v praksi najpogosteje izvaja s programskimi orodji LISREL, SmartPLS in AMOS Obstaja 
torej več tehnik SEM, najbolj poznana pa sta naslednja pristopa (Schwarz 2003, Estaves et al. 
2002): 
• metodologija, ki temelji na kovarianci (ang. Covariance – Based Methodology, CBM) in 

zahteva normalno porazdelitev podatkov ter velikost vzorca med 200 in 800; 
• metodologija delnih najmanjših kvadratov (ang. Partial-Least Squares, PLS), ki nima 

omejitev glede normalnosti porazdelitve podatkov in je velikost vzorca lahko med 30 in 
100, odvisno od modela. 

 
Oba pristopa podrobneje obravnavamo v nadaljevanju. 
 
LISREL (ang. linear structural relationship) je eno od številnih statističnih orodij za izvajanje 
SEM. Jöreskog in Sörbom (2001) izpostavljata, da LISREL metoda ocenjuje neznane 
koeficiente množice linearnih strukturnih enačb. Modeliranje s strukturnimi enačbami (SEM) 
s pomočjo modela LISREL  upošteva tudi vse notranje medsebojne vplive faktorjev, obenem 
pa tudi vplive povezav med faktorji. Model LISREL so zasnovali v zgodnjih sedemdesetih letih 
Keesling, Jöreskog in Wiley (Benlter 1980), razširil in dopolnil pa ga je Sörbom (1974). V 
kolikor je model ustrezno identificiran, lahko ocenimo vrednost parametrov modela, saj 
program LISREL poskuša ustvariti implicitno (na modelu osnovano) matriko kovarianc, ki je 
ekvivalentna opazovani, torej dejanski matriki kovarianc. Pri tem se izvedejo testi značilnosti, 
iz katerih lahko razberemo, ali so dobljeni parametri statistično značilno različni od 0. Ali je 
model ustrezen, pa razberemo iz globalnih indeksov ustreznosti modela. 
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LISREL torej omogoča izračunavanje regresijskih koeficientov v nizu strukturnih enačb, hkrati 
pa lahko izračunavamo tudi vrsto globalnih indeksov ustreznosti modela. Na temelju 
globalnih indeksov ustreznosti lahko s pomočjo pristopa, kot ga predlagata Anderson in 
Gerbing (1988) kakor tudi Bagozzi in Baumgartner (1994), ocenimo več ugnezdenih modelov 
in med njimi izberemo najustreznejšega. Ob tem imamo v okviru ocenjevanja možnost, da 
med zasičenim in ničelnim modelom izberemo takšen ugnezdeni model, ki najbolje ustreza 
danim podatkom, kar omogoča modifikacijo in izboljšanje modela ter prenos empiričnih 
ugotovitev v teorijo. 
 
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo potek izvajanja SEM, specifikacijo modela in 
ocenjevanje parametrov modela. 
 
3.8.1 Potek izvajanja z LISREL-om 
 
Pristop k modeliranju strukturnih enačb, kot se uporablja v večini družbenih znanosti, 
prikazuje slika 9. Ta kaže, da je najprej pomembno dobro poznavanje teoretičnih osnov 
obravnavanega problema. Da bi zagotovili relevantne rezultate, je potrebno natančno 
zasnovati diagram poteka, zbrati podatke in nato identificirati model ter zasnovati podrobno 
opredelitev strukturnega modela. Naslednji korak je ocenjevanje ustreznosti modela, pri 
čemer lahko izvedemo tudi njegovo spreminjanje, če je to seveda potrebno. Omenjeni fazi 
sta običajno ciklični, saj ponavadi po vsaki spremembi ponovno ocenimo ustreznost modela, 
kar počnemo, vse dokler niso doseženi standardi ustreznosti. Ko smo prepričani, da model 
ustreza definiranim standardom, rezultate interpretiramo. Pri SEM torej obstaja povezava 
med teorijo in sestavljanjem strukturnih enačb modela, saj konvencionalni pristop izhaja iz 
domneve, da se konceptualizacija modela od teorije razlikuje le po obstoju določenega 
deleža napake. Zato je cilj kakršnega koli spreminjanja modela iskanje takšnega, ki se od 
osnovnega razlikuje po večji skladnosti s teoretičnimi izsledki (Milfelner idr. 2006: 28). 
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Slika 9: Koraki izvajanja z LISREL-om 

 
Vir: Milfelner idr. 2006: 39 

 
V nadaljevanju predstavljamo diagram poteka (slika 10), ki je preprost grafični prikaz 
različnih med seboj povezanih sestavin modela. Omenjeni diagram je izhodišče za 
podrobnejšo konceptualizacijo strukturnega modela in kot takšen ponuja celovit pregled nad 
strukturo modela. Ob tem pa dodajamo, da je temelj za oblikovanje takšnega diagrama 
zadostna teoretična podkovanost. 
 
Iz slike 10 lahko razberemo vprašanja o konceptualizaciji strukturnega modela. Prav tako 
vidimo, da lahko do napak prihaja na različnih mestih snovanja modela. Pomemben je zorni 
kot konceptualizacije, saj so teoretična izhodišča lahko tudi kontradiktorna. V poslovnih 
vedah so številna področja redko tako dobro razumljena, da bi lahko določeni pojav opisali 
samo z enim samim sprejemljivim modelom (Rust in Schmittlein 1985: 20). 
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Slika 10: Konceptualizacija strukturnega modela LISREL 

 
Vir: Milfelner idr. 2006: 39 

 
3.8.2  Identifikacija modela in opredelitev strukturnega modela LISREL 
 
Bagozzi (1984) navaja, da je vstopna točka za oblikovanje modelov s tako opredeljenimi 
koncepti obstoječe znanje na znanstvenem področju, pri čemer je rezultat modeliranja lahko 
nov prispevek na znanstvenem področju. Zato tudi proces oblikovanja modelov vključuje 
logična načela, metode in postopke ter standarde raziskovanja določenega področja. 
Struktura modelov vključuje teoretične koncepte, hipoteze, opazovanja in merjenja, 
formalno organizirana v splošni predstavitvi modela. Osnova za SEM je a priori opredeljen 
model spremenljivk, med katerimi želimo ugotavljati povezave oz. odnose ter moč teh 
odnosov. Tako je namen modela pojasnitev vzrokov, zakaj so spremenljivke med seboj 
korelirane v določeni obliki. Temeljna hipoteza SEM je po Bollenu (1989) zapisana kot F = 
S(T)24. Tako je cilj SEM pojasniti vzorce kovariance, ki jih opazujemo med analiziranimi 

                                                      
24 S je matrika kovariance opazovane spremenljivke, T je vektor parametrov modela in S(T) je matrika 
kovarianca kot posledica oz. rezultat modela.  
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spremenljivkami, pri čemer model podaja razlago, zakaj sta dve spremenljivki v povezavi ali 
pa nista.  
 
Tudi Estaves idr. (2002) govorijo o temeljnih komponentah SEM. Prva komponenta so 
indikatorji oz. manifestne spremenljivke ali opazovane vrednosti/spremenljivke. V 
raziskavah, ki temeljijo na merskem instrumentu, vsak indikator, ki je običajno grafično 
predstavljen s kvadratom, predstavlja določeno vprašanje oz. trditev. V naši raziskavi so sicer 
zaradi kompleksnosti manifestne spremenljivke sestavljali že preverjeni podkonstrukti, 
sestavljeni iz vprašanj (indikatorjev). Drugo komponento predstavljajo latentne 
spremenljivke (ang. latent variable)25, ki jih prikazujemo kot elipse in jih uporabimo za 
predstavitev pojavov, ki jih ni mogoče meriti direktno. Zadnja komponenta pa so povezave 
(ang. path relationships)26, ki predstavljajo odnose oz. relacije med indikatorji in/ali 
latentnimi spremenljivkami in jih označujemo s puščicami. 
 
LISREL lahko vključuje dve vrsti latentnih konstruktov: eksogene konstrukte (ang. exogenous 
constructs), ki jih označujemo z znakom ξ, in endogene konstrukte (ang. endogenous 
constructs), ki jih predstavimo z znakom η. Razlikujemo jih glede na to, ali so odvisne 
spremenljivke v katerikoli enačbi v sistemu enačb, ki tvorijo model. Pri tem velja izpostaviti, 
da so eksogeni konstrukti neodvisne spremenljivke v vseh enačbah, v katerih se pojavijo. 
Endogeni konstrukti so odvisne spremenljivke vsaj v eni enačbi, čeprav so lahko v ostalih 
enačbah sistema neodvisne spremenljivke. Z grafičnega vidika je vsak endogen konstrukt cilj 
vsaj ene enosmerne puščice, medtem ko se dvosmerne puščice (korelacije) pojavijo samo 
med dvema eksogenima konstruktoma. Parametre, ki predstavljajo regresijsko relacijo med 
latentnimi konstrukti, poimenujemo kot: γ– regresijski koeficient endogenega konstrukta na 
eksogeni konstrukt in β – regresijski koeficient enega endogenega konstrukta na drug 
endogeni konstrukt. V modelu SEM lahko eksogeni konstrukti kovariirajo, pri čemer 
kovarianco označujemo z grško črko Φ. Omenjena kovarianca izvira iz prediktorjev eksogenih 
konstruktov in leži zunaj opazovanega modela. Manifestne spremenljivke, ki odražajo 
eksogene konstrukte, imajo oznako x, medtem ko imajo oznako y tiste, ki odražajo endogene 
konstrukte. Drugače med tema merama ni bistvene razlike, saj se lahko mera x v drugem 
modelu pojavi kot y in obratno. Raziskovalci ob uporabi metode SEM ne pričakujejo 
popolnega predvidevanja odvisnih konstruktov, zato model običajno vsebuje strukturno 
napako, ki jo označimo z znakom ζ (Sternad 2011: 169–170). 
 
SEM, ki se uporablja predvsem v konfirmatorne, manj pa v eksploratorne namene, sestoji iz  
strukturnega modela, ki pojasnjuje povezave (korelacije) med endogenimi in eksogenimi 
spremenljivkami ter obtežitve manifestnih spremenljivk na latentne. Proces SEM temelji na 
dveh korakih in sicer na zagotavljanju ustreznosti strukturnega modela in na veljavnosti 
merskega modela, pri čimer običajno zahteva močno teoretično podlago za utemeljevanje 
povezav v vzročnem modelu. 
 
 
 

                                                      
25 Za latentne spremenljivke se uporabljajo tudi izrazi, kot so konstrukt, koncept ali faktor. Latentnega 
konstrukta (poznanega tudi kot latentna spremenljivka) ni moč meriti direktno, to so spremenljivke, kot so 
prepričanja in zaznave (Gefen in Straub 2005). 
26 Za odnos poti se uporabljajo tudi izrazi, kot so korelacija, enosmerna povezava in/ali dvosmerna povezava. 
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3.8.3  Ocenjevanje parametrov modela 
 
Da bi lahko izvedli ocenjevanje parametrov (game, bete, reziduali itd.) v strukturnem 
modelu, moramo zadostiti pogojem identifikacije. Kaplan in Norton (2000: 19) izpostavljata, 
da je ocenjevanje parametrov nemogoče, v kolikor niso identificirani. To pomeni, da mora za 
rešitev sistema enačb v vsakem primeru biti število neznank najmanj enako številu enačb, ki 
določajo rešitev. Iz tega izhaja, da mora biti pri SEM število ocenjevanih neodvisnih 
parametrov manjše ali enako številu varianc in kovarianc med manifestnimi spremenljivkami. 
 
Ko je model identificiran, lahko ocenjujemo njegove parametre, pri čemer je namen 
ocenjevanja generiranje numeričnih vrednosti parametrov v modelu, končni cilj pa je 
minimaliziranje razlik med vsemi elementi, ki so v S (matriki kovarianc opazovane populacije) 
in korespondenčnimi elementi v matriki  (izračunani matriki kovarianc). To pomeni, da si 
prizadevamo, da je ocenjena matrika kovarianc, izračunana s postavljenim modelom ( ), kar 
najbližje matriki S, ki vsebuje vstavljene podatke. Ob tem dodajamo, da funkcijo, ki jo 
uporabljamo za merjenje razdalje med ( ) in S, imenujemo funkcija ustreznosti (ang. fitting 
function). Kaplan in Norton (2000: 24) izpostavljata, da je funkcija F (S, ), skalarna funkcija, 
ki meri diskrepanco med matriko kovariance vzorca S in ustrezno matriko kovariance ( ). 
 
Metode, ki jih lahko uporabljamo za ocenjevanje parametrov modela, so naslednje 
(Diamantopoulos in Siguaw 2000: 55): 
• metoda instrumentalnih spremenljivk (ang. instrumental variables – IV), 
• metoda dvostopenjskih najmanjših kvadratov (ang. two-stage least squares – TSLS), 
• metoda neuravnoteženih najmanjših kvadratov (ang. unweightd least squares – ULS), 
• metoda splošnih najmanjših kvadratov (ang. generalized least squares – GLS), 
• metoda največje verjetnosti (ang. maximum likelihood – ML), 
• metoda splošno uravnoteženih najmanjših kvadratov (ang. generally weighted least 

squares – WLS) in  
metoda diagonalno uravnoteženih najmanjših kvadratov (ang. diagonaly weighted least 
squares – DWLS).  

 
Pri testiranju modela je z metodo modeliranja strukturnih enačb pomembna porazdelitev 
vrednosti pri posameznih spremenljivkah. Zato v raziskavi preverjamo asimetričnost in 
sploščenost porazdelitve za vse v nadaljevanju analizirane indikatorje. V okviru modeliranja 
strukturnih enačb smo kot metodo za ocenjevanje posameznih parametrov, uporabili 
metodo največjega verjetja (ang. maximum likelihood). Po mnenju Baumgartnerja in 
Homburga (1996) gre za metodo, ki jo v praksi najpogosteje uporabljamo in ki pod 
predpostavko multivariatne normalne porazdelitve daje konsistentno učinkovite ocene. 
Omenjena metoda nam tudi zagotavlja računanje niza statističnih vrednosti, ki jih 
uporabljamo za vrednotenje obsega, do katerega je model dejansko konsistenten s podatki 
(vrednotenje ustreznosti modela). Gre za metodo, ki je dokaj robustna tudi pri manjših 
kršitvah predpostavke o normalni porazdelitvi in multivariatni normalni porazdelitvi.  
 
V kolikor smo prepričani, da je model pravilen in razpolagamo z ustrezno velikim vzorcem, 
lahko pričakujemo, da bomo s katero koli od navedenih metod dobili ocene, ki so blizu 
dejanskim vrednostim parametrov. Ob tem dodajamo, da ne glede na to, katero metodo 
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uporabljamo, pristopi, ki temeljijo na SEM, zagotavljajo raziskovalcem, da lahko (Chin in 
Newsted 1999): 
• iščejo povezave v modelu z več napovedovalnimi in kriterijskimi spremenljivkam; 
• preverjajo konstrukte neopazovanih latentnih spremenljivk; 
• iščejo napake modela v merjenju opazovanih spremenljivk; 
• izvedejo statistični test zgolj teoretičnih in merskih predvidevanj napram empiričnim 

podatkom. 
 
3.8.4  Ocenjevanje ustreznosti modela 
 
Ocenjevanje ustreznosti smo najprej obravnavali kot ocenjevanje globalne ustreznosti 
modela. Nato sledi ocenjevanje z vidika ocenjevanja ustreznosti merjenih delov modelov in  
ocenjevanje ustreznosti povezav v merskem modelu. 
 
3.8.5  Ocenjevanje globalne ustreznosti modela 
 
Globalno ustreznost modela ocenjujemo zato, da bi ugotovili stopnjo, do katere je model kot 
celota konsistenten z razpoložljivimi empiričnimi podatki. Kaplan (2000: 107) navaja, da 
globalno ustreznost strukturnih modelov največkrat ocenjujemo z indeksi globalne 
ustreznosti. Na ta način pri SEM lahko zajamemo stopnjo napačne opredelitve modela. Ob 
tem moramo dodati, da ima večina indeksov določeno lestvico, ki se nahaja med nič in ena, 
ki predstavlja popolno ustreznost modela. Diamantopoulos in Siguaw (2000: 83) opozarjata, 
da posamezni indeksi niso nedvomno superiorni v vseh okoliščinah. To pa zato, ker so 
oblikovani tako, da delujejo različno glede na velikost vzorca, proces ocenjevanja, 
kompleksnost modela, kršitve predpostavk multivariatne normalne porazdelitve in glede na 
kombinacijo navedenega, kar pa ni nujno njihova slabost. 
 
Najpogosteje uporabljena statistika globalne ustreznosti je χ2 oz. Hi-kvadrat mera modela, ki 
jo je možno izračunati, če je število prostostnih stopenj df večje od nič. Imenujemo ga tudi 
diskrepanca modela, obenem je to tudi eden najenostavnejših testov skladnosti modela. 
Uporabljamo ga kot merilo za vrednotenje globalne ustreznosti kovariančne strukture 
modela. Test izvajamo tako, da preverjamo ničelno hipotezo, v skladu s katero model 
(podatki v vzorcu) popolnoma ustreza značilnostim populacije. Običajno ne govorimo o 
zavračanju ali sprejemanju modela na podlagi vrednosti, ampak samo o boljšem ali slabšem 
prilagajanju testa glede na vrednost in dodajamo, da večja kot je statistična značilnost (in 
manjši kot je χ2), bolj se model prilagaja podatkom. 
 
Indeks RMSEA kot najbolj informativni indeks globalne ustreznosti je naslednje merilo. 
Browne in Cudeck (1993: 137–138) za omenjeni indeks navajata, da kaže, kako dobro lahko 
model z optimalno izbranimi parametri ustreza kovariančni matriki populacije. Ob tem 
dodajamo, da vrednosti indeksa, ki so nižje od 0,05, kažejo na dobro ustreznost, indeksi med 
0,05 in 0,08 na sprejemljivo ustreznost in indeksi med 0,08 in 0,1 na slabšo ustreznost. 
Sklepamo lahko, da višje vrednosti (večje od 0,1) kažejo na neustrezen model. 
 
Normiran indeks globalne ustreznosti (ang. normed fit index – NFI), ki sta ga predstavila 
Bentler in Bonet (1980), se uporablja predvsem v družboslovnih raziskavah. Uvrščamo ga 
med relativne indekse globalne ustreznosti, kamor sodi še Nenormiran indeks globalne 



VPLIV ZADOSTNE IN POTREBNE OSEBNE CELOVITOSTI NA PSIHIČNO DOBRO POČUTJE ZAPOSLENEGA 

 

92 
 

ustreznosti (ang. non-normed fit index – NNFI) in Primerjalni indeks globalne ustreznosti 
(ang. comparative fit index – CFI), imenovan tudi Bentlerjev CFI. Temeljna ideja omenjenih 
indeksov je, da z njihovo uporabo primerjamo globalno ustreznost končnega model z 
določenim temeljnim modelom (ang. baseline model), za katerega je značilno, da določa 
popolno medsebojno odvisnost med opazovanimi spremenljivkami. Ob tem dodajamo, da je 
temeljni model popolne odvisnosti najbolj restriktiven model, ki ga je moč zasnovati. Zato je 
njegova izmerjena globalna ustreznost navadno zelo visoka. Vsi indeksi te skupine, razen 
NNFI, zavzemajo vrednosti med 0 in 1, pri čemer pomeni 1 popolno prilagoditev modela. Za 
vrednosti med 0,90 in 0,95 je model sprejemljiv, za vrednosti nad 0,95 zelo dober, pri 
vrednostih pod 0,90 pa je treba model popraviti.  
 
Indeks GFI (ang. goodness of fit index – GFI) spada med absolutne indekse in se po tem 
razlikuje od drugih prej predstavljenih. Absolutni indeksi primerjajo, kako dobro lahko 
kovariance ocen parametrov reproducirajo kovariance vzorca (Milfelner idr 2006: 42). V tej 
skupini najdemo tudi indeks AGFI (ang. adjusted goodness-of-fit index), ki pa ni nič drugega 
kot indeks GFI, ki je prilagojen s prostostnimi stopnjami (Jöreskog in Sörbom 1993: 125). 
Vrednosti GFI in AGFI se nahajajo med 0 in 1. Vrednosti GFI, ki presegajo 0,90, kažejo na 
sprejemljivo ustreznost modela. 
 
3.8.6  Ocenjevanje ustreznosti merjenih delov modelov 
 
Tudi pri SEM izračunavamo zanesljivost posameznih konstruktov za vsako izmed latentnih 
spremenljivk. Obrazec za izračun zanesljivosti konstrukta CR smo predstavili v predhodnih 
poglavjih. Poznamo še komplementarno meritev zanesljivosti kompozita, ki mu pravimo 
povprečje izločenih varianc ali AVE. Ta neposredno kaže na delež variance, ki je zajet v 
konstruktu glede na delež variance, ki pripade napaki (Fornell in Larckner 1981: 45). Enačba 
je bila prav tako že predstavljena. 
 
3.8.7  Ocenjevanje ustreznosti povezav v merskem modelu 
 
Ko ocenjujemo strukturni model, se osredotočamo na povezave med proučevanimi 
spremenljivkami. To počnemo zato, da bi ugotovili, ali lahko povezave, zasnovane na temelju 
teorije, dejansko podpremo s pridobljenimi podatki. Ob tem je pomembno, da (Milfelner idr. 
2006: 42): 
• predznaki parametrov, ki predstavljajo poti med latentnimi spremenljivkami, nudijo 

informacijo o smeri povezave, določene s hipotezami; 
• pomembnosti ocenjenih parametrov (beta in gama koeficienti) zagotavljajo informacijo o 

moči povezav, ki smo jih opredelili s hipotezami. 
 
 
3.9  Sestavljanje konstruktov drugega reda 
 
Po izvedenem preverjanju zanesljivosti in veljavnosti posameznih konstruktov, ki smo ga 
predstavili v predhodnih poglavjih, smo se lotili sestavljanja merskega modela, pri čemer 
smo izhajali iz zastavljenih hipotez. Naše modeliranje je temeljilo na 9 konstruktih in 16 
podkonstruktih (dva za družbeno integriranost, trije za duševno ravnovesje, trije za duhovno 
ravnovesje, en za ekonomsko ravnovesje, trije za SDP, dva za PDP', dva za SDT) in na 62 
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indikatorjih (kazalcih). Pričujoča osnova je relativno neparsimonična. Ob upoštevanju 
kompleksnosti konstruktov smo se odločili, da bomo v nadaljnji obravnavi kazalce 
podkonstruktov za telesno ravnovesje, družbeno integriranost, duševno ravnovesje, 
duhovno ravnovesje, ekonomsko ravnovesje, SDP, PDP', SDT in samospoštovanje združili v 
manifestne spremenljivke. Na ta način smo zasnovali dva konstrukta prvega reda: telesno 
ravnovesje (TELRAV) s petimi indikatorji in sicer V1__2 (»Strah me je, da bi izgubil nadzor nad 
seboj, se zlomil, ali zbolel.«), V1__3 (»Na splošno se počutim izčrpan in utrujen.«), V1__4 
(»Primanjkuje mi zraka v času regeneracije in rekreacije.«) in V1__5 (»Imam težave s 
koncentracijo in spominom.«), samospoštovanje zaposlenih (SAMOS) s tremi indikatorji in 
sicer  V11__1 (»Čutim, da sem enakovreden drugim.«), V11_2 (»Čutim, da imam veliko 
dobrih lastnosti.«) in V11_3 (»Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot drugi.«). 

 
Vsi ostali konstrukti so bili zasnovani kot konstrukti drugega reda: 
• čustveno/duševno ravnovesje (CUST) s tremi indikatorji in sicer poz_nar (pozitivna 

naravnanost), ziv_sed (življenje v sedanjem trenutku) in cuint1 (čustvena inteligenca1); 
• družbeno integriranost (DRUZINT) z dvema inidkatorjema oseb_raz (osebni razvoj) in 

skupn (skupnost); 
• duhovno ravnovesje (DUHOVNO) s tremi indikatorji in sicer harm (harmonija), odpusc 

(odpuščanje) in smisel (smisel v življenju); 
• ekonomsko ravnovesje (EKONOM) z enim indikatorjem ekon; 
• SDP (SDP) s tremi indikatorji in sicer pozit (pozitivna čustva), negc (negativna čustva) in 

zadov (zadovoljstvo z življenjem); 
• PDP' (PDP') z dvema indikatorjema in sicer avto (avtonomija) in poz_od (pozitivni odnosi); 
• SDT (SDT) z dvema indikatorjema, ki sta moc (kompetentnost) in odnosi (odnosi). 

 
Pri tem je potrebno poudariti, da smo vsa vprašanja oz. indikatorje pri konstruktih drugega 
reda združevali na temelju povprečnih vrednosti. To pomeni, da smo indikatorje 
posameznega podkonstrukta v prvem koraku sešteli, nakar smo jih delili s številom 
indikatorjev za posamezen podkonstrukt. Poenostavljeni vhodni podatki, s katerimi smo 
merili ZIPOC, so bili sestavljeni iz petih konstruktov z 12 indikatorji. PDP pa je temeljil na treh 
konstruktih sestavljenih iz 5 indikatorjev. Samospoštovanje kot konstrukt je temeljilo na 3 
indikatorjih. 
 
V nadaljevanju predstavljamo opisno statistiko vseh na novo pridobljenih konstruktov prvega 
in drugega reda, zasnovanih na temelju podatkov pridobljenih z vprašalnikom za zaposlene. 
Gre za koncept ZIPOC (definiran s konstrukti TELRAV – telesno ravnovesje, DRUZINT – 
družbena integriranost, CUST – čustveno ravnovesje, DUHOVNO – duhovno ravnovesje in 
EKONOM – ekonomsko ravnovesje) in koncept PDP (definiran s konstrukti SDP – subjektivno 
emocionalno dobro počutje, PDP' – psihološko dobro počutje, SDT – samodeterminacija) ter 
SAMOS (samospoštovanje).  
 
Rezultati kažejo, da so povprečne vrednosti najvišje pri kazalcih konstrukta CUST (čustveno 
ravnovesje), s katerim smo izrazili duševno ravnovesje, in pri SAMOS (torej pri indikatorjih 
samospoštovanja). Absolutno najnižjo povprečno vrednost ima konstrukt TELRAV (telesno 
ravnovesje) in njegovi indikatorji. Pri tem velja poudariti, da smo z omenjenim konstruktom v 
bistvu merili telesno neravnovesje zaposlenih, saj so bile trditve negativno postavljene 
(obrnjene). Če pogledamo, kateri kazalec ima absolutno najnižjo povprečno vrednost, gre za 
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kazalec »Strah me je, da bi izgubil nadzor nad seboj, se zlomil, ali zbolel.« (V1_2). Najvišjo 
vrednost pa ima kazalec »Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« (V11_2). Standardni 
odkloni so razporejeni v intervalu od 0,561 do 1,275. Največji standardni odklon zaznavamo 
pri kazalcu skupn (skupnost), najmanjšega pa pri kazalcu ziv_sed (življenje v sedanjem 
trenutku). 
 
Tabela 52: Opisna statistika za konstrukte v zasnovane na temelju vprašalnika za zaposlene 
 
Koncept 

 
Konstrukti 
prvega in 
drugega 
reda 

 
Trditev/podkonstrukt 

N 
 
 

Povprečne ocene Asimetričnost Sploščenost 
Povpr. 
Vred. 

Std. 
odklon 

Statist. Std. 
napaka 

Statist. Std. 
napaka 

ZIPOC TELRAV Strah me je, da bi 
izgubil nadzor nad 
seboj, se zlomil, ali 
zbolel. (V1__2) 

468 2,280 0,859 0,875 0,113 0,667 0,225 

Na splošno se počutim 
izčrpan in utrujen. 
(V1__3) 

467 1,530 0,829 1,937 0,113 4,222 0,225 

Primanjkuje mi zraka v 
času regeneracije in 
rekreacije. (V1__4) 

466 1,680 0,935 1,570 0,113 2,267 0,226 

Čutim napetost v 
prsih, vratu in glavi. 
(V1__5) 

466 1,810 0,917 1,339 0,113 1,856 0,226 

Imam težave s 
koncentracijo in 
spominom.(V1__8) 

467 1,750 0,760 1,098 0,113 1,742 0,225 

DRUZINT Osebni razvoj 468 3,758 0,968 -0,803 0,113 0,137 0,225 
Skupnost 466 2,805 1,443 0,116 0,113 -1,447 0,226 

CUST Pozitivna miselna 
naravnanost 

462 4,275 0,745 -1,427 0,114 2,531 0,227 

Življenje v sedanjem 
trenutku 

459 4,469 0,561 -1,230 0,114 1,345 0,227 

Čustvena inteligenca1  464 4,274 0,714 -1,366 0,113 2,851 0,226 
DUHOVNO Smisel 463 3,309 1,137 -0,438 0,113 -0,540 0,226 

Harmonija 458 4,043 1,006 -1,203 0,114 1,075 0,228 
Odpuščanje 454 3,487 0,895 0,801 -0,476 0,115 -0,341 

EKONOM ekon 460 4,346 1,275 -0,663 0,114 -0,022 0,227 
PDP' SDP Negativna čustva 453 2,217 0,795 0,632 0,622 0,115 0,265 

Pozitivna čustva 451 3,688 0,690 -0,240 0,115 0,272 0,229 
Zadovoljstvo 463 3,611 0,934 -0,735 0,113 0,124 0,226 

PDP Pozitivni odnosi 460 4,387 0,629 -1,258 0,114 2,342 0,227 
Avtonomija 464 3,851 0,926 -0,847 0,113 0,305 0,226 

SDT Moč 460 3,850 0,855 -0,508 0,114 0,053 0,227 
Odnosi 464 4,238 0,562 -0,398 0,113 -0,068 0,226 

Samos-
pošto- 
vanje 

SAMOS Čutim, da sem 
enakovreden drugim. 
(V11_1) 

467 4,290 0,874 -1,294 0,113 1,380 0,225 

Čutim, da imam 
veliko dobrih 
lastnosti. (V11_2) 

467 4,580 0,668 -1,689 0,113 2,914 0,225 

Sposoben sem 
opravljati stvari tako 
dobro kot drugi.  
(V11_3) 

467 4,490 0,745 -1,615 0,113 2,670 0,225 

Veljavnih 379       

Vir: Lasten 
Za testiranje modela z metodo modeliranja strukturnih enačb je pomembna porazdelitev 
vrednosti pri posameznih spremenljivkah. Zato smo v nadaljevanju preverjali še 
asimetričnost in sploščenost porazdelitev za vse indikatorje, ki smo jih integrirali v nadaljnjo 
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analizo. Pri tem velja poudariti, da smo v okviru modeliranja strukturnih enačb kot metodo, s 
pomočjo katere smo ocenjevali posamezne parametre, uporabili metodo največjega verjetja 
(ang. maximum likelihood).  
 
Statistiki asimetrija in sploščenost (tabela 52) za združene kazalce konstrukta TELRAV 
(telesno ravnovesje) kažeta, da sta koeficienta asimetrije in sploščenosti v okviru intervala 
med -1 in +1 zgolj pri prvi trditvi, zato ne preseneča, da frekvenčne porazdelitve (slika 11) 
kažejo, da so vse spremenljivke nekoliko asimetrične v desno in koničaste. Najmanjšo 
sploščenost opazimo pri kazalcu »Na splošno se počutim izčrpan in utrujen.« (V1_3), pri tem 
kazalcu je najnižji tudi koeficient asimetrije. Pri ostalih kazalcih so odstopanja večja; kazalca 
asimetrije in sploščenosti presegata vrednost (+/-) 1 in sta najvišja pri kazalcu »Strah me je, 
da bi izgubil nadzor nad seboj, se zlomil, ali zbolel.« (V1_2). Tu torej porazdelitev najbolj 
odstopa od normalne (je najbolj pomaknjena v desno in najbolj koničasta). Vse to je 
predstavljeno tudi v sliki 11, kjer prikazujemo frekvenčne porazdelitve vrednosti za kazalce 
konstrukta TELRAV. 
 
Slika 11: Frekvenčna porazdelitev vrednosti za kazalce konstrukta TELRAV (telesno 
ravnovesje)
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Vir: Lasten 
 
Slika 12: Frekvenčna porazdelitev vrednosti za kazalce podkonstrukta oseb_raz (osebni 
razvoj), ki predstavlja družbeno integriranost človeka 
 

      
 

Vir: Lasten 
 
Na sliki 12 smo prikazali frekvenčno porazdelitev vrednosti za podkonstrukt osebnega 
razvoja. Opazimo, da je spremenljivka asimetrična v levo, njen koeficient asimetrije pa ne 
presega vrednosti -1 (je -0,803), prav tako pa  je koeficient sploščenosti v intervalu med -1 in 
+1. Pri sliki za podkonstrukt skupnost pa vidimo, da gre za sploščeno porazdelitev, ki ima zelo 
nizko negativno vrednost koeficienta asimetrije. 
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Slika 13: Frekvenčna porazdelitev vrednosti za kazalce konstrukta CUST (duševno 
ravnovesje) 
 

  
 

 
 

Vir: Lasten 
 
Na sliki 13 prikazujemo frekvenčno porazdelitev vrednosti za kazalce CUST oz. duševno 
ravnovesje (čustvena inteligenca - cuint, pozitivna naravnanost – poz_nar in življenje v 
sedanjem trenutku – ziv_sed). Vse tri spremenljivke so asimetrične v levo, njihovi koeficienti 
asimetrije pa presegajo vrednosti -1, pri čemer najvišjo vrednost koeficienta asimetrije beleži 
kazalec poz_nar (pozitivna miselna naravnanost). Vse tri spremenljivke imajo pozitiven 
koeficient sploščenosti, kar pomeni, da je njihova porazdelitev preveč koničasta v bližini 
povprečne vrednosti. Najvišji koeficient sploščenosti ima kazalec cuint1 (čustvena 
inteligenca). 
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Slika 14: Frekvenčna porazdelitev vrednosti za kazalce konstrukta DUHOVNO (duhovno 
ravnovesje) 

  
  

 
 

Vir: Lasten 
 

Na sliki 14 predstavljamo frekvenčne porazdelitve za konstrukt DUHOVNO (duhovno 
ravnovesje), ki je sestavljen iz podkonstruktov odpusc (odpuščanje), smisel (smisel) in harm 
(harmonija). Vidimo, da je porazdelitev za podkonstrukt smisel (smisel) podobna normalni 
porazdelitvi, saj sta koeficienta sploščenosti in asimetrije v predpisanem intervalu. Pri 
podkonstruktu harm (harmonija) koeficienta asimetrije in sploščenosti presegata vrednost 1. 
Gre za podkonstrukt, kjer je porazdelitev bolj sploščena in asimetrična v levo. Za 
podkonstrukt odpusc (odpuščanje) pa sta koeficienta sploščenosti in asimetrije v 
predpisanem intervalu -1 do 1, pri čemer sta oba koeficienta negativna. 
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Slika 15: Frekvenčna porazdelitev vrednosti za kazalce konstrukta EKONOM (ekonomski 
razvoj) 

 
Vir: Lasten 

 
Na sliki 15 prikazujemo še frekvenčno porazdelitev vrednosti za konstrukt EKONOM oz. 
ekonomsko ravnovesje. Opazimo lahko, da je spremenljivka asimetrična v levo, njen 
koeficient asimetrije pa ne presega vrednosti -1, znaša -0,663. Koeficient sploščenosti je prav 
tako na intervalu med -1 in +1 in znaša -0,022. 
 
Slika 16: Frekvenčna porazdelitev vrednosti za kazalce konstrukt SDP, ki ga predstavljajo 
trije podkonstrukti: pozitivna (pozitc) in negativna čustva (negc) ter zadovoljstvo (zadov) 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Lasten 
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V sliki 16 prikazujemo še frekvenčne porazdelitve za kazalce konstrukta SDP. Spremenljivki 
pozitc (pozitivna čustva) in zadov (zadovoljstvo) sta nekoliko asimetrični v levo, pri čemer je 
spremenljivka zadovoljstvo nekoliko manj koničasta (njena vrednost je +0,124) od preostalih 
dveh podkonstrutkov. Prav tako koničastva, vendar asimetrična v desno pa je porazdelitev za 

spremenljivko negc (negativna čustva). Spremenljivka zadovoljstvo tudi tista, ki ima najvišji 
koeficient asimetrije pri tem podkonstruktu (-0,735). 

 
Slika 17: Frekvenčna porazdelitev vrednosti za kazalce konstrukta PDP', ki ga predstavljata 
dva podkonstrukta avto (avtonomija) in poz_od (pozitivni odnosi) 
 

 
 

Vir: Lasten 
 
Grafi frekvenčnih porazdelitev za kazalce konstrukta PDP’ na sliki 17 razkrivajo, da sta 
koeficienta asimetrije pri obeh kazalcih (podkonstruktih) pri obravnavani spremenljivki 
negativna, obe porazdelitvi pa sta asimetrični v levo. Koeficienta sploščenosti sta pozitivna, 
torej je porazdelitev preveč koničasta v bližini povprečne vrednosti. Koeficient sploščenosti 
je tudi v tem primeru višji pri spremenljivki poz_od (pozitivni odnosi) (2,342).  
 
Slika 18: Frekvenčna porazdelitev vrednosti za kazalce konstrukt SDT, to je za moc 
(kompetentnost) 

 
Vir: Lasten 
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Na sliki 18 prikazujemo še frekvenčno porazdelitev vrednosti za podkonstrukt moc 
(kompetentnost) in iz nje razberemo, da je spremenljivka asimetrična v levo, njen koeficient 
asimetrije pa ne presega vrednosti -1 (je -0,508). Glede koeficienta sploščenosti velja 
omeniti, da je v intervalu med -1 in +1 in znaša 0,053. 
 
Slika 19: Frekvenčna porazdelitev vrednosti za kazalce konstrukt SAMOS 
(samospoštovanje) 
 

              

 

Vir: Lasten 
 
Na sliki 19 prikazujemo frekvenčne porazdelitve vrednosti za kazalce SAMOS oz. 
samospoštovanja. Vse tri spremenljivke so asimetrične v levo, njihovi koeficienti asimetrije 
pa presegajo vrednosti -1. Glede koeficienta sploščenosti moramo prav tako izpostaviti, da ni 
v intervalu med -1 in +1. Vse tri spremenljivke imajo pozitiven koeficient sploščenosti, kar 
pomeni, da je njihova porazdelitev preveč koničasta v bližini povprečne vrednosti. Največji 
odklon od vrednosti 0 zaznavamo pri kazalcu »Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« 
(V11_2) (2,914). 
 
Iz analize asimetrije in sploščenosti lahko razberemo, da so nekatere spremenljivke 
odklonske od normalne porazdelitve. Posebej problematični so naslednji 
konstrukti/indikatorji: »Strah me je, da bi izgubil nadzor nad seboj, se zlomil, ali zbolel.« 
(V1_2), »Primanjkuje mi zraka v času regeneracije in rekreacije.« (V1_4), »Čutim napetost v 
prsih, vratu in glavi.« (V1_5), »Imam težave s koncentracijo in spominom.« (V1_8), poz_nar 
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(pozitivna miselna naravnanost), ziv_sed (življenje v sedanjem trenutku), cuint1 (čustvena 
inteligenca 1), harm (harmonija), poz_od (pozitivni odnosi), »Čutim, da sem enakovreden 
drugim.« (V11_1), »Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« (V11_2) in »Sposoben sem 
opravljati stvari tako dobro kot drugi.« (V11_3).  
Odklone od normalne porazdelitve lahko zmanjšamo s pomočjo transformacij nenormalno 
porazdeljenih spremenljivk, pri čemer morajo biti v tem primeru izpolnjeni določeni pogoji. 
Pomemben temeljni pogoj, ki mora biti izpolnjen, kadar se odločamo za transformacijo, je, 
da razmerje med povprečnimi vrednostmi in standardnimi odkloni ni večje od 4. Vrednosti v 
tabeli 53 kažejo, da je pri večini konstruktov ta pogoj izpolnjen. Torej bi transformacije pri 
raziskovalnih podatkih prispevale k občutnim izboljšavam. Transformacija obenem lahko 
spremeni značilnosti spremenljivk in njihova razmerja v odnosu do  drugih spremenljivk. 
Zaradi tega je otežena primerjava spremenljivk, prav tako je lahko otežena tudi njihova 
interpretacija. Vse to nas je vodilo k odločitvi, da pri posameznih spremenljivkah, pri katerih 
zaznavamo večje odklone od normalne porazdelitve, ne bomo izvajali transformacij. Da bi 
zagotovili točnost rezultatov in to navkljub manjšim odklonom od normalne porazdelitve, 
smo vhodne podatke v LISREL vnašali s pomočjo asimptotične kovariančne matrike in 
izračunali Satorra-Bentlerjevo (2001) χ2 statistiko. Amemiya in Anderson (1990) izpostavljata, 
da asimptotični rezultati iz teoretične statistike kažejo, da so takšni modeli zelo robustni tudi 
pri različnih odklonih od multivariatne normalnosti v opazovanih podatkih.  
 
 
3.10 Strukturni model in veljavnost ter zanesljivost konstruktov drugega reda 
 
Ocena ustreznosti modela 
 
Na temelju zbranih podatkov z vprašalnikom za zaposlene kakor tudi rezultatov predhodnih 
raziskav (opisna statistika, EFA in CFA za posamezne konstrukte) smo sestavili merski model. 
O konsistentnosti omenjenega modela govorijo naslednji indeksi ustreznosti: χ2/df  = 
313.586/149; p = 0,0; RMSEA = 0,0485; NFI = 0,905; NNFI = 0,927; CFI = 0,943; RMR = 0,0360 
in GFI = 0,928. Ob tem dodajamo, da Normiran indeks ustreznosti– NFI – običajno zavzema 
vrednosti med 0 in 1, pri čemer pomeni 1 popolno prilagoditev modela. Ker v našem primeru 
presega 0,90, je model sprejemljiv. Večji od 0,90 je tudi Nenormirani indeks ustreznosti – 
NNFI. Primerjalni indeks ustreznosti– CFI, ki primerja obstoječi model z ničelnim modelom 
(kjer so vse spremenljivke nekorelirane), je zelo blizu 1. Indeks skladnosti (globalni indeks 
ustreznosti GFI) je razmerje med funkcijo ustreznosti izračunanega modela in funkcijo 
ustreznosti modela, kjer so vsi parametri enaki 0, je večji od 0,90. Na temelju indeksov 
ustreznosti, ki si so predstavljeni tudi v tabeli 53, lahko model sprejmemo.  
 
Zanesljivost 
 
Tabela 53 kaže, da smo zanesljivost preverjali tudi R2 Ob tem smo upoštevali pravilo, da 
visoke R2 kažejo na večjo zanesljivost. Omenjena vrednost je najnižja pri podkonstruktoma 
cuint1 in avto. Zanesljivost smo analizirali tudi s  koeficientom CR. Omenjeni koeficient ni 
ustrezen le pri podkonstruktu PDP', ki pa ga v nadaljnji analizi ohranjamo zaradi tega, ker gre 
za bistveni teoretični temelj konceptualnega modela, po drugi strani pa je ta konstrukt bil 
zanesljiv inveljaven, ko smo ga zasnovali kot konstrukt prvega reda. 
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Diskriminantna veljavnost 
 
Analizirali smo diskriminantno veljavnost za vse pare konstruktov, s katerimi smo želeli 
zagotoviti, da se konstrukti med seboj statistično značilno razlikujejo oziroma, da merijo 
različne koncepte. Diskriminantno veljavnost smo preverjali najprej z metodo proučevanja 
razlik med statistikama χ2. Tabela 54 prikazuje razlike med statistikama χ2 v primeru proste in 
omejene povezave. Vidimo lahko, da so vse razlike statistično značilne pri p < 0,01 (kritična 
vrednost Δχ2 je v vseh primerih pri eni prostostni stopnji višja od 6,63). To je obenem tudi 
dokaz diskriminantne veljavnosti. 
 
Tabela 53: Popolnoma standardizirane uteži, zanesljivost kompozita (CR) in povprečje 
izločenih varianc (AVE) za merski model, ki vključuje konstrukte zasnovane na temelju 
podatkov iz vprašalnika za zaposlene  

KONCEPT KONSTRUKT TRDITEV 
PODKONSTRUKT 

Koeficienti 
λ 

R2 CR AVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZIPOC 

TELESNO 
RAVNOVESJE 

Strah me je, da bi izgubil(a) 
nadzor nad seboj, se 
zlomil(a), ali zbolel(a). 
(V1__2) 

0,770        0,592  
 
0,86 

 
 
0,56 

Na splošno se počutim 
izčrpan(a) in utrujen(a). 
(V1__3) 

0,826        0,683 

Primanjkuje mi zraka v času 
regeneracije in rekreacije. 
(V1__4) 

0,666        0,444 

Čutim napetost v prsih, vratu 
in glavi. (V1__5) 

0,816        0,665 

Imam težave s koncentracijo 
in spominom.(V1__8)       

0,643        0,413 

DRUŽBENA 
INTEGRIRANOST 

Osebni razvoj  1,000        1,000   

DUŠEVNO 
RAVNOVESJE 

Pozitivna miselna 
naravnanost  

0,773        0,637 0,69 0,43 

Življenje v sedanjem trenutku 0,627        0,388 
Čustvena inteligenca 1 0,550        0,299 

DUHOVNO 
RAVNOVESJE 

Smisel 0,666        0,459 0,75 0,61 
Harmonija 0,879        0,752 

EKONOMSKO 
RAVNOVESJE 

Ekon 1,000 1,000   

 
 
PDP 

SDP Pozitivna čustva 0,752        0,563 0,65 0,49 
Zadovoljstvo z življenjem  0,638        0,412 

PDP' Pozitivni odnosi        0,586        0,354 0,47 0,31 
Avtonomija 0,528        0,297 

SDT Kompetentnost   1,000        1,000   
SAMOSPOŠ- 
TOVANJE 

SAMOSPOŠTOVA-
NJE 

Čutim, da sem enakovreden 
drugim. (V11_1) 

0,754        0,561  
0,81 

 
0,58 

Čutim, da imam veliko 
dobrih lastnosti. (V11_2) 

0,764        0,587 

Sposoben sem opravljati 
stvari tako dobro kot drugi.  
(V11_3) 

0,766        0,594 

χ2/df = 315.133 /148; p < 0,05; RMSEA = 0, 0416; NFI = 0, 906; NNFI = 0, 927; CFI = 0, 943; RMR = 0, 0358; GFI = 0, 928 

Vir: Lasten 
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Diskriminantno veljavnost smo ocenjevali še s Fornell-Larckerjevim kriterijem. Omenjen 
kriterij je izpolnjen v vseh primerih razen enega, saj so kvadrati korelacij med podkonstrukti 
manjši od povprečij izločenih varianc med pari podkonstruktov, razen pri podkonstruktu 
PDP'. Govorimo torej lahko o tem, da imamo med konstrukti diskriminantno veljavnost. 
 
Konvergentna veljavnost 
 
Tabela 54: Razlike v χ2 (Δ χ2 ) za latentne spremenljivke v merskem modelu  

 TELRAV DRUZINT    CUST/DUS    DUHOVNO SDP PDP' SDT SAMOS EKON 
TELRAV  244,82 471,89 95,68 151,06 144,92 539,99 275,15 100,30 
DRUZINT    119,79 166,14 583,50 550,69 ----27 84,28 153,50 
CUST/DUS    99,78 115,64 143,00 152,78 78,78 148,01 
DUHOVNO     119,21 190,62 384,11 85,59 163,69 
SDP      230,83 482,80 88,83 361,60 
PDP'       1170,44 90,56 ----28 
SDT        69,51 290,92 
SAMOS         85,22 
EKONOM          

Vir: Lasten 
 
Tabela 55: Korelacije med latentnimi spremenljivkami konstrukta  
  TELRAV DRUZINT    CUST/DUS    DUHOVNO SDP PDP SDT SAMO

S 
EKO
N 

 AVE 0,56  0,43 0,61 0,49 0,31  0,58  
TELRAV 0,56 1,000         
DRUZINT   0,829 

(0,687)       
1,000        

CUST/DUS 0,43 0,525 
(0,276)       

0,441 
(0,194)       

1,000       

DUHOVNO 0,61 0,520 
(0,270)       

0,563 
(0,317)       

0,516 
(0,266)       

1,000      

SDP 0,49 -0,607 
(0,368)      

-0,355 
(0,126)      

-0,365 
(0,133)      

-0,269 
(0,072)       

1,000     

PDP 0,31 0,527 
(0,278)      

0,562 
(0,316)       

0,212     
(0,045)  

0,305   
(0,093)    

-0,114 
(0,013)       

1,000    

SDT  0,936 
(0,876)       

0,917 
(0,841)       

0,505 
(0,255)       

0,550 
(0,303)      

-0,522 
(0,272)       

0,585 
(0,342)       

1,000   

SAMOS 0,58 0,523 
(0,273)      

0,485  
(0,235)      

0,163 
(0,027)       

0,256 
(0,066)      

-0,063 
(0,004)       

0,377 
(0,142)       

0,491 
(0,241)       

1,000  

EKONOM  0,194 
(0,038)       

0,008 
(0,000)       

0,094 
(0,009)       

0,035 
(0,001)      

-0,025 
(0,001)       

0,142 
(0,020)       

0,125 
(0,016)       

0,060 
(0,004) 

1,00
0 

Vir: Lasten 
 

Po testih diskriminantne veljavnosti smo izvedli še teste konvergentne veljavnosti. Na 
temelju faktorskih analiz (EFA in CFA) smo v model vključili tiste konstrukte, podkonstrukte 
in indikatorje, ki so bili veljavni. Za vse smo poleg prej omenjenega CR izračunali tudi AVE t. 
Pri tem smo največje odstopanje zaznali pri konstruktu PDP', nekoliko manjše pa pri 
podkonstruktu, ki izraža duševno ravnovesje ter vrednost na meji za konstrukt SDP (manjša 
nezanesljivost zaradi AVE, ki ni večji od 0,5). Homburg in Pfesser (2000) v zvezi s takšnimi 
težavami trdita, da pri kompozitnih indikatorjih lahko pride do neveljavnosti pri AVE. 
Poudarjamo, da smo (konvergentno in diskriminatno) veljavnost omenjenih konstruktov že 
dokazali pri analizi diskriminatne in konvergentne veljavnosti za posamezne konstrukte 

                                                      
27 V tem primeru smo se soočili z tkim. identificiranim modelom. 
28 Tu pa smo bili soočeni s podidentificiranim modelom in izračun ni bil možen. 
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prvega reda. To je tudi ključen razlog, da v strukturni model vključujemo tudi kompozitne 
konstrukte, kjer je AVE pod 0,50. CR in AVE sta konsistentna za ostale konstukte. Omenjene 
vrednosti so prikazane v tabeli 53. 
 
Analiza zanesljivosti, konvergente in diskriminantne veljavnosti je pokazala, da je vsem trem 
pogojem zadoščeno, razen pri konstruktu PDP’ Naslednji korak je graditev strukturnega 
modela.  
 
Zanimale so nas tudi povezave med posameznimi konstrukti. Tako smo v nadaljevanju 
zasnovali merski model, ki je v skladu s hipotezami, zastavljenimi v poglavju 3.2. 
 
 
3.11 Merski model  
 
V poglavju 3.10 smo se posvetili preverjanju konceptualnega modela za zaposlene. Model je 
sestavljen iz devetih latentnih spremenljivk, pri čemer sta dve eksogeni (TELRAV in 
EKONOM), sedem pa endogenih (DRUZINT, CUST, DUHOVNO, SDP, PDP’, SDT, SAMOS).  
 
Najprej podajamo oceno splošne ustreznosti modela. Analizirali smo χ2 = 315,133 in 
pripadajočo prostostno stopnjo, ki je df =148. Iz vrednosti je razvidno, da je χ2 statistično 
značilen, zato smo v nadaljevanju smo proučili še absolutna indeksa RMSEA in RMR. RMSEA 
znaša 0,0491, medtem ko ima RMR vrednost 0,0358. Pri obeh indeksih velja pravilo, da bliže 
ko sta vrednosti 0, boljša je ustreznost modela. Pri indeksu RMR mora biti vrednost manjša 
od 0,05, pri indeksu RMSEA pa manjša od 0,1. Izračunali smo tudi dva najbolj znana in 
najpogosteje uporabljena primerjalna indeksa. Gre za NFI indeks, ki ima vrednost 0,906, in 
CFI, ki ima vrednost 0,943. Vrednosti obeh indeksov naj bi bile blizu vrednosti 1,0 oziroma 
večje od 0,9, kar velja tudi na NNFI, ki je v našem primeru 0,927. Izračunali smo še GFI, ki je 
enak 0,928, kar je povsem ustrezno, saj mora biti njegova vrednost višja od 0,90. Indeksi za 
obravnavan model so navedeni pod sliko 20. 
 
Ugotovili smo, da model, ki smo ga zasnovali v skladu s teoretičnim modelom, ne najbolje 
ustreza pridobljenim podatkom. Vrednosti modifikacijskih indeksov in izsledki opravljenih 
analiz kažejo, da je model ustreznejši, če iz njega izločimo nekaj podkonstruktov kot npr. 
negc (negativna čustva) in odpusc (odpuščanje). Prav tako nismo uvajali ZIPOC in PDP kot 
enovita konstrukta, temveč smo proučevali povezave med njunimi posameznimi 
determinantami.  
 
Na temelju merskega modela za konstrukte zasnovane na temelju podatkov iz vprašalnika za 
zaposlene, predstavljenega v sliki 20, najprej predstavljamo povezave eksogenih 
spremenljivk na endogene. Prva takšna povezava je povezava med TELRAV (telesno 
ravnovesje) in SDP. Omenjena povezava (γ1 = -0,165) je negativna in statistično značilna pri p 
< 0,01. Nekoliko šibkejša, vendar pozitivna, je povezava med TELRAV (telesno ravnovesje) in 
PDP. Omenjena povezava (γ2 = 0,100) je statistično značilna pri p < 0,05. Izredno negativno 
šibko povezavo (γ3 = -0,0794), ki je statistično značilna pri p < 0,05 smo zasledili pri DRUZINT 
(družbena integriranost) in SDT. Močna povezava obstaja med CUST (čustveno/duševno 
ravnovesje) in SDP, saj je njena vrednost γ4 = 0,672. Omenjena povezava je statistično 
značilna pri p < 0,01. Prav tako močno povezavo (γ5 = 0,635) smo zasledili med CUST 
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(čustveno/duhovno ravnovesje) in PDP. Tudi ta povezava je statistično značilna pri p < 0,01. 
Statistično neznačilna povezava pa obstaja med CUST (duševno ravnovesje) in SDT. 
Statistično značilni povezavi pri p < 0,05 sta tudi povezavi med DUHOVNO (duhovno 
ravnovesje) in SDP (γ7 = 0,0928) in DUHOVNO ter SDT (-0,157), pri čemer je druga povezava 
negativna. Model kaže tudi statistično značilni povezavi pri p < 0,05 za EKONOM (ekonomsko 
ravnovesje) in SDP (γ9 = 0,0357) ter EKON (ekonomsko ravnovesje) in PDP (γ10 = -0,0331). 
 
Slika 20: Strukturni model za konstrukte zasnovane na temelju podatkov iz vprašalnika za 
zaposlene  

 
Indeksi ustreznosti: χ2 = 315,133; df =148; RMSEA = 0,0491; NFI = 0,906; NNFI = 0,927; CFI = 
0,943; GFI = 0,928; RMR = 0,0358 

Vir: Lasten 
 

 
V nadaljevanju (tabela 56) smo še preverjali povezave med endogenimi latentnimi 
spremenljivkami. Model izkazuje statistično značilno povezavo pri p < 0,05 med SDP in SDT 
(β1 = 0,786). Prav tako obstajata še dve statistično značilni povezavi pri p < 0,05 med PDP in 
SAMOS (samospoštovanje) (β2= 0,739) in SDT in SAMOS  (β3 = 0,252). 
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Tabela 56: Popolnoma standardizirane vrednosti koeficientov β in γ v strukturnem modelu 
za zaposlene 

Povezave med latentnimi spremenljivkami Koeficienti Vrednosti t29 Vrednosti p 
TELRAV – SDP γ1 = -0,165 t1 = -3,459 p < 0,01 
TELRAV – PDP γ2 = 0,100 t2 = 2,268 p < 0,05 
DRUZINT – SDT γ3 = -0,0794 t4 = -1,741   p < 0,05 
CUST – SDP γ4 = 0,672 t5 = 9,392 p < 0,01 
CUST – PDP γ5 = 0,635 t6 = 6,973 p < 0,01 
CUST – SDT γ6 = 0,256 t7 = 0,643  
DUHOVNO – SDP γ7 = 0,0928 t8 = 1,697     p < 0,05 
DUHOVNO – SDT γ8 = -0,157 t9 = -2,059 p < 0,05 
EKONOM – SDP γ9 = 0,0357 t10 = 2,247 p < 0,05 
EKONOM – PDP γ10 = -0,0331 t11 = -2,076   p < 0,05 
SDP – SDT β1 = 0,786 t14 = 1,747   p < 0,05 
PDP – SAMOS β2= 0,739 t15 = 4,876 p < 0,01 
SDT – SAMOS β3 = 0,252 t16 = 5,224   p < 0,01 

Vir: Lasten 
 

3.12  Analiza razlik med skupinami pri posameznih konstruktih, temelječih na merskem 
instrumentu za zaposlene glede na določene značilnosti. 

 
Preden začnemo z analizo razlik med skupinami pri posameznih konstruktih, ponovno 
osvetljujemo, da je koncept ZIPOC sestavljen iz naslednjih konstruktov: (i) telesnega 
ravnovesja (TELRAV), (ii) duševnega ravnovesja (CUST), (iii) družbene integriranosti 
(DRUZINT), (iv) duhovne zrelosti (DUHOVNO) in (v) ekonomske stabilnosti (EKONOM) 
zaposlenih. Iz vprašalnika za zaposlene izhaja še en pomemben koncept in to je PDP, ki ga 
sestavljajo naslednji konstrukti SDP, PDP' in SDT. V omenjen sklop smo dodali tudi konstrukt, 
ki definira samospoštovanje zaposlenega (SAMOS). 
 
3.12.1 Analiza razlik med skupinami za konstrukt ZIPOC zaposlenih glede na njihovo 

delovno dobo 
 
V analizo razlik med skupinami za koncept ZIPOC smo vključili samo tiste konstrukte, ki so 
vključeni v končni model. Tako smo v ZIPOC zajeli: 
• TELRAV, ki se sestoji iz naslednjih indikatorjev: (i) »Na splošno se počutim izčrpan in 

utrujen.« (V1__2), (ii) »Strah me je, da bi izgubil nadzor nad seboj, se zlomil, ali zbolel.« 
(V1__3), (iii) »Primanjkuje mi zraka v času regeneracije in rekreacije.« (V1__4), (iv) 
»Čutim napetost v prsih, vratu in glavi.« (V1__5) in (v) »Imam težave s koncentracijo in 
spominom.« (V1__8); 

• DRUZINT, ki ima podkonstrukt oseb_raz (osebni razvoj); 
• CUST, ki ima podkonstrukte poz_nar (pozitivna miselna naravnanost), ziv_sed (življenje v 

sedanjem trenutku) in cuint1 (čustvena inteligenca 1); 
• DUHOVNO, ki vključuje podkonstrukta smisel (smisel) in harm (harmonija), 
• EKON. 
 
Tabela 57 predstavlja ZIPOC glede na delovno dobo zaposlenih.  
 

                                                      
29 Pri prostostni stopnji 148 in α (1 tail) so t-vrednosti 1,6552 pri p = 0,05 in 2,3518 pri p = 0,01. Pri prostostni 
stopnji 148 in α (2 tail) so t-vrednosti 1,9761 pri p = 0,05 in 2,6094 pri p = 0,01. 
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Iz tabele je mogoče razbrati, da so zaposleni z delovno dobo več kot 21 let ekonomsko 
najbolj stabilni, medtem ko je ekonomska stabilnost sodelavcev z manj kot letom dni 
delovne dobe, najnižja. Zaposleni z delovno dobo od 11 do 15 let se na splošno v največji 
meri počutijo izčrpano in utrujeno, medtem ko so najmanj izčrpani in utrujeni tisti, ki so 
zaposleni manj kot leto dni. Največji strah pred izgubo nadzora nad seboj, pred zlomom ali 
boleznimi imajo tisti, ki so zaposleni manj kot leto dni, najmanjši strah pred omenjenim pesti 
zaposlene z delovno dobo med 6 in 10 let. Zanimivo je, da pomanjkanje zraka v času 
regeneracije in rekreacije v največji meri občutijo tisti, ki so zaposleni manj kot leto dni, 
najmanj pa tisti, ki so zaposleni od 1 do 5 let. Napetost v prsih, vratu in glavi se glede na 
rezultate najpogosteje pojavlja pri zaposlenih z delovno dobo od 16 do 20 let. Rezultati 
strinjanja s trditvijo »Imam težave s koncentracijo in spominom.«, so pričakovani, saj nam 
prikazujejo, da imajo največje težave najstarejši (zaposleni z delovno dobo več kot 21 let), 
najmanjše pa zaposleni z delovno dobo manj kot leto dni. Osebni razvoj (oseb_raz) je v 
največji meri prisoten pri tistih, ki so zaposleni od 16 do 20 let, najmanj pa pri sodelavcih, ki 
so zaposleni manj kot leto dni. Pozitivna miselna naravnanost (poz_nar) in življenje v 
sedanjem trenutku (ziv_sed) sta v največji meri lastna zaposlenim z delovno dobo manj kot 
leto dni, najmanj pa tistim, ki so zaposleni od 1 do 5 let. Zaposlene z delovno dobo od 16 do 
20 let v največji meri, glede na druge zaposlene z različno delovno dobo, odlikujeta 
harmonija (harm) in čustvena inteligenca (cuint1). Čustvena inteligenca je najmanj značilna 
za zaposlene z manj kot 1 letom delovne dobe. Najstarejši (zaposleni z delovno dobo več kot 
21 let) dajejo velik pomen smislu v življenju, medtem ko smislu dajejo najmanjši pomen tisti, 
ki so zaposleni manj kot leto dni. 
 
Tabela 57: Opisna statistika za ZIPOC glede na delovno dobo 

 N Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

95% Interval zaupanja 
za srednjo vrednost 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Ekon Manj kot leto dni 13 2,62 1,193 0,331 1,89 3,34 
Od 1 do 5 let 92 3,79 1,236 0,129 3,54 4,05 
Od 6 do 10 let 76 4,39 1,178 0,135 4,13 4,66 
Od 11 do 15 let 69 4,51 1,346 0,162 4,18 4,83 
Od 16 do 20 let 56 4,50 1,279 0,171 4,16 4,84 
Več kot 21 let 152 4,68 1,101 0,089 4,50 4,85 
Skupaj 458 4,35 1,276 0,060 4,23 4,46 

Na splošno se 
počutim izčrpan 
in utrujen. 
(V1__2) 

Manj kot leto dni 13 2,08 0,862 0,239 1,56 2,60 
Od 1 do 5 let 93 2,09 0,803 0,083 1,92 2,25 
Od 6 do 10 let 77 2,22 0,754 0,086 2,05 2,39 
Od 11 do 15 let 71 2,46 0,969 0,115 2,24 2,69 
Od 16 do 20 let 55 2,36 0,930 0,125 2,11 2,62 
Več kot 21 let 156 2,33 0,836 0,067 2,19 2,46 
Skupaj 465 2,28 0,856 0,040 2,20 2,36 

Strah me je, da 
bi izgubil nadzor 
nad seboj, se 
zlomil, ali zbolel. 
(V1__3) 

Manj kot leto dni 13 1,62 1,121 0,311 0,94 2,29 
Od 1 do 5 let 93 1,45 0,801 0,083 1,29 1,62 
Od 6 do 10 let 77 1,39 0,610 0,070 1,25 1,53 
Od 11 do 15 let 71 1,59 0,888 0,105 1,38 1,80 
Od 16 do 20 let 55 1,58 0,875 0,118 1,35 1,82 
Več kot 21 let 156 1,61 0,869 0,070 1,47 1,75 
Skupaj 465 1,54 0,830 0,038 1,46 1,61 

Primanjkuje mi 
zraka v času 
regeneracije in 
rekreacije. 
(V1__4) 

Manj kot leto dni 13 2,00 1,291 0,358 1,22 2,78 
Od 1 do 5 let 93 1,59 0,797 0,083 1,43 1,76 
Od 6 do 10 let 77 1,64 0,931 0,106 1,43 1,85 
Od 11 do 15 let 71 1,73 1,014 0,120 1,49 1,97 
Od 16 do 20 let 55 1,71 1,031 0,139 1,43 1,99 
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Več kot 21 let 155 1,71 0,919 0,074 1,56 1,86 
Skupaj 464 1,69 0,936 0,043 1,60 1,77 

Čutim napetost 
v prsih, vratu in 
glavi. (V1__5) 
 
 

Manj kot leto dni 13 1,69 1,109 0,308 1,02 2,36 
Od 1 do 5 let 93 1,66 0,759 0,079 1,50 1,81 
Od 6 do 10 let 76 1,61 0,732 0,084 1,44 1,77 
Od 11 do 15 let 71 1,92 0,982 0,117 1,68 2,15 
Od 16 do 20 let 55 1,98 1,114 0,150 1,68 2,28 
Več kot 21 let 156 1,91 0,946 0,076 1,76 2,06 
Skupaj 464 1,81 0,919 0,043 1,73 1,90 

Imam težave s 
koncentracijo in 
spominom. 
(V1__8) 

Manj kot leto dni 13 1,62 0,870 0,241 1,09 2,14 
Od 1 do 5 let 93 1,68 0,725 0,075 1,53 1,83 
Od 6 do 10 let 77 1,74 0,750 0,086 1,57 1,91 
Od 11 do 15 let 71 1,70 0,705 0,084 1,54 1,87 
Od 16 do 20 let 55 1,64 0,704 0,095 1,45 1,83 
Več kot 21 let 156 1,88 0,814 0,065 1,75 2,01 
Skupaj 465 1,75 0,761 0,035 1,68 1,82 

Osebni razvoj 
(oseb_raz) 

Manj kot leto dni 13 3,44 0,786 0,218 2,96 3,91 
Od 1 do 5 let 93 3,53 1,044 0,108 3,32 3,75 
Od 6 do 10 let 77 3,73 0,906 0,103 3,52 3,93 
Od 11 do 15 let 71 3,81 0,998 0,118 3,57 4,04 
Od 16 do 20 let 56 3,90 0,901 0,120 3,66 4,15 
Več kot 21 let 156 3,86 0,965 0,077 3,70 4,01 
Skupaj 466 3,76 0,970 0,045 3,67 3,85 

Pozitivna 
miselna 
naravnanost 
(pozn_nar)  
 
 

Manj kot leto dni 13 4,33 0,720 0,200 3,90 4,77 
Od 1 do 5 let 93 4,12 0,834 0,086 3,95 4,29 
Od 6 do 10 let 77 4,31 0,622 0,071 4,17 4,45 
Od 11 do 15 let 68 4,32 0,801 0,097 4,12 4,51 
Od 16 do 20 let 55 4,28 0,722 0,097 4,08 4,47 
Več kot 21 let 154 4,33 0,732 0,059 4,21 4,44 
Skupaj 460 4,28 0,746 0,035 4,21 4,34 

Življenje v 
sedanjem 
trenutku 
(ziv_sed) 

Manj kot leto dni 13 4,56 0,384 0,107 4,33 4,79 
Od 1 do 5 let 92 4,34 0,545 0,057 4,23 4,45 
Od 6 do 10 let 77 4,51 0,523 0,060 4,39 4,63 
Od 11 do 15 let 69 4,38 0,662 0,080 4,22 4,54 
Od 16 do 20 let 54 4,50 0,553 0,075 4,34 4,65 
Več kot 21 let 152 4,55 0,544 0,044 4,46 4,64 
Skupaj 457 4,47 0,561 0,026 4,42 4,52 

Čustvena 
inteligenca 1 
(cuint) 

Manj kot leto dni 13 4,08 0,534 0,148 3,75 4,40 
Od 1 do 5 let 93 4,16 0,831 0,086 3,98 4,33 
Od 6 do 10 let 77 4,35 0,574 0,065 4,22 4,48 
Od 11 do 15 let 69 4,33 0,617 0,074 4,18 4,47 
Od 16 do 20 let 56 4,37 0,748 0,100 4,17 4,57 
Več kot 21 let 154 4,26 0,741 0,060 4,15 4,38 
Skupaj 462 4,27 0,715 0,033 4,21 4,34 

Smisel 
(smisel) 
 
 
 
 

Manj kot leto dni 13 2,72 1,297 0,360 1,93 3,50 
Od 1 do 5 let 93 3,05 1,058 0,110 2,84 3,27 
Od 6 do 10 let 77 3,26 1,092 0,124 3,01 3,51 
Od 11 do 15 let 70 3,20 1,198 0,143 2,91 3,49 
Od 16 do 20 let 56 3,42 1,066 0,143 3,14 3,71 
Več kot 21 let 152 3,54 1,148 0,093 3,35 3,72 
Skupaj 461 3,30 1,137 0,053 3,20 3,41 
Manj kot leto dni 13 4,03 0,739 0,205 3,58 4,47 

Harmonija 
(harm) 

Od 1 do 5 let 92 3,71 1,042 0,109 3,49 3,92 
Od 6 do 10 let 76 4,01 0,935 0,107 3,80 4,22 
Od 11 do 15 let 68 4,05 0,958 0,116 3,82 4,29 
Od 16 do 20 let 55 4,33 0,878 0,118 4,09 4,56 
Več kot 21 let 152 4,14 1,060 0,086 3,97 4,31 
Skupaj 456 4,04 1,006 0,047 3,95 4,13 
       

 Vir: Lasten 
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Sledi test enakosti varianc za ZIPOC – celota glede na delovno dobo (tabela 58), nato 
predstavljamo rezultate enosmerne analize variance (ANOVE) (tabela 59). 
 
Tabela 58: Test enakosti (homogenosti) varianc za ZIPOC – celota ter delovno dobo 

Test homogenosti varianc 

 Levenova 
statistika 

df1 df2 p 

Ekon 1,001 5 452 0,416 
Na splošno se počutim izčrpan in utrujen. (V1_2) 2,845 5 459 0,015 
Strah me je, da bi izgubil nadzor nad seboj, se zlomil, ali zbolel. (V1_3) 1,431 5 459 0,212 
Primanjkuje mi zraka v času regeneracije in rekreacije. (V1_4) 0,668 5 458 0,648 
Čutim napetost v prsih, vratu in glavi. (V1_5) 0,654 5 458 0,659 
Imam težave s koncentracijo in spominom. (V1_8) 0,132 5 459 0,985 
Osebni razvoj (oseb_raz) 0,943 5 460 0,453 
Pozitivna miselna naravnanost (poz_nar) 0,768 5 454 0,573 
Življenje v sedanjem trenutku (ziv_sed) 1,299 5 451 0,263 
Čustvena inteligenca 1 (cuint1) 1,774 5 456 0,117 
Smisel (smisel) 1,200 5 455 0,308 
Harmonija (harm) 1,242 5 450 0,288 

Vir: Lasten 
 

Tabela 59: ANOVA za analizo razlik za koncept ZIPOC glede na delovno dobo 
 Vsota 

kvadratov 
df Povprečje 

kvadratov 
F p 

Ekon Med skupinami 87,040 5 17,408 11,981 0,000 
Znotraj skupine 656,761 452 1,453   
Skupaj 743,801 457    

Na splošno se počutim izčrpan 
in utrujen. (V1_2) 

Med skupinami 7,458 5 1,492 2,061 0,069 
Znotraj skupine 332,198 459 0,724   
Skupaj 339,656 464    

Strah me je, da bi izgubil 
nadzor nad seboj, se zlomil, ali 
zbolel. (V1_3) 

Med skupinami 3,559 5 0,712 1,034 0,397 
Znotraj skupine 316,105 459 0,689   
Skupaj 319,665 464    

Primanjkuje mi zraka v času 
regeneracije in rekreacije. 
(V1_4) 

Med skupinami 2,573 5 0,515 0,584 0,712 
Znotraj skupine 403,488 458 0,881   
Skupaj 406,060 463    

Čutim napetost v prsih, vratu 
in glavi. (V1_5) 

Med skupinami 9,553 5 1,911 2,296 0,044 
Znotraj skupine 381,135 458 0,832   
Skupaj 390,688 463    

Imam težave s koncentracijo in 
spominom. (V1_8) 

Med skupinami 4,153 5 0,831 1,442 0,208 
Znotraj skupine 264,407 459 0,576   
Skupaj 268,559 464    

Osebni razvoj (oseb_raz) Med skupinami 9,140 5 1,828 1,962 0,083 
Znotraj skupine 428,630 460 0,932   
Skupaj 437,770 465    

Pozitivna miselna naravnanost 
(poz_nar) 

Med skupinami 2,976 5 0,595 1,070 0,376 
Znotraj skupine 252,589 454 0,556   
Skupaj 255,565 459    

Življenje v sedanjem trenutku 
(ziv_sed) 

Med skupinami 3,329 5 0,666 2,138 0,060 
Znotraj skupine 140,414 451 0,311   
Skupaj 143,743 456    

Čustvena inteligenca 1 (cuint1) Med skupinami 2,934 5 0,587 1,150 0,333 
Znotraj skupine 232,702 456 0,510   
Skupaj 235,636 461    

Smisel (smisel) Med skupinami 20,101 5 4,020 3,186 0,008 
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Znotraj skupine 574,180 455 1,262   
Skupaj 594,281 460    

Harmonija (harm) Med skupinami 16,527 5 3,305 3,352 0,006 
Znotraj skupine 443,789 450 0,986   
Skupaj 460,316 455    

Vir: Lasten 
 

Iz zgornje tabele lahko razberemo izračunane statistične značilnosti p, ki so v večini skupin 
večje od 0,05. Sklepamo lahko, da so razlike v celotnem ZIPOC med skupinami zaposlenih 
glede na delovno dobo statistično neznačilne. Pri nekaterih skupinah kot npr. Ekon, »Čutim 
napetost v prsih, vratu in glavi.« (V1-5), smisel (smisel) in harm (harmonija) je izračunana 
statistična značilnost manjša od 0,05 (p < 0,05). Govorimo lahko o statistično značilnih 
razlikah glede na delovno dobo. Ker nas je zanimalo, katere skupine se med seboj bistveno 
razlikujejo, smo opravili dodatno tkim. post hoc analizo, ki je temeljila na Tukeyevi HSD 
metodi. Povzetek vseh spoznanj je naslednji: 
• TELESNO RAVNOVESJE IN DOLŽINA DELOVNE DOBE 

Iz tabele 59 vidimo, da izračunana statistična značilnost p pri večini indikatorjev TELRAV 
(telesnega ravnovesja) presega 0,05, kar pomeni, da so razlike v različnih telesnih stanjih 
med skupinami zaposlenih glede na delovno dobo statistično neznačilne. Pri indikatorju 
»Čutim napetost v prsih, vratu in glavi.« (V1-5) so razlike statistično značilne, saj je p < 
0,05. Da bi ugotovili razlike med skupinami podatkov, smo opravili post hoc analizo 
(Tukey HSD test), ki je razkrila, da statistično značilnih razlik ni. Lahko pa izpostavimo, da 
najvišjo povprečno vrednost telesnega ravnovesja dosega skupina zaposlenih z delovno 
dobo od 16 do 20 let, najnižjo pa skupina zaposlenih z delovno dobo od 6 do 10 let; 

• DRUŽBENA INTEGRIRANOST IN DOLŽINA DELOVNE DOBE 
Tudi za DRUZINT (družbeno integriranost) smo opravili post hoc analizo (Tukey HSD test) 
in iz tabele 60 je razvidno, da izračunana statistična značilnost presega 0,05, kar pomeni, 
da razlike niso statistično značilne; 

• DUŠEVNO RAVNOVESJE IN DOLŽINA DELOVNE DOBE 
Prav tako smo opravili analizo razlik v CUST (duševnem ravnovesju) med skupinami glede 
na delovno dobo zaposlenih. Iz tabele 59 je razvidno, da izračunana statistična značilnost 
presega 0,05, kar pomeni, da so razlike statistično neznačilne;  

• DUHOVNO RAVNOVESJE IN DOLŽINA DELOVNE DOBE 
Pri podkonstruktih smisel (smisel) in harm (harmonija) je izračunana statistična značilnost 
p < 0,05, kar pomeni, da so razlike statistično značilne. Da bi ugotovili razlike med 
skupinami podatkov, smo opravili post hoc analizo (Tukey HSD test). Pri podkonstruktu 
smisel obstajajo značilne razlike pri zaposlenih z delovno dobo od 1 do 5 let in tistih z več 
kot 21 let delovno dobo.To nas ne preseneča, saj najvišjo povprečno vrednost pri smislu v 
življenju dosega prav skupina zaposlenih, ki imajo več kot 21 let delovne dobe, najmanjšo 
vrednost pa skupina zaposlenih z manj kot letom dni delovne dobe. Če analiziramo 
podkonstrukt harm (harmonija) s post hoc testom, opazimo, da pri tem podkonstruktu 
prihaja do razlik v harmoniji med skupinami zaposlenih z delovno dobo od 1 do 5 let in od 
16 do 20 let ter prav tako med zaposlenimi z delovno dobo od 1 do 5 let in več kot 21 let. 
Če omenjene skupine analiziramo z vidika povprečnih vrednosti, vidimo, da najvišjo 
vrednost pri harm (harmoniji) dosega skupina zaposlenih z delovno dobo od 16 do 20 let, 
najnižjo vrednost pa dosega skupina zaposlenih z delovno dobo od 1 do 5 let; 

• EKONOMSKO RAVNOVESJE IN DOLŽINA DELOVNE DOBE 
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Tabela 59 orisuje analizo EKONOM (ekonomskega ravnovesja) glede na delovno dobo 
zaposlenih. Iz tabele je razvidno, da je izračunana statistična značilnost p < 0,05, kar 
pomeni, da so razlike v ekonomskem ravnovesju med skupinami glede na delovno dobo 
zaposlenih statistično značilne. Zanimalo nas je tudi, katere skupine podatkov se med 
seboj bistveno razlikujejo, zato smo opravili dodatno post hoc analizo (Tukey HSD test), ki 
je v tabeli 60. V njej primerjamo povprečje vsake skupine s povprečjema preostalih 
skupin. Iz izpisa rezultatov te analize je razvidno, da značilne razlike obstajajo med 
sodelavci z delovno dobo manj kot leto dni in sodelavci z delovno dobo: 

o od 1 do 5 let,  
o od 6 do 10 let,  
o od 11 do 15 let,  
o od 16 do 20 let,  
o več kot 21 let. 

Tudi to nas ne preseneča, saj povprečne vrednosti ekonomskega ravnovesja pri 
zaposlenem naraščajo z daljšanjem delovne dobe. 

 
V nadaljevanju v tabeli predstavljamo rezultate post hoc testov, ki smo jih že interpretirali. 
 
Tabela 60: Post hoc testi za analizo razlik med skupinami za koncept ZIPOC zaposlenih 
glede na delovno dobo 

Multipla primerjava 
Odvisna 

spremen-
ljivka 

(I) Označite 
vašo delovno 

dobo. 

(J) Označite vašo 
delovno dobo. 

Srednja 
razlika (I-

J) 

Stand. 
napak

a 

p 95% Interval zaupanja 
za srednjo vrednost 

Spodnja 
meja 

Spodnja 
meja 

Ču
tim

 n
ap

et
os

t v
 p

rs
ih

, v
ra

tu
 in

 g
la

vi
. 

Tu
ke

y 
HS

D 

Manj kot leto 
dni 

Od 1 do 5 let 0,036 0,270 1,000 -0,740 0,810 
Od 6 do 10 let 0,087 0,274 1,000 -0,700 0,870 
Od 11 do 15 let -0,223 0,275 0,965 -1,010 0,560 
Od 16 do 20 let -0,290 0,281 0,908 -1,090 0,520 
Več kot 21 let -0,218 0,263 0,962 -,0970 0,540 

Od 1 do 5 let Manj kot leto dni -0,036 0,270 1,000 -0,810 0,740 
Od 6 do 10 let 0,051 0,141 0,999 -0,350 0,450 
Od 11 do 15 let -0,260 0,144 0,463 -0,670 0,150 
Od 16 do 20 let -0,326 0,155 0,289 -0,770 0,120 
Več kot 21 let -0,254 0,120 0,275 -0,600 0,090 

Od 6 do 10 let Manj kot leto dni -0,087 0,274 1,000 -0,870 0,700 
Od 1 do 5 let -0,051 0,141 0,999 -0,450 0,350 
Od 11 do 15 let -0,310 0,151 0,310 -0,740 0,120 
Od 16 do 20 let -0,377 0,161 0,184 -0,840 0,090 
Več kot 21 let -0,305 0,128 0,162 -0,670 0,060 

Od 11 do 15 
let 

Manj kot leto dni 0,223 0,275 0,965 -0,560 1,010 
Od 1 do 5 let 0,260 0,144 0,463 -0,150 0,670 
Od 6 do 10 let 0,310 0,151 0,310 -0,120 0,740 
Od 16 do 20 let -0,066 0,164 0,999 -0,540 0,400 
Več kot 21 let 0,005 0,131 1,000 -0,370 0,380 

Od 16 do 20 
let 

Manj kot leto dni 0,290 0,281 0,908 -0,520 1,090 
Od 1 do 5 let 0,326 0,155 0,289 -0,120 0,770 
Od 6 do 10 let 0,377 0,161 0,184 -0,090 0,840 
Od 11 do 15 let 0,066 0,164 0,999 -0,400 0,540 
Več kot 21 let 0,072 0,143 0,996 -0,340 0,480 

Več kot 21 let Manj kot leto dni 0,218 0,263 0,962 -0,540 0,970 
Od 1 do 5 let 0,254 0,120 0,275 -0,090 0,600 
Od 6 do 10 let 0,305 0,128 0,162 -0,060 0,670 
Od 11 do 15 let -0,005 0,131 1,000 -0,380 0,370 
Od 16 do 20 let -0,072 0,143 0,996 -0,480 0,340 
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Ek
on

 

Tu
ke

y 
HS

D 

Manj kot leto 
dni 

Od 1 do 5 let -1,178* 0,357 0,013 -2,200 -0,156 
Od 6 do 10 let -1,779* 0,362 0,000 -2,815 -0,744 
Od 11 do 15 let -1,892* 0,365 0,000 -2,935 -0,849 
Od 16 do 20 let -1,885* 0,371 0,000 -2,947 -0,823 
Več kot 21 let -2,062* 0,348 0,000 -3,059 -1,065 

Od 1 do 5 let Manj kot leto dni 1,178* 0,357 0,013 0,156 2,200 
Od 6 do 10 let -0,601* 0,187 0,017 -1,136 -0,066 
Od 11 do 15 let -0,714* 0,192 0,003 -1,263 -0,164 
Od 16 do 20 let -0,706* 0,204 0,008 -1,291 -,0122 
Več kot 21 let -0,884* 0,159 0,000 -1,340 -0,428 

Od 6 do 10 let Manj kot leto dni 1,779* 0,362 0,000 0,744 2,815 
Od 1 do 5 let 0,601* 0,187 0,017 0,066 1,136 
Od 11 do 15 let -0,112 0,200 0,993 -0,686 0,461 
Od 16 do 20 let -0,105 0,212 0,996 -0,713 0,502 
Več kot 21 let -0,283 0,169 0,552 -0,768 0,202 

Od 11 do 15 
let 

Manj kot leto dni 1,892* 0,364 0,000 0,849 2,935 
Od 1 do 5 let 0,714* 0,192 0,003 0,164 1,263 
Od 6 do 10 let 0,112 0,200 0,993 -0,461 0,686 
Od 16 do 20 let 0,007 0,217 1,000 -0,613 0,628 
Več kot 21 let -0,170 0,175 0,926 -0,671 0,330 

Od 16 do 20 
let 
 
 

Manj kot leto dni 1,885* 0,371 0,000 0,822 2,947 
Od 1 do 5 let 0,707* 0,204 0,008 0,122 1,291 
Od 6 do 10 let 0,105 0,212 0,996 -0,502 0,713 
Od 11 do 15 let -0,007 0,217 1,000 -0,628 0,613 
Več kot 21 let -0,178 0,188 0,935 -0,717 0,362 

Več kot 21 let Manj kot leto dni 2,062* 0,348 0,000 1,065 3,059 
Od 1 do 5 let 0,884* 0,159 0,000 0,429 1,340 
Od 6 do 10 let 0,283 0,169 0,552 -0,202 0,768 
Od 11 do 15 let 0,170 0,175 0,926 -0,330 0,671 
Od 16 do 20 let 0,179 0,188 0,935 -0,362      0,717 

Ha
rm

on
ija

 

Tu
ke

y 
HS

D 

Manj kot leto 
dni 

Od 1 do 5 let 0,319   0,294   0,887    -0,523       1,161 
Od 6 do 10 let 0,017   0,298   1,000    -0,836       0,870 
Od 11 do 15 let -0,028   0,301   1,000    -0,889       0,832 
Od 16 do 20 let -0,302   0,306   0,923    -1,178       0,575 
Več kot 21 let -0,119    0,287   0,998    -0,940       0,702 

Od 1 do 5 let Manj kot leto dni -0,319   0,294   0,887    -1,161       0,523 
Od 6 do 10 let -0,302   0,154   0,365    -0,743       0,138 
Od 11 do 15 let -0,347   0,159   0,246    -0,802       0,107 
Od 16 do 20 let -0,621*   0,169   0,004    -1,105      -0,136 
Več kot 21 let -0,438*   0,131   0,012    -0,814      -0,063 

Od 6 do 10 let Manj kot leto dni -0,017   0,298   1,000    -0,870       0,836 
Od 1 do 5 let 0,303   0,154   0,365    -0,138       0,743 
Od 11 do 15 let -0,046   0,166   1,000    -0,520       0,429 
Od 16 do 20 let -0,319   0,176   0,459    -0,822       0,185 
Več kot 21 let -0,136   0,140   0,926    -0,535       0,263 

Od 11 do 15 let Manj kot leto dni 0,028   0,301   1,000    -0,832       0,889 
Od 1 do 5 let 0,347   0,159   0,246    -0,107       0,802 
Od 6 do 10 let 0,045   0,166   1,000    -0,429       0,520 
Od 16 do 20 let -0,273   0,180   0,653    -0,789       0,242 
Več kot 21 let -0,091   0,145   0,989    -0,505       0,324 

Od 16 do 20 let Manj kot leto dni 0,301   0,306   0,923    -0,575       1,178 
Od 1 do 5 let 0,621*    0,169   0,004        0,136       1,105 
Od 6 do 10 let 0,319   0,176   0,459    -0,185       0,822 
Od 11 do 15 let 0,273   0,180   0,653    -0,242       0,789 
Več kot 21 let 0,182    0,156   0,852    -0,265       0,630 

Več kot 21 let Manj kot leto dni 0,119   0,287   0,998    -0,702       0,940 
Od 1 do 5 let 0,438*   0,131   0,012        0,063       0,814 
Od 6 do 10 let 0,136   0,139   0,926    -0,263       0,535 
Od 11 do 15 let 0,091   0,145   0,989    -0,324       0,505 
Od 16 do 20 let -0,182   0,156   0,852    -0,630       0,265 
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Sm
ise

l 

Tu
ke

y 
HS

D 

Manj kot leto 
dni 

Od 1 do 5 let -0,336   0,333   0,915    -1,288       0,616 
Od 6 do 10 let -0,542   0,337   0,593    -1,506       0,422 
Od 11 do 15 let -0,482   0,339   0,714    -1,453       0,489 
Od 16 do 20 let -0,705   0,346   0,323    -1,694       0,285 
Več kot 21 let -0,817   0,325   0,121    -1,746       0,112 

Od 1 do 5 let Manj kot leto dni 0,336   0,333   0,915    -0,616       1,288 
Od 6 do 10 let -0,206   0,173   0,842    -0,701       0,289 
Od 11 do 15 let -0,146   0,178   0,963    -0,655       0,363 
Od 16 do 20 let -0,369   0,190   0,378    -0,913       0,175 
Več kot 21 let -0,481*   0,148   0,015    -0,905      -0,058 

Od 6 do 10 let Manj kot leto dni 0,542   0,337   0,593    -0,422       1,506 
Od 1 do 5 let 0,206   0,173   0,842    -0,289       0,701 
Od 11 do 15 let 0,060   0,186   1,000    -0,471       0,591 
Od 16 do 20 let -0,163   0,197   0,963    -0,728       0,402 
Več kot 21 let -0,275   0,157   0,498    -0,725       0,174 

Od 11 do 15 let Manj kot leto dni 0,482   0,339   0,714    -0,489       1,453 
Od 1 do 5 let 0,146   0,178   0,963    -0,363       0,655 
Od 6 do 10 let -0,060   0,186   1,000    -0,591       0,471 
Od 16 do 20 let -0,223   0,201   0,879    -0,799       0,354 
Več kot 21 let -0,335   0,162   0,308    -0,800       0,129 

Od 16 do 20 let Manj kot leto dni 0,705   0,346   0,323    -0,285       1,694 
Od 1 do 5 let 0,369   0,190   0,378    -0,175       0,913 
Od 6 do 10 let 0,163   0,197   0,963    -0,402       0,728 
Od 11 do 15 let 0,223  0,201   0,879    -0,354       0,799 
Več kot 21 let -0,112  0,176   0,988    -0,615       0,390 

Več kot 21 let 
 
 

Manj kot leto dni 0,817  0,325   0,121    -0,112       1,746 
Od 1 do 5 let 0,481*  0,148   0,015        0,058       0,905 
Od 6 do 10 let 0,275   0,157   0,498    -0,174       0,725 
Od 11 do 15 let 0,335   0,162   0,308    -0,129       0,800 
Od 16 do 20 let 0,112   0,176   0,988    -0,390       0,615 

*. Povprečna razlika je statistično značilna pri 0,05. 

Vir: Lasten 
 
3.12.2  Analiza razlik med skupinami pri konceptu PDP posameznika glede na delovno 

dobo 
 
V končnem modelu smo PDP obravnavali na temelju treh konstruktov. Prvi konstrukt je SDP, 
ki v končnem modelu temelji na dveh podkonstruktih drugega reda pozit (pozitivna čustva) 
in zadov (zadovoljstvo z življenjem). Drugi konstrukt pa je PDP', ki temelji na podkonstruktih 
avto (avtonomija) in poz_od (pozitivni odnosi). Zadnji konstrukt je SDT, ki temelji na 
podkonstruktu moc (kompetentnost). SAMOS oz. samospoštovanje, ki ga zaradi povezanosti 
s PDP raziskujemo integrirano s PDP, pa obravnavamo s tremi indikatorji (»Čutim, da sem 
enakovreden drugim.« (V11_1), »Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« (V11_2) in 
»Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot drugi.« (V11_3)). 
 
Pred analizo razlik med skupinami pri konceptu PDP posameznika glede na delovno dobo v 
tabeli 61 predstavljamo opisno statistiko za PDP posameznika glede na delovno dobo. 
 
Tabela 61 je prikaz opisne statistike za PDP zaposlenih glede na njihovo delovno dobo. V 
pozitivni luči posebej izstopajo zaposleni z manj kot leto dni delovne dobe, saj jih odlikuje 
moč, ki izvira iz kompetenc, pozitivni odnosi z drugimi, avtonomija, zadovoljstvo z življenjem, 
prav tako menijo, da imajo veliko dobrih lastnosti in so sposobni opravljati stvari enako 
dobro kot drugi. Najmanj pa je za te zaposlene v primerjavi z zaposlenimi z daljšo delovno 
dobo značilna prisotnost pozitivnih čustev. Druga zanimiva skupina so zaposleni z več kot 21 
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let delovne dobe. Gre za zaposlene z najnižjo ravnijo zadovoljstva z življenjem, obenem pa se 
ti zaposleni v največji meri ne čutijo enakovredni drugim in menijo, da niso sposobni 
opravljati stvari tako dobro kot drugi. Rezultati opisne statistike kažejo, da se zaposleni z 
delovno dobo od 1 leta do 5 let v največji meri čutijo enakovredne drugim. Pri trditvi »Čutim, 
da imam veliko dobrih lastnosti.« (V11_2) so najnižjo stopnjo strinjanja podali zaposleni z 
delovno dobo od 16 do 20 let. Ista skupina zaposlenih občuti tudi najnižjo raven 
kompetentnosti. Najvišjo stopnjo prisotnosti pozitivnih čustev pri sebi identificirajo zaposleni 
z delovno dobo od 6 do 10 let. Zelo zanimivo je tudi dejstvo, da je najnižja stopnja stopnja 
avtonomije značilna za zaposlene z delovno dobo od 1 do 5 let. 
 
Tabela 61: Opisna statistika za PDP posameznika glede na delovno dobo 

 N Povpr
ečna 

vredn
ost 

Standardn
i odklon 

Stand
ardna 
napak

a 

95% Interval zaupanja 
za srednjo vrednost 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Čutim, da sem 
enakovreden 
drugim. (V11-1) 

Manj kot leto dni 13 4,23 0,832 0,231 3,730 4,730 
Od 1 do 5 let 93 4,39 0,821 0,085 4,220 4,560 
Od 6 do 10 let 77 4,30 0,796 0,091 4,120 4,480 
Od 11 do 15 let 71 4,31 0,919 0,109 4,090 4,530 
Od 16 do 20 let 56 4,29 0,780 0,104 4,080 4,490 
Več kot 21 let 156 4,22 0,959 0,077 4,070 4,370 
Skupaj 466 4,29 0,874 0,041 4,210 4,370 

Čutim, da imam 
veliko dobrih 
lastnosti. (V11-
2) 

Manj kot leto dni 13 4,92 0,277 0,077 4,760 5,090 
Od 1 do 5 let 93 4,63 0,567 0,059 4,520 4,750 
Od 6 do 10 let 77 4,62 0,629 0,072 4,480 4,770 
Od 11 do 15 let 71 4,56 0,670 0,080 4,400 4,720 
Od 16 do 20 let 56 4,48 0,763 0,102 4,280 4,690 
Več kot 21 let 156 4,53 0,722 0,058 4,410 4,640 
Skupaj 466 4,58 0,669 0,031 4,510 4,640 

Sposoben sem 
opravljati stvari 
tako dobro kot 
drugi.  (V11-3) 

Manj kot leto dni 13 4,77 0,439 0,122 4,500 5,030 
Od 1 do 5 let 93 4,47 0,774 0,080 4,310 4,630 
Od 6 do 10 let 77 4,62 0,563 0,064 4,500 4,750 
Od 11 do 15 let 71 4,49 0,772 0,092 4,310 4,680 
Od 16 do 20 let 56 4,46 0,785 0,105 4,250 4,670 
Več kot 21 let 156 4,42 0,795 0,064 4,300 4,550 
Skupaj 466 4,49 0,746 0,035 4,420 4,560 

Kompetentnost 
(moc) 

Manj kot leto dni 13 4,04 0,721 0,200 3,603 4,474 
Od 1 do 5 let 93 3,89 0,863 0,090 3,709 4,065 
Od 6 do 10 let 76 3,88 0,909 0,104 3,674 4,089 
Od 11 do 15 let 68 3,90 0,915 0,111 3,683 4,126 
Od 16 do 20 let 56 3,71 0,768 0,103 3,509 3,920 
Več kot 21 let 153 3,82 0,844 0,068 3,685 3,955 
Skupaj 459 3,85 0,856 0,040 3,771 3,928 

Pozitivni odnosi 
(poz_od) 

Manj kot leto dni 13 4,56 0,344 0,096 4,356 4,772 
Od 1 do 5 let 92 4,36 0,634 0,066 4,231 4,494 
Od 6 do 10 let 77 4,30 0,687 0,078 4,147 4,459 
Od 11 do 15 let 68 4,32 0,722 0,088 4,149 4,498 
Od 16 do 20 let 55 4,53 0,520 0,070 4,393 4,674 
Več kot 21 let 154 4,40 0,601 0,048 4,305 4,496 
Skupaj 459 4,39 0,629 0,029 4,328 4,443 

Avtonomija 
(avto) 

Manj kot leto dni 13 4,00 0,736 0,204 3,555 4,445 
Od 1 do 5 let 93 3,72 0,963 0,100 3,522 3,919 
Od 6 do 10 let 77 3,86 0,928 0,106 3,646 4,068 
Od 11 do 15 let 68 3,88 0,963 0,117 3,642 4,108 
Od 16 do 20 let 56 3,92 0,808 0,108 3,703 4,136 
Več kot 21 let 156 3,88 0,946 0,076 3,725 4,025 
Skupaj 463 3,85 0,926 0,043 3,765 3,934 
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Zadovoljstvo 
(zadov) 

Manj kot leto dni 13 3,81 0,542 0,150 3,480 4,135 
Od 1 do 5 let 92 3,55 0,994 0,104 3,343 3,755 
Od 6 do 10 let 77 3,75 0,800 0,091 3,572 3,935 
Od 11 do 15 let 70 3,65 0,891 0,106 3,438 3,863 
Od 16 do 20 let 56 3,59 1,069 0,143 3,308 3,880 
Več kot 21 let 154 3,55 0,955 0,077 3,395 3,699 
Skupaj 462 3,61 0,934 0,043 3,525 3,696 

Pozitivna čustva 
(pozit) 

Manj kot leto dni 13 3,47 0,589 0,163 3,119 3,830 
Od 1 do 5 let 91 3,64 0,760 0,080 3,477 3,794 
Od 6 do 10 let 74 3,81 0,693 0,081 3,650 3,971 
Od 11 do 15 let 69 3,74 0,615 0,074 3,592 3,887 
Od 16 do 20 let 52 3,60 0,693 0,096 3,410 3,796 
Več kot 21 let 150 3,68 0,688 0,056 3,572 3,794 
Skupaj 449 3,69 0,692 0,033 3,624 3,752 

Vir: Lasten 
 

Po opravljenem testu enakosti varianc za celotno PDP glede na delovno dobo (tabela 62) 
prikazujemo ANOVO (tabela 63). 
 
Tabela 62: Test enakosti (homogenosti) varianc za PDP celota ter delovno dobo 

Test homogenosti varianc 
 Levenova statistika df1 df2 p 

Čutim, da sem enakovreden drugim. (V11-1) 0,407 5 460 0,844 
Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti. (V11-2) 5,028 5 460 0,000 
Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot 
drugi.  (V11-3) 

2,702 5 460 0,020 

Kompetentnost (moc) 0,448 5 453 0,815 
Avtonomija (avto) 0,837 5 457 0,524 
Zadovoljstvo (zadov) 1,985 5 456 0,080 
Pozitivna čustva (pozit) 0,583 5 443 0,713 

Vir: Lasten 
 

 
Tabela 63: ANOVA za analizo razlik za koncept PDP glede na delovno dobo 

 Vsota 
kvadratov 

df Povprečje 
kvadratov 

F p 

Čutim, da sem 
enakovreden drugim. 
(V11-1) 

Med skupinami 1,764 5 0,353 0,459 0,807 
Znotraj skupine 353,703 460 0,769   
Skupaj 355,468 465    

Čutim, da imam 
veliko dobrih 
lastnosti. (V11-2) 

Med skupinami 2,956 5 0,591 1,327 0,251 
Znotraj skupine 204,915 460 0,445   
Skupaj 207,871 465    

Sposoben sem 
opravljati stvari tako 
dobro kot drugi. 
(V11-3) 

Med skupinami 3,145 5 0,629 1,133 0,342 
Znotraj skupine 255,320 460 0,555   
Skupaj 258,466 465    

Kompetentnost (moc) Med skupinami 2,034 5 0,407 0,552 0,737 
Znotraj skupine 333,594 453 0,736   
Skupaj 335,627 458    

Pozitivni odnosi  
(poz_od) 

Med skupinami 2,485 5 0,497 1,262 0,279 
Znotraj skupine 178,482 453 0,394   
Skupaj 180,967 458    

Avtonomija (avto) Med skupinami 2,269 5 0,454 0,526 0,756 
Znotraj skupine 394,048 457 0,862   
Skupaj 396,317 462    
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Zadovoljstvo (zadov) Med skupinami 3,168 5 0,634 0,723 0,606 
Znotraj skupine 399,327 456 0,876   
Skupaj 402,495 461    

Pozitivna čustva 
(pozit) 

Med skupinami 2,523 5 0,505 1,054 0,385 
Znotraj skupine 212,026 443 0,479   
Skupaj 214,549 448    

Vir: Lasten 
 

 
Iz tabele 63 je razvidno, da je izračunana statistična značilnost p pri vseh spremenljivkah 
večja od 0,05, kar pomeni, da razlike v PDP med skupinami zaposlenih glede na njihovo 
delovno dobo niso statistično značilne. V nadaljevanju pa sledi analiza razlik med skupinami 
za koncepta ZIPOC in PDP zaposlenih glede na njihovo delovno mesto. 
 
3.12.3  Analiza razlik med skupinami pri konceptu ZIPOC posameznika glede na delovno 

mesto 
 
Za lažje razumevanje izpostavljamo, da smo v analizo razlik med skupinami za koncept 
ZIPOC vključili konstrukte: 
• TELRAV, ki sestoji iz petih indikatorjev; 
• DRUZINT, ki ima podkonstrukt oseb_raz (osebni razvoj); 
• CUST, ki ima podkonstrukte poz_nar (pozitivna miselna naravnanost), ziv_sed (življenje v 

sedanjem trenutku) in cuint1 (čustvena inteligenca 1); 
• DUHOVNO, ki vključuje podkonstrukte smisel (smisel) in harm (harmonija); 
• EKONOM. 
 
Tabela 64 prikazuje opisno statistiko ZIPOC zaposlenih glede na njihovo delovno mesto. Iz 
rezultatov lahko razberemo, da se glede na odgovore v največji meri počutijo izčrpano in 
utrujeno izvajalci ter v najmanjši meri operativni vodje (izključno zadnji nivo vodenja). 
Trditev »Strah, da bi izgubil nadzor nad seboj, se zlomil, ali zbolel.« (V1-3) je v največji meri 
značilna za samostojne strokovne kadre (ki nimajo neposredno podrejenih ljudi), najmanj pa 
se z njo identificirajo operativni vodje. S primanjkovanjem zraka v času regeneracije in 
rekreacije se v največji meri sooča višji in srednji management, v najmanjši meri operativni 
vodje. Izvajalci so tisti, ki v največji meri čutijo napetost v prsih, vratu in glavi ter imajo težave 
s koncentracijo in spominom, najmanj prej omenjenih težav pa navajajo operativni vodje. 
Pozitivna miselna naravnanost, življenje v sedanjem trenutku, čustvena inteligenca in 
harmonija so v največji meri prisotne pri operativnih vodjah, v najmanjši meri pa pri 
izvajalcih. Osebni razvoj in smisel (v življenju) zaznamujeta višji in srednji management, 
obenem pa sta v najmanjši meri prisotna pri izvajalcih. Ekonomsko ravnovesje oz. stabilnost 
je v največji meri prisotna pri operativnih vodjah, najnižja pa je pri izvajalcih. 



VPLIV ZADOSTNE IN POTREBNE OSEBNE CELOVITOSTI NA PSIHIČNO DOBRO POČUTJE ZAPOSLENEGA 

 

118 
 

Tabela 64: Opisna statistika za ZIPOC glede na delovno mesto 
 N Povprečna 

vrednost 
Standardni 

odklon 
Standardna 

napaka 
95% Interval 

zaupanja za srednjo 
vrednost 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Na splošno se 
počutim 
izčrpan(a) in 
utrujen(a). 
(V1-2) 

Višji in srednji 
management 80 2,26 0,868 0,097 2,070 2,460 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

66 2,21 0,595 0,073 2,070 2,360 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih ljudi) 

215 2,27 0,872 0,059 2,160 2,390 

Izvajalci 99 2,34 0,949 0,095 2,150 2,530 
Skupaj 460 2,28 0,854 0,040 2,200 2,360 

Strah me je, 
da bi 
izgubil(a) 
nadzor nad 
seboj, se 
zlomil(a), ali 
zbolel(a). (V1-
3) 

Višji in srednji 
management 80 1,53 0,900 0,101 1,320 1,730 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

66 1,44 0,585 0,072 1,300 1,580 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih ljudi) 

216 1,56 0,833 0,057 1,450 1,680 

Izvajalci 98 1,53 0,888 0,090 1,350 1,710 
Skupaj 460 1,53 0,825 0,038 1,460 1,610 

Primanjkuje 
mi zraka v 
času 
regeneracije 
in rekreacije. 
(V1-4) 

Višji in srednji 
management 80 1,78 1,006 0,112 1,550 2,000 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

66 1,56 0,806 0,099 1,360 1,760 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih ljudi) 

215 1,69 0,947 0,065 1,570 1,820 

Izvajalci 98 1,65 0,898 0,091 1,470 1,830 
Skupaj 459 1,68 0,927 0,043 1,590 1,760 

Čutim 
napetost v 
prsih, vratu in 
glavi. (V1-5) 

Višji in srednji 
management 80 1,81 0,956 0,107 1,600 2,030 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

66 1,77 0,780 0,096 1,580 1,960 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih ljudi) 

215 1,79 0,881 0,060 1,670 1,900 

Izvajalci 98 1,90 1,040 0,105 1,690 2,110 
Skupaj 459 1,81 0,916 0,043 1,730 1,900 

Imam težave 
s 
koncentracijo 
in spominom. 
(V1-8) 
 
 
 

Višji in srednji 
management 80 1,74 0,775 0,087 1,560 1,910 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

66 1,67 0,591 0,073 1,520 1,810 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 

216 1,75 0,742 0,051 1,650 1,850 
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neposredno 
podrejenih ljudi) 
Izvajalci 98 1,83 0,862 0,087 1,650 2,000 
Skupaj 460 1,75 0,755 0,035 1,680 1,820 

Osebni razvoj 
(oseb_raz) 

Višji in srednji 
management 80 4,08 0,827 0,092 3,895 4,263 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

66 3,96 0,728 0,090 3,786 4,144 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih ljudi) 

216 3,73 0,908 0,062 3,613 3,856 

Izvajalci 99 3,41 1,190 0,120 3,177 3,651 
Skupaj 461 3,76 0,964 0,045 3,670 3,847 

Pozitivna 
miselna 
naravnanost 
(poz_nar) 

Višji in srednji 
management 79 4,39 0,572 0,064 4,264 4,521 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

65 4,42 0,587 0,073 4,275 4,566 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih ljudi) 

212 4,25 0,753 0,052 4,145 4,349 

Izvajalci 99 4,14 0,887 0,089 3,968 4,322 
Skupaj 455 4,27 0,740 0,035 4,207 4,343 

Življenje v 
sedanjem 
trenutku 
(ziv_sed) 

Višji in srednji 
management 80 4,53 0,467 0,052 4,424 4,632 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

66 4,55 0,525 0,065 4,420 4,678 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih ljudi) 

210 4,45 0,564 0,039 4,372 4,526 

Izvajalci 96 4,41 0,645 0,066 4,278 4,540 
Skupaj 452 4,47 0,562 0,026 4,417 4,521 

Čustvena 
inteligenca 1 
(cuint1) 

Višji in srednji 
management 80 4,36 0,503 0,056 4,251 4,474 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

65 4,52 0,545 0,068 4,380 4,650 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih ljudi) 

214 4,24 0,688 0,047 4,150 4,336 

Izvajalci 98 4,11 0,883 0,089 3,930 4,284 
Skupaj 457 4,27 0,699 0,033 4,209 4,338 

Harmonija 
(harm) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Višji in srednji 
management 80 4,07 0,912 0,102 3,868 4,274 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

64 4,15 1,046 0,131 3,890 4,412 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih ljudi) 

211 4,06 0,974 0,067 3,928 4,192 
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Izvajalci 96 3,91 1,092 0,111 3,685 4,128 
Skupaj 451 4,04 1,000 0,047 3,950 4,135 

Smisel 
(smisel)  
 
 

 

Višji in srednji 
management 80 3,49 1,020 0,114 3,265 3,719 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

65 3,48 1,147 0,142 3,193 3,761 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih ljudi) 

215 3,23 1,138 0,078 3,077 3,382 

Izvajalci 96 3,15 1,197 0,122 2,910 3,395 
Skupaj 456 3,29 1,137 0,053 3,190 3,399 

Ekon Višji in srednji 
management 79 4,66 1,165 0,131 4,397 4,919 

Operativni vodje 
(izključno zadnji 
nivo vodenja) 

63 4,78 1,170 0,147 4,483 5,073 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih ljudi) 

215 4,30 1,218 0,083 4,139 4,466 

Izvajalci 96 3,90 1,425 0,145 3,607 4,185 
Skupaj 453 4,34 1,280 0,060 4,226 4,463 

Vir: Lasten 
 
V nadaljevanju predstavljamo najprej test enakosti varianc za ZIPOC celota (tabela 65) ter 
delovno mesto in potem sledi predstavitev ANOVE (tabela 66). 
 
Tabela 65: Test enakosti (homogenosti) varianc za ZIPOC celota ter delovno mesto 

Test homogenosti varianc 

 Levenova statistika df1 df2 p 

Na splošno se počutim izčrpan(a) in utrujen(a). (V1-2) 5,530 3 456 0,001 
Strah me je, da bi izgubil(a) nadzor nad seboj, se zlomil(a), ali 
zbolel(a). (V1-3) 

1,599 3 456 0,189 

Primanjkuje mi zraka v času regeneracije in rekreacije. (V1-4) 0,847 3 455 0,469 
Čutim napetost v prsih, vratu in glavi. (V1-5) 0,785 3 455 0,503 
Imam težave s koncentracijo in spominom. (V1-8) 0,857 3 456 0,463 
Osebni razvoj (oseb_raz) 7,588 3 457 0,000 
Pozitivna miselna naravnanost (poz_nar) 3,866 3 451 0,009 
Življenje v sedanjem trenutku (ziv_sed) 2,001 3 448 0,113 
Čustvena inteligenca 1 (cuint1) 8,276 3 453 0,000 
Harmonija (harm) 0,799 3 447 0,495 
Smisel (smisel) 0,795 3 452 0,497 
Ekon (ekonomsko ravnovesje) 1,313 3 449 0,270 

Vir: Lasten 
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Tabela 66: ANOVA za analizo razlik za koncept ZIPOC posameznika glede na delovno dobo 
 Vsota 

kvadratov 
df Povprečje 

kvadratov 
F p 

Strah me je, da bi 
izgubil nadzor nad 
seboj, se zlomil, ali 
zbolel. (V1-2) 

Med skupinami 0,803 3 0,268 0,391 0,759 
Znotraj skupine 311,708 456 0,684   
Skupaj 312,511 459    

Primanjkuje mi zraka 
v času regeneracije in 
rekreacije. (V1-3) 

Med skupinami 1,770 3 0,590 0,685 0,562 
Znotraj skupine 392,151 455 0,862   
Skupaj 393,922 458    

Čutim napetost v 
prsih, vratu in glavi. 
(V1-4) 

Med skupinami 0,971 3 0,324 0,384 0,764 
Znotraj skupine 382,916 455 0,842   
Skupaj 383,887 458    

Imam težave s 
koncentracijo in 
spominom. (V1-5) 

Med skupinami 1,043 3 0,348 0,608 0,610 
Znotraj skupine 260,705 456 0,572   
Skupaj 261,748 459    

Na splošno se 
počutim izčrpan in 
utrujen. (V1-8) 

Med skupinami 0,732 3 0,244 0,334 0,801 
Znotraj skupine 333,650 456 0,732   
Skupaj 334,383 459    

Osebni razvoj 
(oseb_raz) 

Med skupinami 22,894 3 7,631 8,618 0,000 
Znotraj skupine 404,663 457 0,885   
Skupaj 427,557 460    

Pozitivna miselna 
naravnanost 
(poz_nar) 

Med skupinami 4,312 3 1,437 2,653 0,048 
Znotraj skupine 244,347 451 0,542   
Skupaj 248,659 454    

Življenje v sedanjem 
trenutku (ziv_sed) 

Med skupinami 1,138 3 0,379 1,203 0,308 
Znotraj skupine 141,179 448 0,315   
Skupaj 142,316 451    

Čustvena inteligenca 1 
(cuint1) 

Med skupinami 7,348 3 2,449 5,150 0,002 
Znotraj skupine 215,462 453 0,476   
Skupaj 222,810 456    

Harmonija (harm) Med skupinami 2,665 3 0,888 0,888 0,447 
Znotraj skupine 447,090 447 1,000   
Skupaj 449,755 450    

Smisel (smisel) Med skupinami 8,111 3 2,704 2,108 0,098 
Znotraj skupine 579,760 452 1,283   
Skupaj 587,871 455    

Ekon (Ekonomsko 
ravnovesje9 

Med skupinami 39,310 3 13,103 8,393 0,000 
Znotraj skupine 700,968 449 1,561   
Skupaj 740,278 452    

Vir: Lasten 
 

V nadaljevanju smo analizirali ZIPOC posameznikov glede na delovna mesta v organizaciji. Iz 
tabele 66 je razvidno, da je večina izračunanih statističnih značilnosti večja od 0,05, kar 
pomeni, da razlike v ZIPOC zaposlenih glede na delovno mesto niso statistično značilne. 
Statistično značilnih razlik ni pri konstruktih TELRAV (telesno ravnovesje), DUHOVNO 
(duhovno ravnovesje), ziv_sed (življenje v sedanjem trenutku), harm (harmonija) in smisel 
(smisel). 
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Pri konstruktu EKONOM (ekonomska stabilnost) je izračunana statistična značilnost p < 0,05, 
kar pomeni, da so razlike v ekonomski stabilnosti med skupinami zaposlenih glede na 
delovno mesto statistično značilne. Ker nas je zanimalo tudi, katere skupine zaposlenih se 
med seboj bistveno razlikujejo, smo opravili dodatno post hoc analizo. V njej primerjamo 
povprečje vsake skupine s povprečjema preostalih skupin. Iz izpisa rezultatov te analize 
(tabela 67), ki smo jo naredili s Tukeyevo metodo, je razvidno, da obstajajo značilne razlike 
med višjim in srednjim managementom in izvajalci, med operativnimi vodjami in 
samostojnimi strokovnimi kadri ter med operativnimi vodjami in izvajalci. Pri tem lahko 
dodamo, da najvišjo povprečno vrednost pri konstruktu ekonomske stabilnosti dosegajo 
zaposleni na delovnih mestih operativnih vodij, najnižjo pa zaposlenih na delovnih mestih 
izvajalcev. Trdimo lahko, da se ekonomska stabilnost povečuje z zahtevnostjo delovnega 
mesta. 
 
Analizirali smo tudi osebni razvoj (oseb_raz) zaposlenih glede na delovno mesto 
respondentov. Tabela 66 prikazuje, da je izračunana statistična značilnost v večini skupin 
zaposlenih manjša od 0,05, kar pomeni, da so razlike v osebnem razvoju in s tem v družbeni 
integriranosti med skupinami zaposlenih glede na delovno mesto statistično značilne. Kljub 
temu nas je zanimalo tudi, katere skupine se med seboj bistveno razlikujejo. Zato smo 
opravili post hoc analizo, s katero smo primerjali povprečje vsake skupine s povprečjem 
preostalih skupin. Iz izpisa rezultatov omenjene analize (tabela 67), opravljene s 
Tamhanejevo metodo, je razvidno, da značilne razlike obstajajo pri osebnem razvoju in sicer 
med višjim in srednjim managementom ter samostojnimi strokovnimi kadri (ki pa nimajo 
neposredno podrejenih ljudi), med višjim in srednjim managementom in izvajalci, med 
operativnimi vodjami (izključno zadnji nivo vodenja) in izvajalci ter med samostojnimi 
strokovnimi kadri in izvajalci. Razlike izhajajo iz dejstva, da ima osebni razvoj najvišje 
povprečne vrednosti pri višjem in srednjem managementu, medtem ko je ta najnižji pri 
izvajalcih. Nekoliko na boljšem po povprečnih vrednosti v primerjavi z izvajalci so samostojni 
strokovni kadri. 
 
Iz vsebine tabel 66 pridemo do nekaterih sklepov tudi za duševno ravnovesje (CUST), ki 
vključuje pozitivno miselno naravnanost, življenje v sedanjem trenutku in čustveno 
inteligenco, glede na delovno mesto. Vidimo, da je p < 0,05 v dveh primerih oz. 
podkonstruktih duševnega ravnovesja, to sta pozitivna miselna naravnanost in čustvena 
inteligenca. Prvi konstrukt je pozitivna miselna naravnanost. Razlike v pozitivni miselni 
naravnanosti med skupinami zaposlenih glede na delovno mesto so statistično značilne. Ker 
nas je zanimalo tudi, katere skupine zaposlenih se med seboj značilno razlikujejo, smo 
opravili dodatno post hoc analizo. V njej primerjamo povprečje vsake skupine zaposlenih s 
povprečjema preostalih skupin. Iz izpisa rezultatov te analize, ki smo jo naredili s 
Tamhanejevo metodo, je razvidno, da pri pozitivni miselni naravnanosti ni značilnih razlik. Pri 
čustveni inteligenci zaposlenih pa obstajajo razlike med operativnimi vodjami in 
samostojnimi strokovnimi kadri ter med operativnimi vodjami in izvajalci. Glede na 
povprečne vrednosti čustvene inteligence lahko sklepamo, da so najbolj čustveno 
inteligentni operativni vodje, na drugem mestu jim sledi višji in srednji management, nato 
samostojni strokovni kadri in na koncu izvajalci. 
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Tabela 67: Post hoc testi za analizo razlik med skupinami za koncept ZIPOC zaposlenih 
glede na delovno mesto  

Multiple primerjave 
Odvisna 

spremenljivka 
(I) 

Označite 
delo, ki ga 
opravljate 

v 
organizacij

i. 

(J) Označite delo, ki ga 
opravljate v organizaciji. 

Srednja 
razlika 

(I-J) 

Stand. 
napaka 

p 95% Interval zaupanja 
za srednjo vrednost 

Spodnja 
meja 

Spodnja 
meja 

Osebni 
razvoj 
(oseb_raz) 

Ta
m

hr
an

e 

Višji in 
srednji 
manageme
nt 

Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) 0,115 0,129 0,941 -0,229 0,115 

Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

0,345* 0,111 0,014 0,048 0,345* 

Izvajalci 
0,665* 0,151 0,000 0,263 0,665* 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

Višji in srednji management 
-0,115 0,129 0,941 -0,458 -0,115 

Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

0,230 0,109 0,200 -0,061 0,230 

Izvajalci 
0,551* 0,149 0,002 0,153 0,551* 

Samostojni 
strokovni 
kadri (ki pa 
nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

Višji in srednji management 
-0,345* 0,111 0,014 -0,641 -0,345* 

Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) -0,023 0,109 0,200 -0,521 -0,230 

Izvajalci 
0,320 0,135 0,106 -0,038 ,32043 

Izvajalci Višji in srednji management 
-0,665* 0,151 0,000 -1,067 -0,665 

Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) -0,550* 0,149 0,002 -0,949 -0,550* 

Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

-0,320 0,135 0,106 -0,679 -0,320 

Čustvena 
inteligenca 
1 (cuint1) 

Ta
m

hr
an

e 

Višji in 
srednji 
manageme
nt 

Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) -0,153 0,088 0,410 -0,388 -0,153 

Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

0,119 0,073 0,485 -0,075 0,120 

Izvajalci 
0,255 0,105 0,095 -0,026 0,255 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

Višji in srednji management 
0,153 0,088 0,410 -0,082 0,153 

Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

0,272* 0,082 0,007 0,053 0,272* 

Izvajalci 
0,408* 0,112 0,002 0,110 0,408* 

Samostojni 
strokovni 
kadri (ki pa 
nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

Višji in srednji management 
-0,120 0,073 0,485 -0,314 -0,120 

Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) -0,272 0,082 0,007 -0,492 -0,272* 

Izvajalci 
0,136 0,101 0,696 -0,133 0,136 

Izvajalci Višji in srednji management 
-0,255 0,105 0,095 -0,536 -0,255 

Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) -0,408* 0,112 0,002 -0,706 -0,408* 

Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

-0,136 0,101 0,696 -0,405 -0,136 

Pozitivna 
miselna  Ta m

hr
  

              Višji in 
srednji 

Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) -0,028 0,097 1,000 -0,288 -0,028 
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naravna- 
nost 
(poz_nar)  
 
 
 

manageme
nt 
 
 
 
 
 
 
 

Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

0,146 0,083 0,392 -0,074 0,146 

Izvajalci 
0,248 0,110 0,144 -0,045 0,248 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

Višji in srednji management 
0,028 0,097 1,000 -0,231 0,028 

Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

0,174 0,089 0,283 -0,065 0,174 

Izvajalci 
0,276 0,115 0,102 -0,031 0,276 

Samostojni 
strokovni 
kadri (ki pa 
nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

Višji in srednji management 
-0,146 0,083 0,392 -0,365 -0,146 

Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) -0,174 0,089 0,283 -0,412 -0,174 

Izvajalci 
0,102 0,103 0,904 -0,172 0,102 

Izvajalci Višji in srednji management 
-0,248 0,110 0,144 -0,540 -0,248 

Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) -0,276 0,115 0,102 -0,582 -0,276 

Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

-0,102 0,103 0,904 -0,377 -0,102 

Ekon 

Tu
ke

y 
HS

D 

Višji in 
srednji 
manageme
nt 

Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) 

-0,120 0,211 0,942 -0,664 0,425 

Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

0,356 0,164 0,135 -0,068 0,780 

Izvajalci 0,762* 0,190 0,000 0,273 1,252 
Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

Višji in srednji management 0,120 0,211 0,942 -0,425 0,664 
Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

0,475* 0,179 0,041 0,014 0,937 

Izvajalci 0,882* 0,203 0,000 0,360 1,404 
Samostojni 
strokovni 
kadri (ki pa 
nimajo 
neposredn
o 
podrejenih 
ljudi) 

Višji in srednji management -0,356 0,164 0,135 -0,780 0,068 
Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) 

-0,475* 0,179 0,041 -0,937 -0,014 

Izvajalci 0,406* 0,153 0,041 0,011 0,802 

Izvajalci Višji in srednji management -0,762* 0,190 0,000 -1,252 -0,273 
Operativni vodje (izključno 
zadnji nivo vodenja) 

-0,882* 0,203 0,000 -1,404 -0,360 

Samostojni strokovni kadri 
(ki pa nimajo neposredno 
podrejenih ljudi) 

-0,406* 0,153 0,041 -0,802 -0,011 

*Srednja razlika je statistično značilna pri ravni 0,05. 

Vir: Lasten 
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3.12.4  Analiza razlik med skupinami za koncept PDP zaposlenih glede na njihovo delovno 
mesto 

 
Na tem mestu poudarjamo, da tudi tokrat PDP uokvirjamo v treh konstruktih SDP, PDP' in 
SDT ter dodajamo SAMOS (samospoštovanje), ker je to vsebinsko povezano s PDP. 
 
Tabela 68: Opisna statistika za celotno PDP posameznika z vidika njegovega delovnega 
mesta 

 N Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

95% Interval 
zaupanja za srednjo 

vrednost 
Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 
Čutim, da sem 
enakovreden 
drugim. (V11-
1) 

Višji in srednji 
management 80 4,46 0,745 0,083 4,300 4,630 

Operativni vodje 
(izključno zadnji nivo 
vodenja) 

66 4,41 0,744 0,092 4,230 4,590 

Samostojni strokovni 
kadri (ki pa nimajo 
neposredno podrejenih 
ljudi) 

216 4,31 0,803 0,055 4,210 4,420 

Izvajalci 99 4,02 1,106 0,111 3,800 4,240 
Skupaj 461 4,29 0,871 0,041 4,210 4,370 

Čutim, da 
imam veliko 
dobrih 
lastnosti. (V11-
2) 

Višji in srednji 
management 80 4,71 0,578 0,065 4,580 4,840 

Operativni vodje 
(izključno zadnji nivo 
vodenja) 

66 4,59 0,632 0,078 4,440 4,750 

Samostojni strokovni 
kadri (ki pa nimajo 
neposredno podrejenih 
ljudi) 

216 4,56 0,636 0,043 4,480 4,650 

Izvajalci 99 4,47 0,812 0,082 4,310 4,640 
Skupaj 461 4,57 0,670 0,031 4,510 4,640 

Sposoben sem 
opravljati stvari 
tako dobro kot 
drugi.  (V11-3) 

Višji in srednji 
management 80 4,74 0,522 0,058 4,620 4,850 

Operativni vodje 
(izključno zadnji nivo 
vodenja) 

66 4,50 0,707 0,087 4,330 4,670 

Samostojni strokovni 
kadri (ki pa nimajo 
neposredno podrejenih 
ljudi) 

216 4,47 0,727 0,049 4,370 4,570 

Izvajalci 99 4,33 0,915 0,092 4,150 4,520 
Skupaj 461 4,49 0,748 0,035 4,420 4,560 

Pozitivna 
čustva (pozit) 

Višji in srednji 
management 78 3,95 0,606 0,069 3,810 4,083 

Operativni vodje 
(izključno zadnji nivo 
vodenja) 

62 3,85 0,626 0,079 3,691 4,008 

Samostojni strokovni 
kadri (ki pa nimajo 
neposredno podrejenih 
ljudi) 

207 3,63 0,675 0,047 3,541 3,726 

Izvajalci 97 3,47 0,733 0,074 3,321 3,617 
Skupaj 444 3,68 0,688 0,033 3,619 3,747 

Zadovoljstvo 
(zadov) 
 
 
 

Višji in srednji 
management 80 3,75 0,893 0,100 3,555 3,952 

Operativni vodje 
(izključno zadnji nivo 
vodenja) 

64 3,88 0,686 0,086 3,708 4,050 
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Samostojni strokovni 
kadri (ki pa nimajo 
neposredno podrejenih 
ljudi) 

214 3,57 0,946 0,065 3,441 3,697 

Izvajalci 99 3,43 1,021 0,103 3,226 3,633 
Skupaj 457 3,61 0,931 0,044 3,529 3,700 

Avtonomija 
(avto) 
 
 
 
 
 
 

Višji in srednji 
management 80 3,88 0,991 0,111 3,661 4,102 

Operativni vodje 
(izključno zadnji nivo 
vodenja) 

66 3,95 0,780 0,096 3,755 4,139 

      
 

Samostojni strokovni 
kadri (ki pa nimajo 
neposredno podrejenih 
ljudi) 

215 3,84 0,910 0,062 3,722 3,967 

Izvajalci 97 3,79 0,981 0,100 3,596 3,992 
Skupaj 458 3,85 0,921 0,043 3,770 3,939 

Pozitivni 
odnosi 
(poz_od) 

Višji in srednji 
management 80 4,36 0,549 0,061 4,240 4,485 

Operativni vodje 
(izključno zadnji nivo 
vodenja) 

65 4,45 0,585 0,073 4,306 4,596 

Samostojni strokovni 
kadri (ki pa nimajo 
neposredno podrejenih 
ljudi) 

213 4,43 0,587 0,040 4,348 4,507 

Izvajalci 96 4,29 0,742 0,076 4,138 4,439 
Skupaj 454 4,39 0,617 0,029 4,333 4,447 

Kompetentnost 
(moc) 

Višji in srednji 
management 79 4,05 0,850 0,096 3,860 4,241 

Operativni vodje 
(izključno zadnji nivo 
vodenja) 

65 4,07 0,728 0,090 3,889 4,250 

Samostojni strokovni 
kadri (ki pa nimajo 
neposredno podrejenih 
ljudi) 

212 3,73 0,839 0,058 3,615 3,842 

Izvajalci 98 3,80 0,913 0,092 3,618 3,984 
Skupaj 454 3,85 0,853 0,040 3,771 3,928 

Vir: Lasten 
 

Tabela 68 prikazuje opisno statistiko celotnega PDP glede na delovno mesto posameznika. 
Zaposleni v višjem in srednjem managementu se v največji meri strinjajo z naslednjimi 
trditvami (glede na anketirance na drugih delovnih mestih): »Sposoben sem opravljati stvari 
tako dobro kot drugi.« (V11_3), »Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« (V11_2), »Čutim, 
da sem enakovreden drugim.« (V11_1), poleg tega prevladujejo pri njih pozitivna čustva. 
Zadovoljstvo z življenjem, avtonomijo, kompetentnost in pozitivne odnose prej omenjena 
skupina zaposlenih občuti v manjši meri v primerjavi z operativnimi vodji. Če povzamemo: 
PDP se razlikuje glede na delovno mesto posameznika; tako največje povprečje pri 
konstruktih koncepta PDP dosegata višji in srednji management ter operativni vodje. 
Najmanjše povprečne vrednosti pri večini elementov PDP dosegajo izvajalci in samostojni 
strokovni kadri (ki pa nimajo neposredno podrejenih ljudi). 
 
Po ustaljeni praksi sledi test enakosti varianc za celotno PDP (tabela 69), rezultati ANOVE pa 
so predstavljeni v tabeli 70. 
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Tabela 69: Test homogenosti varianc za celotno PDP  
Test homogenosti varianc 

 Levenova statistika df1 df2 p 

Čutim, da sem enakovreden drugim. (V11_1)  4,384 3 457 0,005 
Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti. (V11_2) 5,380 3 457 0,001 
Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot 
drugi.  (V11_3) 

11,201 3 457 0,000 

Pozitivna čustva (pozit) 1,080 3 440 0,357 
Zadovoljstvo (zadov) 3,913 3 453 0,009 
Avtonomija (avto) 1,464 3 454 0,224 
Pozitivni odnosi (poz_od) 2,933 3 450 0,033 
Kompetentnost (moc) 1,300 3 450 0,274 

Vir: Lasten 
 
Tabela 70: ANOVA za analizo razlik za koncept celotno PDP glede na delovno mesto 

ANOVA 

 Vsota kvadratov df Povprečje 
kvadratov 

F p 

Čutim, da sem 
enakovreden drugim. 
(V11_1) 

Med skupinami 10,656 3 3,552 4,797 0,003 
Znotraj skupine 338,394 457 0,740   
Skupaj 349,050 460    

Čutim, da imam veliko 
dobrih lastnosti. (V11_2) 

Med skupinami 2,547 3 0,849 1,901 0,129 
Znotraj skupine 204,122 457 0,447   
Skupaj 206,668 460    

Sposoben sem opravljati 
stvari tako dobro kot 
drugi.  (V11_3) 

Med skupinami 7,445 3 2,482 4,541 0,004 
Znotraj skupine 249,761 457 0,547   
Skupaj 257,206 460    

Pozitivna čustva (pozit) Med skupinami 12,080 3 4,027 8,961 0,000 
Znotraj skupine 197,721 440 0,449   
Skupaj 209,801 443    

Zadovoljstvo (zadov) Med skupinami 9,852 3 3,284 3,859 0,010 
Znotraj skupine 385,487 453 0,851   
Skupaj 395,339 456    

Avtonomija (avto) Med skupinami 1,002 3 0,334 0,392 0,759 
Znotraj skupine 386,593 454 0,852   
Skupaj 387,594 457    

Pozitivni odnosi 
(poz_od) 

Med skupinami 1,595 3 0,532 1,398 0,243 
Znotraj skupine 171,065 450 0,380   
Skupaj 172,660 453    

Kompetentnost (moc) Med skupinami 9,654 3 3,218 4,529 0,004 
Znotraj skupine 319,760 450 0,711   
Skupaj 329,415 453    

Vir: Lasten 
 
V nadaljevanju smo analizirali celotno PDP glede na delovno mesto respondentov. Iz tabele 
70 je razvidno, da je izračunana statistična značilnost p v večini primerov manjša od 0,05, kar 
nam daje vedeti, da so v teh primerih razlike statistično značilne. V treh primerih je 
izračunana statistična značilnost p večja od 0,05, kar nam pove, da so razlike statistično 
neznačilne. Konstrukti, kjer ni razlik, so PDP' (avto – avtonomija in poz_od – pozitivni odnosi) 
in kazalec »Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« (V11_2).  
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Izvedli smo tudi post hoc analizo, s katero smo preverjali, kateri podatki v skupinah se najbolj 
razlikujejo. Primerjali smo povprečje vsake skupine s povprečjema preostalih skupin 
zaposlenih. Iz izpisa rezultatov te analize, ki smo jo naredili s Tukeyevo in Tamhanejevo 
metodo, je razvidno naslednje: 
• SDP IN DELOVNO MESTO 

SDP se sestoji iz zadov (zadovoljstva) in pozit (pozitivnih čustev oz. pozitivnega afekta), saj 
smo negc (negativnih čustev oz. negativnega afekta) izločili iz modela. V nadaljevanju smo 
analizirali razlike v SDP med skupinami zaposlenih v povezavi z delom, katerega 
posameznik opravlja v organizaciji. Iz tabele 71 je razvidno, da so izračunane statistične 
značilnosti p < 0,05, kar pomeni, da so razlike statistično značilne. V nadaljevanju smo 
opravili dodatno post hoc analizo, s katero smo preverjali, katere skupine zaposlenih se 
najbolj razlikujejo. Primerjali smo povprečje vsake skupine s povprečjema preostalih 
skupin zaposlenih. Iz izpisa rezultatov (tabela 721) te analize, ki smo jo naredili s 
Tukeyevo in Tamhanejevo metodo, je razvidno, da značilne razlike obstajajo pri pozit 
(pozitivna čustva) in zadov (zadovoljstvo). Pri podkonstruktu pozit (pozitivna čustva) 
nastajajo značilne razlike v SDP z vidika pozitivnih čustev med višjim in srednjim 
managementom in samostojnimi strokovnimi kadri, med višjim in srednjim 
managementom in izvajalci ter med operativnimi vodjami in izvajalci. Pri zadovoljstvu z 
življenjem nastajajo značilne razlike med operativnimi vodji in izvajalci. Razlog pa je ta, da 
največ pozitivnih čustev beleži višji in srednji management, najmanj pa izvajalci. Če pa 
analiziramo zadovoljstvo, vidimo, da so najbolj zadovoljni operativni vodje, sledijo jim višji 
in srednji management, samostojni strokovni kadri in izvajalci; 

• SDT IN DELOVNO MESTO 
SDT v naši raziskavi temelji zgolj na podkonstruktu moc (kompetentnost) in tega smo 
analizirali glede na delovno mesto. Iz tabele je razvidno, da je izračunana statistična 
značilnost p < 0,05, kar nam daje vedeti, da so razlike statistično značilne. V nadaljevanju 
smo opravili post hoc analizo, s katero smo preverjali, kateri podatki v skupinah 
zaposlenih se najbolj razlikujejo. Primerjali smo povprečje vsake skupine zaposlenih s 
povprečji preostalih skupin. Tabela 71 predstavlja rezultate te analize, izvedene s 
Tukeyevo metodo. Ugotovljeno je bilo, da značilne razlike obstajajo pri spremenljivki moc 
in sicer med višjim in srednjim managementom in samostojni strokovni kadri ter med 
operativnimi vodjami in samostojnimi strokovnimi kadri. Najvišje povprečne vrednosti pri 
podkonstruktu moc, ki je povezan s kompetentnostjo, beležimo pri operativnih vodjah, 
sledijo jim višji in srednji management, samostojni strokovni kadri in izvajalci; 

• SAMOSPOŠTOVANJE IN DELOVNO MESTO 
Samospoštovanje je temeljilo na treh ključnih indikatorjih (»Čutim, da sem enakovreden 
drugim.« (V11_1), »Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« (V11_2) in »Sposoben sem 
opravljati stvari tako dobro kot drugi.« (V11_3)). Iz tabele 70, v kateri smo analizirali 
samospoštovanje zaposlenih glede na njihovo delovno mesto, je razvidno, da je 
izračunana statistična značilnost p v dveh primerih (»Čutim, da sem enakovreden 
drugim.« (V11_1) in »Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot drugi.« (V11_3)) 
manjša od 0,05, kar pomeni, da so razlike statistično značilne. Pri kazalcu »Čutim, da 
imam veliko dobrih lastnosti.« je izračunana statistična značilnost p večja od 0,05, kar 
priča o statistično neznačilnih razlikah. V nadaljevanju smo s Tamhanejevo metodo 
opravili post hoc analizo. Iz tabele 71 je razvidno, da značilne razlike obstajajo pri trditvi 
»Čutim, da sem enakovreden drugim.« (V11_1) med višjim in srednjim managementom 
na eni in izvajalci na drugi strani, med operativnimi vodjami in izvajalci ter med 
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samostojnimi strokovnimi kadri in izvajalci. Najvišje povprečne vrednosti pri občutenju 
enakovrednosti drugim dosega višji in srednji management, sledijo jim operativni vodje, 
samostojni strokovni kadri in izvajalci. Pri trditvi »Sposoben sem opravljati stvari tako 
dobro kot drugi.« (V11_3) ni statistično značilnih razlik. 

 
Tabela 71: Post hoc testi za analizo razlik med skupinami za koncept celotno PDP 
zaposlenih glede na delovno mesto 

Multiple primerjave 
Odvisna 
spremenljivka 

(I) Označite 
delo, ki ga 
opravljate v 
organizaciji. 

(J) Označite 
delo, ki ga 
opravljate v 
organizaciji. 

Srednja 
razlika (I-

J) 

Stand. 
napaka 

p 95% Interval zaupanja 
za srednjo vrednost 

Spodnja 
meja 

Spodnja 
meja 

Zadovoljstvo 
(zadov) 

Ta
m

ha
ne

 

Višji in srednji 
management 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,126 0,132 0,918 -0,4768 -0,126 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,184 0,119 0,547 -0,1329 0,184 

Izvajalci 0,324 0,143 0,140 -0,057 0,324 
Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

Višji in srednji 
management 

0,126 0,132 0,918 -0,225 0,126 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,310* 0,107 0,027 0,023 0,310* 

Izvajalci 0,450* 0,134 0,006 0,094 0,450* 
Samostojni 
strokovni 
kadri (ki pa 
nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

Višji in srednji 
management 

-0,184 0,119 0,547 -0,501 -0,184 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,310* 0,107 0,027 -0,597 -0,310* 

Izvajalci 0,140 0,121 0,824 -0,183 0,140 
Izvajalci Višji in srednji 

management 
-0,324 0,143 0,140 -0,705 -0,324 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,450* 0,134 0,006 -0,806 -0,450* 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

-0,140 0,121 0,824 -0,462 -0,140 

Čutim, da sem 
enakovreden 
drugim. Ta

m
ha

ne
 

    

 
                                                     

Višji in srednji 
management 
 

Operativni 
vodje 
(izključno 

0,053 0,124 0,999 -0,280 0,053 
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(V11_1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zadnji nivo 
vodenja) 
Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,148 0,100 0,597 -0,120 0,148 

Izvajalci 0,442* 0,139 0,010 0,070 0,442* 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

Višji in srednji 
management 

-0,053 0,124 0,999 -0,380 -0,053 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,094 0,107 0,942 -0,190 0,094 

Izvajalci 0,389* 0,144 0,045 0,010 0,389* 
Samostojni 
strokovni 
kadri (ki pa 
nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

Višji in srednji 
management 

-0,148 0,100 0,597 -0,410 -0,148 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,094 0,107 0,942 -0,380 -0,094 

Izvajalci 0,295 0,124 0,107 -0,040 0,295 
Izvajalci Višji in srednji 

management 
-0,442* 0,139 0,010 -0,810 -0,442* 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,389* 0,144 0,045 -0,770 -0,389* 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

-0,295 0,124 0,107 -0,630 -0,295 

Sposoben 
sem opravljati 
stvari tako 
dobro kot 
drugi.  
(V11_3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta
m

ha
ne

 
                     

Višji in srednji 
management 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

0,027 0,115 1,000 -0,280 0,330 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,212 0,096 0,163 -0,040 0,470 

Izvajalci 0,315 0,123 0,066 -0,010 0,640 
Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 
 
 
 

Višji in srednji 
management 

-0,027 0,115 1,000 -0,330 0,280 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,185 0,103 0,371 -0,090 0,460 
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Izvajalci 0,288 0,128 0,146 -0,050 0,630 

Samostojni 
strokovni 
kadri (ki pa 
nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

Višji in srednji 
management 

-0,212 0,096 0,163 -0,470 0,040 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,185 0,103 0,371 -0,460 0,090 

Izvajalci 0,103 0,112 0,930 -0,190 0,400 
Izvajalci Višji in srednji 

management 
-0,315 0,123 0,066 -0,640 0,010 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,288 0,128 0,146 -0,630 0,050 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

-0,103 0,112 0,930 -0,400 0,190 

Pozitivna 
čustva (pozit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tu

ke
y 

HS
D 

                                          

Višji in srednji 
management 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

0,097 0,114 0,830 -0,197 0,391 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,313* 0,089 0,003 0,0832 0,543 

Izvajalci 0,478* 0,102 0,000 0,215 0,740 
Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

Višji in srednji 
management 

-0,097 0,114 0,830 -0,391 0,197 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,216 0,097 0,118 -0,035 0,466 

Izvajalci 0,380* 0,109 0,003 0,099 0,662 
Samostojni 
strokovni 
kadri (ki pa 
nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 
 

 
 

Višji in srednji 
management 

-0,313* 0,089 0,003 -0,543 -0,083 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,216 0,097 0,118 -0,466 0,035 

Izvajalci 0,165 0,082 0,191 -0,048 

Izvajalci Višji in srednji 
management 

-0,477* 0,102 0,000 -0,740 -0,215 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,380* 0,109 ,003 -0,662 -0,099 
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Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

-0,165 0,082 0,191 -0,377 0,048 

Izvajalci 0,324 0,139 0,092 -0,034 0,681 
Operativni 
vodje (izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

Izvajalci 0,324 0,139 0,092 -0,034 0,681 
Višji in srednji 
management 

0,126 0,155 0,848 -0,273 0,525 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,310 0,131 0,087 -0,029 0,649 

Izvajalci 0,450* 0,148 0,013 0,068 0,831 
Samostojni 
strokovni 
kadri (ki pa 
nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

Višji in srednji 
management 

-0,184 ,12089 0,424 -8,496 0,128 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,310 0,131 0,087 -0,649 0,029 

Izvajalci 0,140 0,112 0,598 -0,149 0,429 
Izvajalci Višji in srednji 

management 
-0,324 0,139 0,092 -0,681 0,034 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,450* 0,148 0,013 -0,8311 -0,068 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

-0,140 0,112 0,598 -0,429 0,149 

Kompetentno
st (moc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tu

ke
y 

HS
D 

              

Višji in srednji 
management 
 
 
 
 
 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,019 0,141 0,999 -0,383 0,345 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,322* 0,111 0,021 0,035 0,608 

Izvajalci 0,250 0,127 0,205 -0,079 0,578 
Operativni 
vodje (izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

Višji in srednji 
management 

0,019 0,141 0,999 -0,345 0,383 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,340 0,119 0,024 0,032 0,649 

Izvajalci 0,268 0,135 0,194 -0,080 0,616 
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Vir: Lasten 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samostojnistrok
ovni kadri (ki pa 
nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

Višji in srednji 
management 

-0,322* 0,111 0,021 -0,608 -0,035 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,340* 0,119 0,024 -0,649 -0,032 

Izvajalci -0,072 0,103 0,896 -0,338 0,193 
Izvajalci Višji in srednji 

management 
-0,250 0,127 0,205 -0,578 0,079 

Operativni 
vodje 
(izključno 
zadnji nivo 
vodenja) 

-0,268 0,135 0,194 -0,616 0,080 

Samostojni 
strokovni kadri 
(ki pa nimajo 
neposredno 
podrejenih 
ljudi) 

0,072 0,103 0,896 -0,193 0,338 

*Srednja razlika je statistično značilna pri ravni 0,05. 
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V nadaljevanju smo analizirali koncept ZIPOC zaposlenih kot respondentov glede na spol.  
 
3.12.5  Analiza razlik med skupinami za koncept ZIPOC zaposlenih glede na spol  
 
Najprej v tabeli 72 predstavljamo opisno statistiko za ZIPOC glede na spol. 
 
Tabela 72: Opisna statistika za ZIPOC kot celoto glede na spol 

 N Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

95% Interval zaupanja 
za srednjo vrednost 
Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 
EKONOM Moški 180 4,45 1,238 0,092 4,27 4,63 

Ženska 271 4,30 1,294 0,079 4,14 4,45 
Skupaj 451 4,36 1,273 0,060 4,24 4,47 

Na splošno se 
počutim izčrpan in 
utrujen. (V1_2) 

Moški 183 2,24 0,830 0,061 2,12 2,36 
Ženska 275 2,32 0,872 0,053 2,22 2,43 
Skupaj 458 2,29 0,855 0,040 2,21 2,37 

Strah me je, da bi 
izgubil nadzor nad 
seboj, se zlomil, ali 
zbolel. (V1_3) 

Moški 182 1,49 0,792 0,059 1,37 1,60 
Ženska 276 1,58 0,860 0,052 1,48 1,68 
Skupaj 458 1,54 0,834 0,039 1,47 1,62 

Primanjkuje mi 
zraka v času 
regeneracije in 
rekreacije. (V1_4) 

Moški 182 1,60 0,878 0,065 1,48 1,73 
Ženska 275 1,74 0,969 0,058 1,62 1,85 
Skupaj 457 1,68 0,935 0,044 1,60 1,77 

Čutim napetost v 
prsih, vratu in 
glavi. (V1_5) 

Moški 182 1,75 0,910 0,067 1,62 1,89 
Ženska 275 1,87 0,928 0,056 1,76 1,98 
Skupaj 457 1,82 0,922 0,043 1,74 1,91 

Imam težave s 
koncentracijo in 
spominom. (V1_8) 

Moški 182 1,70 0,722 0,054 1,59 1,80 
Ženska 276 1,80 0,788 0,047 1,70 1,89 
Skupaj 458 1,76 0,763 0,036 1,69 1,83 

Osebni razvoj 
(oseb_raz) 

Moški 183 3,63 0,971 0,072 3,49 3,77 
Ženska 276 3,84 0,952 0,057 3,72 3,95 
Skupaj 459 3,76 0,964 0,045 3,67 3,84 

Pozitivna miselna 
naravnanost 
(poz_nar) 

Moški 180 4,19 0,773 0,058 4,07 4,30 
Ženska 273 4,33 0,728 0,044 4,24 4,42 
Skupaj 453 4,28 0,748 0,035 4,20 4,34 

Življenje v 
sedanjem 
trenutku (ziv_sed) 

Moški 180 4,36 0,643 0,048 4,26 4,45 
Ženska 270 4,54 0,487 0,021 4,48 4,60 
Skupaj 450 4,47 0,561 0,026 4,42 4,52 

Čustvena 
inteligenca 1 
(cuint1) 

Moški 181 4,26 0,674 0,050 4,16 4,36 
Ženska 274 4,28 0,741 0,045 4,20 4,37 
Skupaj 455 4,28 0,714 0,033 4,21 4,34 

Smisel (smisel) Moški 181 3,10 1,208 0,090 2,90 3,27 
Ženska 273 3,42 1,073 0,065 3,29 3,55 
Skupaj 454 3,29 1,139 0,053 3,19 3,40 

Harmonija (harm) Moški 181 3,69 1,148 0,085 3,52 3,86 
Ženska 268 4,26 0,831 0,051 4,16 4,36 
Skupaj 449 4,03 1,010 0,048 3,94 4,12 

Vir: Lasten 
 

Iz tabele 72 je razvidno, da so v povprečju moški bolj ekonomsko stabilni kot ženske. 
Anketirane ženske se bolj pogosto kot anketirani moški počutijo izčrpane in utrujene, bolj 
pogosto jih je strah, da bi izgubile nadzor nad seboj, se zlomile ali zbolele. Prav tako 
ugotavljamo, da jim bolj pogosto primanjkuje zraka v času regeneracije in rekreacije ter da 
čutijo napetost v prsih, vratu in glavi. Med drugim imajo ženske tudi večje težave s 
koncentracijo in spominom kot moški. Pri odgovorih žensk ugotavljamo tudi višje povprečne 
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vrednosti pri osebnem razvoju, pozitivni miselni naravnosti, smiselu in harmoniji, v 
primerjavi z moškimi. Višje povprečne vrednosti pri ženskah so tudi pri življenju v sedanjem 
trenutku in čustveni inteligenci. 
 
V tabeli 73 sledijo rezultati testa homogenosti varianc za ZIPOC z ozirom na spol, medtem ko 
tabela 74 predstavlja rezultate ANOVE. 
 
Tabela 73: Test homogenosti varianc za ZIPOC kot celoto glede na spol 

Test homogenosti varianc 

 Levenova statistika df1 df2 p 

Smisel (smisel) 1,811 1 452 0,179 
Harmonija (harm) 21,043 1 447 0,000 
Čustvena inteligenca 1 (cuint1) 0,066 1 453 0,797 
Življenje v sedanjem trenutku (ziv_sed) 16,372 1 448 0,000 
Pozitivna miselna naravnanost (poz_nar) 0,639 1 451 0,424 
Osebni razvoj (oseb_raz) 0,087 1 457 0,768 
Na splošno se počutim izčrpan in utrujen. (V1_2) 0,975 1 456 0,324 
Strah me je, da bi izgubil nadzor nad seboj, se zlomil, ali 
zbolel. (V1_3) 

1,616 1 456 0,204 

Primanjkuje mi zraka v času regeneracije in rekreacije. 
(V1_4) 

1,998 1 455 0,158 

Čutim napetost v prsih, vratu in glavi. (V1_5) 0,299 1 455 0,585 
Imam težave s koncentracijo in spominom. (V1_8) 0,003 1 456 0,954 

Vir: Lasten 
 

 
Tabela 74: ANOVA za ugotavljanje razlik za koncept ZIPOC glede na spol 

ANOVA 
 Vsota 

kvadratov 
df Povprečje 

kvadratov 
F p 

EKONOM Med skupinami 2,592 1 2,592 1,601 0,206 
Znotraj skupin 726,934 449 1,619   
Skupaj 729,525 450    

Na splošno se počutim 
izčrpan in utrujen. (V1_2)  

Med skupinami 0,761 1 0,761 1,040 0,308 
Znotraj skupine 333,617 456 0,732   
Skupaj 334,378 457    

Strah me je, da bi izgubil 
nadzor nad seboj, se 
zlomil, ali zbolel. (V1_3) 

Med skupinami 0,902 1 0,902 1,299 0,255 
Znotraj skupin 316,724 456 0,695   
Skupaj 317,627 457    

Primanjkuje mi zraka v 
času regeneracije in 
rekreacije. (V1_4) 

Med skupinami 1,960 1 1,960 2,249 0,134 
Znotraj skupin 396,666 455 0,872   
Skupaj 398,626 456    

Čutim napetost v prsih, 
vratu in glavi. (V1_5) 

Med skupinami 1,391 1 1,391 1,640 0,201 
Znotraj skupin 385,895 455 0,848   
Skupaj 387,287 456    

Imam težave s 
koncentracijo in 
spominom. (V1_8) 

Med skupinami 1,081 1 1,081 1,861 0,173 
Znotraj skupin 265,017 456 0,581   
Skupaj 266,098 457    

Osebni razvoj (oseb_raz) Med skupinami 4,566 1 4,566 4,960 0,026 
Znotraj skupin 420,668 457 0,920   
Skupaj 425,234 458    

Pozitivna miselna 
naravnanost (poz_nar) 

Med skupinami 2,169 1 2,169 3,899 0,049 
Znotraj skupin 250,919 451 0,556   
Skupaj 253,088 452    

Življenje v sedanjem 
trenutku (ziv_sed) 

Med skupinami 3,593 1 3,593 11,681 0,001 
Znotraj skupin 137,814 448 0,308   
Skupaj 141,408 449    



VPLIV ZADOSTNE IN POTREBNE OSEBNE CELOVITOSTI NA PSIHIČNO DOBRO POČUTJE ZAPOSLENEGA 

 

136 
 

Čustvena inteligenca 1 
(cuint1) 

Med skupinami 0,054 1 0,054 0,105 0,746 
Znotraj skupin 231,580 453 0,511   
Skupaj 231,634 454    

Smisel (smisel) Med skupinami 11,400 1 11,400 8,949 0,003 
Znotraj skupin 575,832 452 1,274   
Skupaj 587,233 453    

Harmonija (harm) Med skupinami 34,867 1 34,867 36,946 0,000 
Znotraj skupin 421,848 447 0,944   
Skupaj 456,715 448    

Vir: Lasten 
 

Poiskali smo razlike v ZIPOC med spoloma. Iz tabele 74 je razvidno, da je izračunana 
statistična značilnost v večini primerov večja od 0,05, kar kaže, da razlike niso statistično 
značilne. Kljub temu pa tabela 74 kaže, da je v petih primerih (podkonstruktih) izračunana 
statistična značilnost manjša od 0,05.  
 
Iz tabele 74 je razvidno, da so vse izračunane statistične značilnosti pri telesnem ravnovesju 
večje od 0,05, kar nam daje vedeti, da so razlike statistično neznačilne. Podobno smo 
ugotovili tudi za čustveno inteligenco (cuint1) in ekonomsko stabilnost (EKONOM) 
zaposlenega. 
 
Prav tako smo proučevali duševno/čustveno ravnovesje zaposlenega glede spol. Tabela 74 
nam ponazarja, da sta za poz_od (pozitivna miselna naravnanost) in ziv_sed (življenje v 
sedanjem trenutku) izračunani statistični značilnosti p < 0,05, kar nam daje vedeti, da so 
razlike statistično značilne. Torej s tega stališča obstajajo razlike med moškimi in ženskami. 
To potrjuje povprečna vrednost pri podkonstruktu poz_nar (pozitivna miselna naravnanost), 
ki je višja pri ženskah (4,33), medtem ko je pri moških (4,19). Pri podkonstruktu ziv_sed 
(življenje v sedanjem trenutku) ugotavljamo, da so povprečne vrednosti tudi v tem primeru 
višje pri ženskah (4,54), pri moških je povprečna vrednost 4,36. 
Analizirali smo še duhovno ravnovesje (podkonstrukta smisel in harmonija) posameznika 
glede na spol. Pri tem velja poudariti, da sta izračunani statistični značilnosti p < 0,05, kar 
pomeni, da so razlike statistično značilne. Iz opisne statistike ugotavljamo, da je povprečna 
vrednost pri podkonstruktu smisel spet višja pri ženskah (3,42), to prav tako velja tudi za 
podkonstrukt harmonija, kjer je povprečna vrednost 4,26. Torej sta smisel v življenju in 
harmonija višja pri zaposlenih  ženskah kot pri za moških. 
 
Razliko med moškimi in ženskami smo zaznali tudi pri osebnem razvoju. Tudi ta ni 
presnetljiva, saj so ženske dosegle višjo povprečno vrednosti pri tem podkonstruktu kot 
moški. 
 
3.12.6  Analiza razlik med skupinami za koncept PDP zaposlenih glede na spol  
 
V tabeli 75 predstavljamo opisno statistiko za celotno PDP posameznika glede na spol. 
 
Tabela 75 prikazuje opisno statistiko celotno PDP posameznika glede na spol. Podatki kažejo, 
da ženske v povprečju v večji meri kot moški doživljajo pozitivna čustva, zadovoljstvo, 
pozitivne odnose, avtonomijo ter čutijo, da so enakovredne drugim. Ženske prav tako 
menijo, da imajo veliko dobrih lastnosti ter da so sposobne opravljati stvari tako dobro kot 
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drugi. Medtem ko moški v večji meri kot ženske doživljajo oziroma občutijo moč, ki izvira iz 
kompetentnosti. Iz vsega lahko sklepamo, da se ženske pshično počutijo bolje kot moški. 
 
Tabela 75: Opisna statistika za celotno PDP posameznika glede na spol 

 N Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

95% Interval zaupanja 
za srednjo vrednost 
Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 
Pozitivna čustva (pozit) Moški 177 3,66 0,680 0,051 3,55 3,76 

Ženska 265 3,70 0,700 0,043 3,62 3,79 
Skupaj 442 3,68 0,690 0,033 3,62 3,75 

Zadovoljstvo (zadov) Moški 182 3,44 0,920 0,068 3,31 3,58 
Ženska 273 3,72 0,930 0,056 3,61 3,83 
Skupaj 455 3,61 0,940 0,044 3,52 3,69 

Pozitivni odnosi 
(poz_od) 

Moški 183 4,24 0,650 0,048 4,15 4,34 
Ženska 269 4,48 0,600 0,037 4,41 4,55 
Skupaj 452 4,39 0,630 0,030 4,33 4,44 

Avtonomija (avto) Moški 181 3,79 0,870 0,065 3,66 3,92 
Ženska 275 3,88 0,960 0,058 3,77 4,00 
Skupaj 456 3,85 0,930 0,043 3,76 3,93 

Kompetentnost (moc) Moški 180 3,86 0,900 0,067 3,73 3,99 
Ženska 272 3,83 0,830 0,050 3,73 3,93 
Skupaj 452 3,84 0,860 0,040 3,76 3,92 

Odnosi Moški 182 4,11 0,573 0,043 4,03 4,20 
Ženska 274 4,32 0,543 0,033 4,27 4,39 
Skupaj 456 4,24 0,564 0,026 4,19 4,29 

Čutim, da sem 
enakovreden drugim.  
(V11_1) 

Moški 183 4,21 0,940 0,069 4,08 4,35 
Ženska 276 4,33 0,830 0,050 4,23 4,42 
Skupaj 459 4,28 0,880 0,041 4,20 4,36 

Čutim, da imam veliko 
dobrih lastnosti. 
(V11_2) 

Moški 183 4,46 0,780 0,058 4,35 4,58 
Ženska 276 4,64 0,580 0,035 4,58 4,71 
Skupaj 459 4,57 0,670 0,031 4,51 4,63 

Sposoben sem 
opravljati stvari tako 
dobro kot drugi. 
(V11_3) 

Moški 183 4,37 0,890 0,066 4,24 4,50 
Ženska 276 4,57 0,620 0,037 4,50 4,65 
Skupaj 459 4,49 0,75 0,035 4,42 4,56 

Vir: Lasten 
 

 
Sledita analiza homogenosti varianc in ANOVA s ciljem ugotavljanja statistično značilnih 
razlik med moškimi in ženskami glede na PDP. O tem več v tabelah 76 in 77. 
 
Tabela 76: Test homogenosti varianc za celotno PDP glede na spol 

Test homogenosti varianc 
 Levenova statistika df1 df2 p 

Čutim, da sem enakovreden drugim. (V11_1) 1,989 1 457 0,159 
Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.  (V11_2) 19,384 1 457 0,000 
Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot drugi.  (V11_3) 21,769 1 457 0,000 
Pozitivna čustva (pozit) 0,711 1 440 0,400 
Zadovoljstvo (zadov) 0,113 1 453 0,737 
Pozitivni odnosi (poz_od) 1,949 1 450 0,163 
Avtonomija (avto) 1,596 1 454 0,207 
Kompetentnost (moc) 1,006 1 450 0,316 

Vir: Lasten 
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V nadaljevanju smo analizirali PDP posameznika glede na spol. Iz tabele 77 je razvidno, da je 
izračunana statistična značilnost v večini primerov večja od 0,05, kar nam pove, da so razlike 
v teh skupinah slučajne oziroma statistično neznačilne. V naslednjih primerih je izračunana 
statistična značilnost p < 0,05. Omenjene razlike so pri naslednjih podkonstruktih PDP: zadov 
(zadovoljstvo), poz_od (pozitivni odnosi) in kazalci »Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« 
(V11_2) in »Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot drugi.« (V11_3). 
 
Tabela 77: ANOVA za ugotavljanje razlik za koncept PDP glede na spol 

Vir: Lasten 
 

Podrobnejša analiza razlik prinaša naslednja spoznanja v zvezi z naslednjimi podkonstrukti 
oz. indikatorji: 
• zadov (zadovoljstvo) 

Z vidika zadovoljstva lahko ugotovimo, da so ženske v povprečju bolj zadovoljne kot 
moški. Namreč povprečna vrednost zadovoljstva pri ženska je 3,72, pri moških pa 3,44; 

• poz_od (pozitivni odnosi) 
Analiza pozitivnih odnosov kaže, da so za ženske v večji meri značilni pozitivni odnosi, o 
čemer pričajo dosežene povprečne vrednosti. Povprečna vrednost za ženske je 4,48, za 
moške pa 4,24; 

•  »Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« (V11_2);   
Ženske v večji meri o sebi menijo, da imajo veliko dobrih lastnosti kot pa moški. 
Povprečna vrednost, ki jo dosega omenjeni indikator pri ženskah, je 4,64, pri moških pa 
4,46; 

• »Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot drugi« (V11_3). 
Tudi pri tem indikatorju prednjačijo ženske, ki v večji meri menijo, da so sposobne 
opravljati stvari tako dobro kot drugi.   

ANOVA 
 Vsota 

kvadratov 
df Povprečje 

kvadratov 
F p 

Pozitivna čustva (pozit) Med skupinami 0,223 1 0,223 0,468 0,494 
Znotraj skupin 210,188 440 0,478   
Skupaj 210,412 441    

Zadovoljstvo (zadov) Med skupinami 8,242 1 8,242 9,568 0,002 
Znotraj skupin 390,223 453 0,861   
Skupaj 398,464 454    

Pozitivni odnosi (poz_od) Med skupinami 6,261 1 6,261 16,268 0,000 
Znotraj skupin 173,201 450 0,385   
Skupaj 179,462 451    

Avtonomija (avto) Med skupinami 0,919 1 0,919 1,072 0,301 
Znotraj skupin 389,431 454 0,858   
Skupaj 390,350 455    

Kompetentnost (moc) Med skupinami 0,111 1 0,111 0,151 0,698 
Znotraj skupin 331,328 450 0,736   
Skupaj 331,440 451    

Čutim, da sem enakovreden 
drugim (V11_1) 

Med skupinami 1,404 1 1,404 1,827 0,177 
Znotraj skupin 351,341 457 0,769   
Skupaj 352,745 458    

Čutim, da imam veliko 
dobrih lastnosti. (V11_2) 

Med skupinami 3,583 1 3,583 8,077 0,005 
Znotraj skupin 202,722 457 0,444   
Skupaj 206,305 458    

Sposoben sem opravljati 
stvari tako dobro kot drugi.  
(V11_3) 

Med skupinami 4,440 1 4,440 8,108 0,005 
Znotraj skupin 250,283 457 0,548   
Skupaj 254,723 458    
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4 PREVERJANJE HIPOTEZ NA TEMELJU PREDSTAVLJENIH STRUKTURNIH 
MODELOV 

 
Na temelju izračunanih povezav iz predstavljene kvantitativne raziskave v nadaljevanju 
preverjamo hipoteze, ki smo jih podrobneje predstavili v začetku monografije. Hipoteze 
predstavljamo tudi na sliki 21. 

 

Slika 21: Konceptualni model in hipoteze 
 

 
Vir: Lasten 

 

HIPOTEZA 1 
 
H1: ZIPOC posameznika je večdimenzionalni koncept. Za merjenje ZIPOC posameznika 
uporabljamo naslednje dimenzije: (i) telesno ravnovesje, (ii) duševna zrelost, (iii) družbena 
integriranost, (iv) duhovna zrelost, (v) ekonomska stabilnost in drugo. Za merjenje 
posamezne dimenzije pa uporabljamo v ta namen oblikovano lestvico. Napredovanje po 
posamezni dimenziji posamezniku zagotavlja poznavanje in izvajanje tehnik za 
zagotavljanje ZIPOC. 
 
Zaključek: ZIPOC smo zasnovali kot večdimenzionalni model s konstrukti drugega reda, ki so 
bili opisani v predhodnih poglavjih monografije. Indeksi večdimenzionalnega modela ZIPOC, 
ki so ustrezni, so naslednji: χ2/df  = 120,813 /51;p = 0,0; RMSEA = 0, 0540; NFI = 0, 930; NNFI 
= 0,941; CFI = 0,955; RMR = 0,0476, GFI = 0.953.  
 
Hipotezo lahko potrdimo, saj je CFA pokazala, da je model veljaven in da so indeksi ustrezni. 
Izhodišče, na katerem smo to hipotezo potrjevali, pa je podrobneje predstavljeno v prilogi 3. 
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HIPOTEZA 2 
 
H2: ZIPOC zaposlenih pozitivno vpliva na PDP zaposlenega. 
 
Zaključki iz raziskave na temelju vprašalnika za zaposlene: 
• TELRAV30 negativno vpliva na SDP (povezava statistično značilna pri p < 0,01); 
• TELRAV pozitivno vpliva na PDP' (povezava statistično značilna pri p < 0,05); 
• DUHOVNO pozitivno vpliva na SDP (povezava statistično značilna pri p < 0,05); 
• DUHOVNO negativno vpliva na SDT (povezava statistično značilna pri p < 0,05); 
• DRUZINT negativno vpliva na SDT (povezava statistično značilna pri p < 0,05); 
• CUST pozitivno vpliva na SDP (povezava statistično značilna pri p < 0,01); 
• CUST pozitivno vpliva na PDP’ (povezava statistično značilna pri p < 0,05); 
• EKONOM pozitivno vpliva na SDP (povezava statistično značilna pri p < 0,05); 
• EKONOM negativno vpliva na PDP’ (povezava statistično značilna pri p < 0,05). 
 
Posebej poudarjamo, da so trditve, iz katerih je sestavljen konstrukt telesno ravnovesje, 
negativno usmerjene. Torej smo v bistvu proučevali telesno neravnovesje. Povezava med 
telesnim neravnovesjem ter SDP in PDP' je negativna, zaradi česar je povezava med telesnim 
ravnovesjem ter SDP in PDP' pozitivna. 
 
Omenjeno hipotezo lahko potrdimo, saj: 
• telesno ravnovesje pozitivno (glej sprotno opombo 29) vpliva na SDP in PDP'; 
• duševno (čustveno) ravnovesje pozitivno vpliva na SDP in PDP' ter 
• duhovno ravnovesje pozitivno vpliva na SDP in negativno na SDT, 
• ekonomska stabilnost pozitivno vpliva na SDP in negativno na PDP'31.  
 
HIPOTEZA 3 
 
H3a: PDP/samospoštovanje posameznikov in ZIPOC se razlikujeta pri zaposlenih z več 
delovne dobe v primerjavi s tistimi z manj delovne dobe. 
 
Zaključek: 
ZIPOC IN DELOVNA DOBA 
• razlike med celotnim ZIPOC zaposlenih glede na njihovo delovno dobo pri nekaterih 

konstruktih/podkonstruktih (TELRAV, CUST, DRUZINT) niso statistično značilne; 
• pri podkonstruktu smisel obstajajo značilne razlike pri zaposlenih z delovno dobo od 1 do 

5 let in več kot 21 let. Ne preseneča, da najvišjo povprečno vrednost dosega prav skupina 
zaposlenih, ki imajo več kot 21 let delovne dobe, najmanjšo vrednost pa skupina 
zaposlenih z manj kot letom dni delovne dobe. Če analiziramo podkonstrukt harm 

                                                      
30 Velja poudariti, da so podkonstrukt TELRAV sestavljale negativno zasnovane trditve, npr. »Pestijo me 
želodčne in prebavne težave.«, «Na splošno se počutim izčrpan(a) in utrujen(a).« itn. To pomeni, da telesno 
neravnovesje negativno vpliva na SDP in pozitivno na PDP', če imamo pred očmi podatke pridobljene zgolj z 
merskim instrumentom za zaposlene. 
31 Ob tem dodajamo, da je kljub negativni povezavi vpliv pozitiven. 
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(harmonija) na temelju post hoc testov, opazimo, da pri tem podkonstruktu prihaja do 
razlik v harmoniji med skupinami zaposlenih z delovno dobo od 1 do 5 let in od 16 do 20 
let ter prav tako med zaposlenimi z delovno dobo od 1 do 5 let in več kot 21 let. Če 
omenjene skupine analiziramo z vidika povprečnih vrednosti vidimo, da najvišjo vrednost 
pri harm (harmoniji) dosega skupina zaposlenih z delovno dobo od 16 do 20 let, najnižjo 
vrednost pa dosega skupina zaposlenih z delovno dobo od 1 do 5 let; 

• razlike v EKONOM (ekonomsko ravnovesje) med skupinami glede na delovno dobo 
zaposlenih statistično so značilne. Zanimalo nas je tudi, katere skupine podatkov se med 
seboj bistveno razlikujejo, zato smo opravili dodatno post hoc analizo, ki je v tabeli 60. V 
njej primerjamo povprečje vsake skupine s povprečjema preostalih dveh skupin. Iz izpisa 
rezultatov te analize, opravljene s Tukeyevo metodo, je razvidno, da značilne razlike 
obstajajo med sodelavci z delovno dobo manj kot leto dni in sodelavci z delovno dobo od 
1 do 5 let; od 6 do 10 let; od 11 do 15 let; od 16 do 20 let; več kot 21 let. To nas ne 
preseneča, saj povprečne vrednosti, ki jih dosega ekonomsko ravnovesje, naraščajo z 
daljšanjem delovne dobe.  

 
PDP/samospoštovanje IN DELOVNA DOBA 
Razlike v PDP glede na delovno dobo niso statistično značilne. 
 
Hipotezo, da se ZIPOC posameznikov razlikuje pri zaposlenih z več delovne dobe v primerjavi 
s tistimi z manj delovne dobe, lahko zaradi zgoraj zapisanega deloma potrdimo, saj so razlike 
prisotne pri nekaterih podkonstruktih in konstruktih ZIPOC. 
 
Hipotezo, da se PDP posameznikov razlikuje pri zaposlenih z več delovne dobe v primerjavi s 
tistimi z manj delovne dobe, lahko zaradi zgoraj zapisanega zavrnemo. 
 
H3b: PDP posameznikov in ZIPOC se razlikujeta pri vodilnih in vodstvenih sodelavcih v 
primerjavi s sodelavci na drugih ravneh v organizacijski hierarhiji. 
 
Zaključek: 
ZIPOC IN DELOVNO MESTO 
Razlike v celotni ZIPOC med skupinami glede na delovno mesto so statistično značilne pri 
določenih konstruktih. Tako statistično značilne razlike obstajajo pri:  
• podkonstruktu cuint1 (čustvena inteligenca) med zaposlenimi na delovnih mestih 

operativnih vodij in samostojnimi strokovnimi kadri ter operativnimi vodji in izvajalci. 
Glede na povprečne vrednosti čustvene inteligence lahko sklepamo, da so najbolj 
čustveno inteligentni operativni vodje, na drugem mestu jim sledi višji in srednji 
management, na to samostojni strokovni kadri in na koncu izvajalci; 

• konstruktu EKONOM (ekonomska stabilnost) in sicer med višjim in srednjim 
managementom ter izvajalci, med operativnimi vodji in samostojni strokovni kadri, med 
operativnimi vodji in izvajalci ter med samostojnimi strokovnimi kadri in izvajalci. Pri tem 
ugotavljamo, da najvišjo povprečno vrednost pri konstruktu ekonomska stabilnost 
dosegajo zaposleni na delovnih mestih operativnih vodij, najnižjo pa zaposlenih na 
delovnih mestih izvajalcev. Rečemo lahko, da se ekonomska stabilnost povečuje z 
zahtevnostjo delovnega mesta; 

• podkonstruktu oseb_raz (osebni razvoj) zaposlenih in sicer med višjim in srednjim 
managementom ter samostojnimi strokovnimi kadri (ki pa nimajo neposredno podrejenih 
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ljudi), med višjim in srednjim managementom in izvajalci, med operativnimi vodjami 
(izključno zadnji nivo vodenja) in izvajalci, med samostojnimi strokovnimi kadri in izvajalci. 
Razlike izhajajo iz dejstva, da ima osebni razvoj najvišje povprečne vrednosti pri višjem in 
srednjem managementu, medtem ko je najnižji pri izvajalcih. Nekoliko na boljšem po 
povprečnih vrednosti v primerjavi z izvajalci so samostojni strokovni kadri. 

 
PDP/samospoštovanje IN DELOVNO MESTO 
V tem primeru so razlike v PDP med skupinami glede na delovno mesto statistično značilne v 
naslednjih primerih: 
• SDP se sestoji iz zadovoljstva in pozitivnih čustev oz. pozitivnega afekta, saj smo negativna 

čustva oz. negativni afekt izločili. Pri podkonstruktu pozit (pozitivna čustva) obstajajo 
značilne razlike med višjim in srednjim managementom in samostojnimi strokovnimi 
kadri. Razlike prav tako obstajajo med višjim in srednjim managementom in izvajalci in še 
med operativnimi vodji in izvajalci. Največ pozitivnih čustev beleži višji in srednji 
management, najmanj pa jih zaznavajo izvajalci. Pri podkonstruktu zadov (zadovoljstvo) 
obstajajo značilne razlike med operativnimi vodjami in izvajalci. Razlog pa je ta, da največ 
pozitivnih čustev beleži višji in srednji management, najmanj pa izvajalci. Analiza 
zadovoljstva kaže, da so najbolj zadovoljni operativni vodje, sledi jim višji in srednji 
management, samostojni strokovni kadri in izvajalci; 

• SDT v naši raziskavi temelji zgolj na podkonstruktu kompetentnost (moc). Pri 
podkonstruktu moc obstajajo značilne razlike med samostojnimi strokovnimi kadri (ki 
nimajo neposredno podrejenih ljudi) ter višjim in srednjim managementom. Razlike smo 
ugotovili tudi med samostojnimi strokovnimi kadri in operativnimi vodji. Razlog je v tem, 
da najvišje povprečne vrednosti pri podkonstruktu moc, ki je povezan s kompetentnostjo, 
beležimo pri operativnih vodjih, sledi jim višji in srednji management, samostojni 
strokovni kadri in izvajalci, značilne razlike obstajajo pri konstruktu SAMOS, natančneje 
pri indikatorju »Čutim, da sem enakovreden drugim.« med višjim in srednjim 
managementom in izvajalci, med operativnimi vodji in izvajalci ter med samostojnimi 
strokovnimi kadri in izvajalci. Pri indikatorju »Sposoben sem opravljati stvari tako dobro 
kot drugi.« obstajajo značilne razlike med višjim in srednjim managementom in 
samostojnimi strokovnimi kadri ter med višjim in srednjim managementom in izvajalci. 
Najvišje povprečne vrednosti pri občutenju enakovrednosti drugim dosega višji in srednji 
management, sledijo jim operativni vodje, samostojni strokovni kadri in izvajalci. Pri 
trditvi »Sposoben sem opravljati stvari tako dobro kot drugi.« ni statistično značilnih 
razlik. 

 
Hipotezo, da se PDP posameznikov razlikuje pri vodilnih in vodstvenih sodelavcih v 
primerjavi s sodelavci na drugih ravneh v organizacijskih hierarhiji, lahko potrdimo. Deloma 
lahko potrdimo tudi hipotezo, da se ZIPOC posameznikov razlikuje pri vodilnih in vodstvenih 
sodelavcih v primerjavi s sodelavci na drugih ravneh v organizacijskih hierarhiji. Deloma pa jo 
potrdimo zato, ker razlike v celotni ZIPOC32 med zaposlenimi glede na delovno mesto niso 

                                                      
32 Tako smo pod okrilje ZIPOC zajeli: 
• TELRAV, ki se sestoji iz naslednjih indikatorjev: (i) »Na splošno se počutim izčrpan(a) in utrujen(a).«, (ii) »Strah 
me je, da bi izgubil(a) nadzor nad seboj, se zlomil(a), ali zbolel(a).«, (iii) »Primanjkuje mi zraka v času 
regeneracije in rekreacije.«, (iv) »Čutim napetost v prsih, vratu in glavi.« in (iv) »Imam težave s koncentracijo in 
spominom.«; 
• DRUZINT, ki ima podkonstrukt osebni razvoj; 
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statistično značilne. Statistično značilne razlike obstajajo pri podkonstruktu čustvene 
inteligence, ki je del duševnega ravnovesja človeka, med delovnim mestom operativnega 
vodje in samostojnih strokovnih kadrov ter operativnega vodje in izvajalci. Statistično 
značilne razlike obstajajo tudi pri podkonstruktu ekonomskega ravnovesja in sicer med višjim 
in srednjim managementom ter izvajalci, med operativnimi vodji in samostojnimi 
strokovnimi kadri,  med operativnimi vodji in izvajalci ter med samostojnimi strokovnimi 
kadri in izvajalci. Razlike smo zaznali tudi osebnem razvoju. 
H3c: PDP posameznikov in ZIPOC se razlikujeta pri zaposlenih glede na njihov spol.  
Zaključek: 
ZIPOC IN SPOL 
• razlike med ZIPOC zaposlenih glede na spol v določenih konstruktih/podkonstruktih 

(EKONOM, TELRAV, cuint1) niso statistično značilne; 
• značilne razlike obstajajo pri podkonstruktih duševnega ravnovesja. Statistično značilne 

razlike so nastale pri pozitivni miselni naravnanosti in življenju v sedanjem trenutku. 
Ženske so bolj pozitivno miselno naravnane in tudi bolj vešče življenja v sedanjem 
trenutku kot moški; 

• značilne razlike glede na spol obstajajo pri konstruktu duhovnega ravnovesja 
(podkonstrukta smisel in harm). Povprečna vrednost pri podkonstruktu smisel je spet 
višja pri ženskah (3,42), prav tako to velja tudi za podkonstrukt harm, kjer je povprečna 
vrednost za ženske višja; 

• značilne razlike obstajajo pri konstruktu družbene integriranosti, natančneje pri osebnem 
razvoju. Tudi v tem primeru smo ugotovili, da so ženske prednjačijo pred moškimi glede 
na njihov osebni razvoj. 

 
PDP/samospoštovanje33 IN SPOL 
• razlike v PDP pri zaposlenih glede na spol v določenih konstruktih/podkonstruktih niso 

statistično značilne (pozitivna čustva, avtonomija, samospoštovanje in kompetentnost); 
• značilne razlike med moškimi in ženskami so nastale le pri zadovoljstvu z življenjem ter 

indikatorjema samospoštovanje (»Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.« in »Sposoben 
sem opravljati stvari tako dobro kot drugi.«). Ženske v večji meri o sebi menijo, da imajo 
veliko dobrih lastnosti kot pa moški. Povprečna vrednost, ki jo dosega omenjeni indikator, 
je pri ženskah 4,64, pri moških pa 4,46. Tudi pri indikatorju »Sposoben sem opravljati 
stvari tako dobro kot drugi.« prednjačijo ženske, ki v večji meri menijo, da so sposobne 
opravljati stvari tako dobro kot drugi;  

• značilne razlike med moškimi in ženskami obstajajo tudi pri podkonstruktu zadovoljstva z 
življenjem in pri podkonstruktu pozitivni odnosi kot delu PDP'. Ženske so v povprečju bolj 
zadovoljne kot moški. Namreč povprečna vrednost zadovoljstva pri ženska je 3,72, pri 
moških pa 3,44. Za ženske so prav tako v večji meri značilni pozitivni odnosi, o čemer 
pričajo dosežene povprečne vrednosti (povprečna vrednost za ženske je 4,48, za moške 
pa 4,24).  

                                                                                                                                                                      
• CUST, ki ima podkonstrukte pozitivna miselna naravnanost, življenje v sedanjem trenutku in čustvena 
inteligenca 1; 
• DUHOVNO, ki vključuje podkonstrukte smisel in harmonija; 
• EKON. 
33 Samospoštovanje obravnavamo ob boku PDP, ker je samospoštovanje dejavnik, ki vpliva na vse elemente 
PDP. 
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Hipotezo, da se ZIPOC posameznika razlikuje pri zaposlenih glede na njihov spol, lahko zaradi 
zgoraj zapisanega deloma potrdimo. 
 
Hipotezo, da se PDP posameznikov razlikuje pri zaposlenih glede na njihov spol, lahko zaradi 
zgoraj zapisanega deloma potrdimo. 
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5 SKLEPNA SPOZNANJA 
 
Sklepni del je posvečen oblikovanju ključnih spoznanj, ki izhajajo iz empiričnih ugotovitev 
znanstvene monografije.  
 
 
5.1 Povzetek ugotovitev empirične raziskave  
 
Na podlagi raziskovalnih rezultatov zaključujemo naslednje: 
• ZIPOC posameznika je večdimenzionalni koncept. Za merjenje ZIPOC posameznika 

uporabljamo naslednje dimenzije: (i) telesno ravnovesje, (ii) duševna zrelost, (iii) 
družbena integriranost, (iv) duhovna zrelost, (v) ekonomska stabilnost in drugo. Za 
merjenje posamezne dimenzije pa uporabljamo v ta namen oblikovano lestvico. Da 
napredovanje po posamezni dimenziji posamezniku zagotavlja poznavanje in izvajanje 
tehnik za zagotavljanje ZIPOC, smo prav tako potrdili;  

• ZIPOC zaposlenih pozitivno vpliva na PDP zaposlenih. Omenjeno hipotezo smo potrdili, saj 
smo ugotovili, da telesno ravnovesje pozitivno vpliva na SDP in PDP';  

• ZIPOC posameznikov se v določenih elementih razlikuje pri vodilnih in vodstvenih 
sodelavcih v primerjavi s sodelavci na drugih ravneh v organizacijskih hierarhiji; 

• lahko potrdimo, da se PDP posameznikov razlikuje pri vodilnih in vodstvenih sodelavcih v 
primerjavi s sodelavci na drugih ravneh v organizacijskih hierarhiji, ZIPOC posameznikov 
se v določenih svojih elementih razlikuje pri zaposlenih glede na njihov spol; 

• PDP posameznikov se razlikuje pri zaposlenih glede na njihov spol; 
• ZIPOC posameznikov se v določenih elementih razlikuje pri zaposlenih z več delovne dobe 

v primerjavi s tistimi z manj delovne dobe; 
• PDP posameznikov se ne razlikuje pri zaposlenih z več delovne dobe v primerjavi s tistimi 

z manj delovne dobe; 
 
Na osnovi prej navedenih spoznanj smo: 
 
• potrdili hipotezo H1, da je ZIPOC posameznika večdimenzionalni koncept. Za merjenje 

ZIPOC posameznika uporabljamo naslednje dimenzije: (i) telesno ravnovesje, (ii) duševna 
zrelost, (iii) družbena integriranost, (iv) duhovna zrelost, (v) ekonomska stabilnost in 
drugo. Za merjenje posamezne dimenzije pa uporabljamo v ta namen oblikovano lestvico. 
Napredovanje po posamezni dimenziji posamezniku zagotavlja poznavanje in izvajanje 
tehnik za zagotavljanje ZIPOC. Omenjeno hipotezo smo potrdili z zasnovo 
večdimenzionalnega modela, za katerega je CFA pokazala, da je model veljaven, in da so 
indeksi ustrezni; 

 
• hipotezo H2, da ZIPOC zaposlenih pozitivno vpliva na PDP zaposlenega, potrdili, saj smo 

ugotovili, da telesno ravnovesje pozitivno vpliva na SDP in PDP'. Prav tako je bilo 
ugotovljeno, da duševno (čustveno) ravnovesje pozitivno vpliva na SDP in PDP' ter SDT, 
medtem ko duhovno ravnovesje pozitivno vpliva na SDP in negativno na SDT. Zadnja 
dimenzija ZIPOC, ekonomska stabilnost, pozitivno vpliva na SDP in negativno na PDP'; 

• pri hipotezi H3a: 
• potrdili trditev, da se ZIPOC posameznikov razlikuje pri zaposlenih z več delovne dobe 

v primerjavi s tistimi z manj delovne dobe;  
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• zavrnili trditev, da se PDP posameznikov razlikuje pri zaposlenih z več delovne dobe v 
primerjavi s tistimi z manj delovne dobe, saj razlike med PDP in dolžino delovne dobe 
niso statistično značilne; 
 

• pri hipotezi H3b: 
• potrdili hipotezo, da se PDP posameznikov razlikuje pri vodilnih in vodstvenih 

sodelavcih v primerjavi s sodelavci na drugih ravneh v organizacijskih hierarhiji; 
• deloma potrdili hipotezo, da se ZIPOC posameznikov razlikuje pri vodilnih in 

vodstvenih sodelavcih v primerjavi s sodelavci na drugih ravneh v organizacijskih 
hierarhiji; 

 
• hipotezo H3c, da se PDP posameznikov in ZIPOC razlikujeta pri zaposlenih glede na njihov 

spol, deloma potrdili tako za PDP kot tudi ZIPOC. 
 
 
5.2 Metodološki prispevki  
 
Monografijo zaznamuje tudi metodološki znanstveni prispevek, ki je originalno razvit 
instrument za ZIPOC. Poleg tega je na temelju generalnega faktorja PDP bil zasnovan (ob 
uporabi razvitih merskih instrumentov tujih avtorjev) tudi merski instrument za PDP, ki 
vključuje tako SDP, PDP' in SDT. Razviti merski instrument delno temelji na že obstoječih 
razvitih instrumentih, vendar pomeni njihovo nadgradnjo in je prilagojen za slovensko okolje. 
V okviru testiranja instrumenta za zaposlene (merski instrument za konstrukte ZIPOC, PDP) 
smo zagotovili zanesljivost in vse vrste veljavnosti, ki jih zahteva praksa trženjskega 
raziskovanja. Zato gre za instrumente, ki so zanesljivi in veljavni in to z vidika vsebinske, 
diskriminantne in konvergentne veljavnosti. 
 
V empiričnem delu smo predstavili začetni inovativni konceptualni model in nato tudi končni 
model. Med obema so razlike, saj smo izločili določene podkonstrukte, ključni konstrukti s 
temeljnimi podkonstrukti pa so ostali. 
 
 
5.3 Predlogi za management 
 
Pričakovani rezultati lahko obogatijo sposobnost podjetij v tranzicijskih družbah, konkretno v 
Sloveniji, da bodo pospešeno postala inovativna in družbeno odgovorna podjetja, ki svoj 
uspeh gradijo na ustvarjalnosti kot podlagi in tudi posledici za PDP sodelavcev. Ta lastnost bi 
se potem po multiplikativnem učinku lahko razširila z organizacije na druge organizacije, tako 
da bi v Sloveniji nastala inovativna družba dovolj pospešeno, da bi izšla iz sedanje krize z 
bistveno manj hudimi posledicami kot sicer. Merjenje in merilno spoznana stanja ter trendi 
so podlaga za smiselno ukrepanje. Le-to sedaj le izjemoma povezuje poslovne in širše 
ekonomske uspehe z ustvarjalnostjo širših krogov sodelavcev (kar bi zaposleni morali in 
mogli postati), še manj pa z njihovim PDP, ki je med bistvenimi pogoji, da se njihova naravna 
in priučena ustvarjalnost uporabita v korist 'njihovih' organizacij in širše skupnosti, ne le za 
oteževanje delovanja podjetja/organizacije (v obliki spretnega izmikanja, omejevanja na delo 
po prejetih ukazih in nič več ipd.) in v korist njih samih v prostem času.  
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Torej je prvo ključno priporočilo managementu, da ugotavlja tako stopnjo ZIPOC kot tudi PDP 
zaposlenih, da bi lahko z ukrepi managementa človeških virov kakor tudi drugimi ukrepi 
bistveno prispevalo k dvigu obeh. PDP zaposlenih, ki temelji na ustvarjalnosti namesto na 
lenobi, spada med osrednje spregledane pogoje inovacij in zahteva inovacijo navad in zato 
tudi managementskega stila, da bi postalo dejavnik inovativnega poslovanja in inovativne 
družbe kot poti iz krize. Merjenje PDP kakor tudi ZIPOC spada med pogoje, da se lastniki, 
managerji in sodelavci lahko lotijo takega inoviranja, saj je človeška navada, da se največ 
ukvarjamo s tistim, kar nam z merili daje spodbudo v obliki slike, ki prikazuje uspešen izid. 
Tako nastaja možnost za pot iz slepe ulice, v kateri je sedaj gospodarstvo, ker se je model 
neoliberalne ekonomije iztrošil, saj se njegova predpostavka, da deluje svobodni trg za vse 
enako, ne uresničuje, ampak se z omejeno konkurenco uveljavljajo monopoli in s tem 
fevdalni kapitalizem. Le-ta na temelju odnosa do človeka kot nebodigatrebe in onemogoča 
dobro počutje. To znižuje ustvarjalnost sodelavcev, družbeno odgovornost in zato uspešnost, 
obenem pa povzroča (namesto da preprečuje) stavke, proteste, terorizem, trpinčenje, 
potrebe po zdravljenju ipd., kar predstavlja za podjetja in družbo ogromne stroške. S tem 
seveda nakazujemo enega izmed ključnih temeljev za pot iz slepe ulice danega družbeno-
gospodarskega položaja. Slepa ulica ima svoj skupni imenovalec v enostranskosti, ki je trg 
sam brez osebnih dejanj in lastnosti vplivnih ljudi doslej ni zmogel premagati, zato so 
potrebni dodatni ukrepi za več celovitosti, vključno z ZIPOC ljudi. Pot v drugačno prihodnost 
podpirata PDP in ZIPOC zaposlenih ter management človeških virov, ki temelji na družbeni 
odgovornosti vplivnih, kar razumemo  kot poštenost namesto zlorabe v odnosu do 
zaposlenih, poslovnih in drugih partnerjev ter širše družbe. 
 
 
5.4 Predlogi za nadaljnje raziskave 
 
Avtorji so proučevali človeka, njegove zmožnosti in sposobnosti ter določene segmente 
človekove osebnosti ter vpliv na storilnost, vendar so pustili ob strani zanimiv vpliv PDP na 
temelju ZIPOC človeka kot zaposlenega na uspešnost organizacij, ki v nam dostopni literaturi 
ni bil analiziran. Zato si lahko kot osrednji izziv izbranega znanstvenega področja in problema 
zastavimo vprašanje, ali PDP na temelju ZIPOC posameznika predstavlja vir za krepitev 
uspešnosti organizacije. V raziskavi smo zato zasnovali in oblikovali model PDP na temelju 
ZIPOC zaposlenih kot možnega vira uspešnosti organizacije. Modelirali smo tudi proces za 
uveljavljanje izdelanega modela, medtem ko ostaja priložnost njegovo eventualno 
nadgradnjo izziv za nadaljnje raziskave. 
 
Prav tako kot priložnost za nadaljnje raziskave vidimo tudi v: 
• oblikovanju nacionalnega indeksa ZIPOC populacije; 
• oblikovanju nacionalnega indeksa PDP posameznikov kot zaposlenih; 
• povezovanju ekonomskih, psiholoških, socioloških, antropoloških in podobnih meril za 

zagotovitev celovitosti meril uspeha, ki zdaj dojemajo zaposlenega bolj kot orodje za 
dobiček kot obratno. 
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Priloga 1: Merski instrument za zaposlene v organizaciji, uporabljen v empirični raziskavi 
 
Merski instrument vključuje Merski instrument za zaposlene.  
 
1. vprašanje 
Navajamo trditve, ki se nanašajo na vaše telesno počutje.  
  
Razmislite o vašem počutju in v prazen okvirček pri posamezni trditvi označite število, ki 
ustrezno opredeli pogostost posamezne vrste počutja. 

 Nikoli Občasno Pogosto Zelo pogosto Vedno 
Pestijo me želodčne in prebavne težave.       

Na splošno se počutim izčrpan in utrujen.       
Strah me je, da bi izgubil nadzor nad seboj, 

se zlomil, ali zbolel. 
     

Primanjkuje mi zraka v času regeneracije 
in rekreacije. 

     

Čutim napetost v prsih, vratu in glavi.      
Pestijo me vrtoglavice.      

Imam težave s spanjem (ne morem 
zaspati, ponoči se prebujam, tlačijo me 

more,…). 

     

Imam težave s koncentracijo in spominom.       

 
2. vprašanje 
V nadaljevanju navajamo trditve v zvezi z vašim udejstvovanjem v družbi in v zvezi z vašim 
osebnim razvojem.  
 
Prosimo, označite stopnjo strinjanja s trditvijo. 

  Ne 
strinjam 

se. 

Delno 
se ne 

strinjam. 

Niti se 
strinjam 

niti se 
ne 

strinjam. 

Delno 
se 

strinjam. 

Strinjam 
Se. 

Prosti čas pogosto preživljam s 
prijatelji in sorodniki. 

     

Rad(a) pomagam prijateljem in 
sorodnikom. 

     

V (lokalni/družbeni) skupnosti 
delujem tudi kot prostovoljec. 

     

Sodelujem v različnih društvih in 
drugih interesnih združenjih. 

     

Redno dobivam pomoč od svojih 
prijateljev in sorodnikov. 

     

Aktivno se vključujem v politično 
življenje. 

     

Nenehno se osebnostno razvijam; 
moje vrednote so usmerjene k 

celovitosti in sodelovanju. 

     

Prizadevam si pridobivati  sodobna 
strokovna znanja in kompetence. 

     
 

V prostem/delovnem času prebiram 
literaturo o osebnostni rasti.  

      

Udeležujem se različnih predavanj in 
delavnic ter drugih oblik 

izobraževanja, tudi zunaj svoje ožje 
stroke. 
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3. vprašanje 
Naslednje trditve se nanašajo na čustveno počutje. 
  
Prosimo, označite stopnjo strinjanja s trditvijo. 

  Ne 
strinjam 

se. 

Delno 
se ne 

strinjam. 

Niti se 
strinjam 

niti se 
ne 

strinjam. 

Delno 
se 

strinjam. 

Strinjam 
Se. 

Veselim se prihodnosti (v prihodnost 
zrem z optimizmom). 

      

Zaupam vase in ljudi okrog sebe.       
Zastavljene cilje se trudim doseči, ne 

glede na ovire. 
     

V vsaki situaciji najdem nekaj 
dobrega. 

     

S pozitivnimi mislimi obvladujem 
svojo prihodnost. 

     

Prepoznavam svoja čustva in njihovo 
učinkovanje. 

     

Poznam svoje zmožnosti (znanje, 
vednost, sposobnosti, motivacijo, 

vrednote) in omejitve. 

     

Prepoznavam in se zanimam za 
občutke in poglede drugih, znam 

poslušati in slišati. 

      

Drugim pomagam pri zadovoljevanju 
njihovih potreb. 

      

Uspešno obvladujem svoja čustva in 
vzgibe. 

      

Prizadevam si za doseganje meril 
osebne in poslovne odličnosti. 

     

Ustvarjam priložnosti za sodelovanje 
različnih ljudi, da z dopolnjevanjem 

dosegamo več celovitosti. 

     

Pozorno poslušam sogovornika.      
Navdihujem in usmerjam 

posameznike/skupine. 
      

Zavedam se sedanjega trenutka.      
Sprejemam sedanji trenutek.       

Zavedam se dolgoročnih posledic 
sedanjega dogajanja. 

      

Zavedam se svojih misli, čustev in 
telesnih občutkov. 

      

Zavedam se posledic svojih misli, 
besed in dejanj. 

      

Ne razmišljam o preteklosti in ne o 
prihodnosti. 
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4. vprašanje 

Navajamo trditve, ki se nanašajo na duhovno stanje. 
 
Prosimo, označite stopnjo strinjanja s trditvijo. 

  Ne 
strinjam 

se. 

Delno 
se ne 

strinjam. 

Niti se 
strinjam 

niti se 
ne 

strinjam. 

Delno 
se 

strinjam. 

Strinjam 
Se. 

Moja duhovnost daje smisel mojemu 
življenju. 

      

Moje duhovno prepričanje mojemu 
življenju daje občutek pomembnosti in 

smisla. 

      

Brez občutka duhovnosti bi bilo moje 
vsakdanje življenje brez smisla. 

      

Če na najtežje in najbolj vznemirjajoče 
dogodke pogledam z vidika duhovnosti, 

dajejo smisel mojemu življenju. 

      

Kadar nisem povezan z duhovno platjo 
svojega življenja, izgubim svoj smisel. 

      

Čutim povezanost z izvirom vsega 
življenja. 

      

Živim v harmoniji s svojimi najglobljimi 
vrednotami in s svojim smislom 

življenja. 

     

Lepota stvarstva me notranje 
prevzame. 

      

Čutim hvaležnost za življenje.       
V svojih odnosih z drugimi izražam in 

prejemam ljubezen in odpuščanje. 
      

Občudujem stvarstvo in ga spoštujem.       
Hvaležen sem za vse darove.      

Čutim globok notranji mir oz. 
harmonijo. 

     

Pogosto se mi zdi, da ne bom mogel 
nikoli nadoknaditi napak, ki sem jih 

storil v preteklosti, ne glede na to, kako 
se zdaj trudim. 

      

Pogosto se mi zdi, da mi ne uspeva 
živeti tako, kot je prav. 

     

Odpustil sem si stvari, ki sem jih naredil 
narobe. 

     

Težko si odpustim nekatere stvari, ki 
sem jih storil. 

     

Odpuščam tistim, ki me prizadenejo.       
Precej hitro se lahko spet spoprijateljim 
s prijatelji, ki so me na nek način ranili. 

     

Nekatere zamere gojim mesece ali leta      
Druge sprejemam tudi takrat, ko 

naredijo kaj, kar se mi zdi napačno. 
      

Verjamem, da ljudje, kadar rečejo, da 
mi odpuščajo za nekaj, kar sem storil, 

to tudi v resnici mislijo. 
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5. vprašanje  
Navajamo različne tehnike za doseganja dobrega počutja in posameznikove celovitosti. 
  
Označite, ali tehnike ne poznate ali poznate ter označite tiste, ki jih izvajate. 

 Tehnike NE POZNAM POZNAM IZVAJAM 

Meditacija  
      

Joga 
      

Zdrava prehrana 
      

Aromaterapija 
      

Masaža 
      

Fizične aktivnosti (različne oblike 
športa) 

      

Kognitivne metode 
      

Avtogeni trening 
      

Vizualizacija 
      

Zdravljenje z glasbo 
      

Kromoterapija (zdravljenje z barvo) 
      

Reiki 
      

Bioenergija 
      

Tai chi 
      

  
 
6.  vprašanje 
Pri posamezni trditvi označite, ali za vas velja ali ne. 
   DA NE 

Sklenjeno imam pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 
    

Zaupam v nadaljnji razvoj organizacije, kjer sem zaposlen. 
    

Sem lastnik nepremičnin (hiša, stanovanje,…). 
    

Sem lastnik premičnin (vozila, umetniška dela,...). 
    

Imam sklenjeno življenjsko zavarovanje. 
    

Imam različne (finančne in nefinančne) naložbe. 
    

Obiskujem zdravnika. 
    

Telesno sem aktiven. 
    

Kadim. 
    

Sem zasvojen z alkoholom. 
    

Jemljem pomirjevala. 
    

Uživam prepovedane droge. 
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7. vprašanje 
V nadaljevanju se osredotočamo na dejavnike vašega psihičnega dobrega počutja. 
  
Razmislite o vašem trenutnem počutju. Označite polje, ki najbolje izraža pogostost 
prisotnosti čustva ali stanja v zadnjem mesecu. 

   Zelo redko Redko Zmerno Pogosto Zelo 
pogosto 

Zainteresiran 
      

Močan 
      

Navdušen 
      

Ponosen 
      

Nervozen 
      

Jezen 
      

Prestrašen 
     

 
Sovražen 

     

Pretresen 
      

Razdražljiv 
     

Pripravljen 
     

Osramočen 
     

Navdihnjen 
     

Odločen 
     

Pozoren 
      

Aktiven 
      

 
 
8. vprašanje 
Navajamo trditve, ki se nanašajo na vaše osebno zadovoljstvo. 
  
Označite stopnjo strinjanja s trditvami, povezanimi z vašim osebnim zadovoljstvom. 

   Ne 
strinjam 

se. 

Delno 
se ne 

strinjam. 

Niti se 
strinjam 

niti se 
ne 

strinjam. 

Delno 
se 

strinjam. 

Strinjam 
Se. 

V glavnem je moje življenje blizu 
mojemu idealu življenja. 

      

Moji življenjski pogoji so odlični.       

Zadovoljen sem s svojim življenjem.       

Za zdaj imam stvari, ki se mi zdijo 
pomembne v življenju. 

      

Če bi lahko še enkrat živel svoje 
življenje, ne bi spremenil skoraj ničesar. 
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9. vprašanje 
Naslednje trditve se nanašajo na vaše psihološko počutje. 
  
Premislite, v kolikšni meri  veljajo za vas, in pri posamezni trditvi izberite stopnjo strinjanja. 

  Ne 
strinjam 

se. 

Delno 
se ne 

strinjam. 

Niti se 
strinjam 

niti se 
ne 

strinjam. 

Delno 
se 

strinjam. 

Strinjam 
Se. 

Delo in izjave drugih običajno ne 
vplivajo na moje odločitve. 

      

Zaupam v svoja mnenja, ne glede 
na mnenje drugih. 

     

Zadovoljen sem s seboj, ne glede 
na to, ali me drugi sprejemajo. 

     

Uspelo mi je oblikovati življenje, 
skladno s cilji, ki sem si jih sam 

postavil. 

     

Običajno dobro poskrbim za svoje 
blagostanje. 

      

Obvladujem različne življenjske 
situacije. 

      

Sem osebnostno razvit človek. 
      

Svoj pogled nase in na svet 
spreminjam glede na nove 

izkušnje. 

      

Zame je življenje nenehen proces 
učenja, spreminjanja in rasti. 

      

Drugim nudim hrano, čas, 
sosedsko in prijateljsko pomoč,… 

      

Svoj čas sem pripravljen deliti z 
drugimi. 

      

Sem ljubeč in prijazen. 
      

Drugi imajo več od življenja kot jaz. 
      

Sem samozavesten in pozitivno 
gledam nase. 

      

O sebi, v primerjavi z drugimi, 
pogosto ne mislim dovolj 

pozitivno. 

      

 
 
 
  



VPLIV ZADOSTNE IN POTREBNE OSEBNE CELOVITOSTI NA PSIHIČNO DOBRO POČUTJE ZAPOSLENEGA 

 

7 
 

10. vprašanje 
Navajamo tudi trditve, ki se nanašajo na vaše psihološke potrebe.  
  
Pri posamezni trditvi označite ali za vas sploh ne drži / ne drži / delno drži  / drži / povsem 
drži. 

   Sploh ne 
drži. 

Ne drži. Delno drži. Drži. Popolnoma 
drži. 

Zelo cenim ljudi, s katerimi imam 
utrjene odnose. 

      

Ljudi, s katerimi se redno srečujem, 
smatram za prijatelje. 

      

Razumem se z ljudmi, s katerimi 
sem v pogostem stiku. 

      

Večinoma se držim sam zase in 
nimam veliko stikov z drugimi 

ljudmi. 

      

V življenju nimam veliko priložnosti 
za dokazovanje svojih sposobnosti. 

      

Nimam veliko prijateljev.       
Pogosto se ne čutim dovolj 

sposobnega. 
      

Pogosto se ne čutim dovolj 
kompetentnega/strokovnega. 

      

Ljudje, s katerimi se redno 
srečujem, me ne marajo preveč. 

      

Ljudje se do mene večinoma vedejo 
prijateljsko. 

     

 
  
11. vprašanje 
V nadaljevanju so navedene trditve, ki se nanašajo na vaše samospoštovanje. 
  
Označite stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami. 

   Ne 
strinjam 

se. 

Delno 
se ne 

strinjam. 

Niti se 
strinjam 

niti se 
ne 

strinjam. 

Delno 
se 

strinjam. 

Strinjam 
Se. 

Čutim, da sem enakovreden drugim.       
Čutim, da imam veliko dobrih lastnosti.       

Sposoben sem opravljati stvari tako 
dobro kot drugi. 

      

Nisem ponosen človek.       
Samega sebe dojemam pozitivno.       

Imam visoko samospoštovanje.       
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12. vprašanje 
Na koncu vas prosimo še za nekaj osebnih podatkov. 
  
Označite vaš spol. Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov. 
  

 Moški 

 Ženska 

 
Zapišite letnico rojstva          

  
  
Ali imate otroke? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov. 
  

 Da 

 Ne 

 
  
Ali ste poročeni oziroma živite v izvenzakonski skupnosti? Prosimo, izberite enega od 
naslednjih odgovorov.  
  

 Da 

 Ne 

 
V katerem okolju živite? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov.  
 

 Mesto 

 Podeželje 

 
  
Označite vašo delovno dobo. Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov.  
 

 Manj kot leto dni 

 Od 1 do 5 let 

 Od 6 do 10 let 

 Od 11 do 15 let 

 Od 16 do 20 let 

 Več kot 21 let 

 
  



VPLIV ZADOSTNE IN POTREBNE OSEBNE CELOVITOSTI NA PSIHIČNO DOBRO POČUTJE ZAPOSLENEGA 

 

9 
 

Označite vašo doseženo stopnjo izobrazbe. Prosimo, izberite enega od naslednjih 
odgovorov.  
  

 Osnovna šola 

 Poklicna ali srednja šola 

 Višja šola 

 Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 

 Magisterij ali doktorat znanosti 

 
V kakšni organizaciji ste zaposleni? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov.  

 Zasebno majhno podjetje 

 Zasebno srednje veliko podjetje 

 Zasebno veliko podjetje 

 Javni zavod 

 Zasebni zavod 

 Drugo 

 
Označite delo, ki ga opravljate v organizaciji. Prosimo, izberite enega od naslednjih 
odgovorov.  
 
 

 Višji in srednji management 

 Operativni vodje (izključno zadnji nivo vodenja) 

 Samostojni strokovni kadri (ki pa nimajo neposredno podrejenih ljudi) 

 Izvajalci  
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Priloga 2: VZOREC PODJETIJ 
 
 

DEJAVNOST CILJNI VZOREC PODJETIJ KONČNI VZOREC PODJETIJ  

  Mikro in 
majhna 
podjetja 

Srednja 
podjetja 

Velika 
podjetja 

Mikro in 
majhna 
podjetja 

Srednja 
podjetja 

Velika 
podjetja 

 

Kmetijstvo in lov, 
gospodarstvo, ribištvo 

2 1 1 20 10 11  

Predelovalne dejavnosti 29 19 10 290 190 100  

Gradbeništvo 30 20 10 300 81 58  

Trgovina, vzdrževanje in 
popravila motornih vozil 

61 41 20 610 213 141  

Promet in skladiščenje 11 7 4 110 33 24  

Gostinstvo 11 7 4 110 21 13  

Dejavnost javne uprave in 
obrambe, dejavnost obvezne 
socialne varnosti 

0 0 0 0 0 0  

Izobraževanje 3 2 1 30 0 0  

Ostalo 4 2 1 40 4 0  

SKUPAJ 150 100 50 1510 552 347 2409 

 
NAVODILA: 
1. V organizaciji, ki bo vključena v raziskavo, je potrebno anketirati managerja in 

opredeljeno število zaposlenih, ki je odvisno od velikosti podjetja. 
2. V raziskavo morajo biti vključeni tisti zaposleni, ki so v organizaciji zaposleni vsaj leto dni 

in prihajajo iz različnih delovnih sredin oz. različnih področij. 
3. Vsaki organizaciji, vključeni v raziskavo bo dodeljena posebna šifra, s čimer bo 

zagotovljena sledljivost med organizacijami in njihovi opredelitvi do trditev v vprašalniku. 
4. Organizacije, ki so vključene v raziskavo, morajo zaposlovati vsaj 15 zaposlenih. 
5. Zagotoviti je potrebno naključnost vzorca, saj nam ta med drugim zagotavlja razpršenost. 

Zato je potrebno v skladu z definiranim vzorcem pripraviti seznam podjetij v 
programskem orodju Excel. Omenjeni program s svojimi funkcijami zagotavlja naključno 
izbiro podjetij v raziskavo. 

6. Ker je po pesimističnem scenariju odzivnost podjetij zgolj 10%, obstaja 10-kratna razlika 
med ciljnim in končnim vzorcem. 
 

 
VZOREC ZAPOSLENIH 
 
NAVODILO: 
1. V majhni organizaciji je potrebno poleg managerja anketirati 2 ali 3 zaposlene 

(sorazmerno: v enem 2, v enem 3). 
2. V srednje veliki organizaciji je treba anketirati 3 ali 4 zaposlene (sorazmerno: v enem 3, v 

enem 4). 
3. V veliki organizaciji je potrebno anketirati vsaj 5 zaposlenih. 
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Priloga 3: ZIPOC  
 
Izvedli smo konfirmatorno faktorsko analizo, s katero smo tudi tokrat dimenzionalnost 
preverjali tako, da smo najprej vseh 12 indikatorjev vezali na en konstrukt, nato pa smo na 
en konstrukt vezali samo tiste indikatorje, ki smo jih pridobili na podlagi EFA. Indeksi so se s 
tem nekoliko izboljšali, nikakor pa z njimi nismo bili zadovoljni, zato smo jih povezali s tremi 
podkonstrukti, pri čimer smo dopustili, da so ti med seboj prosto povezani. Rezultati kažejo, 
da gre pri večfaktorskem modelu za velik padec v χ2 statistiki, prav tako preostali indeksi (NFI, 
NNFI, CFI, GFI in RMR) kažejo, da je model v mejah ustreznosti.  
 
Tabela 1: Povzetek statistike indeksov ustreznosti za enofaktorski in večfaktorski model za 
konstrukt ZIPOC 

Enofaktorski model Večfaktorski model 

1 faktor (12 indikatorev) 
χ2/df  = 833,761/54 
p = 0,00 
RMSEA = 0,175 
NFI = 0,620 
NNFI = 0,554  
CFI = 0,635 
RMR = 0,117 
GFI = 0,732 

5 faktorji (12 indikatorjev) 
χ2/df = 120,813/51 
p = 0,00 
RMSEA = 0,0540 
NFI = 0,930 
NNFI = 0,941 
CFI = 0,954 
RMR = 0,0476 
GFI = 0,953 

 
 

Konstrukt ZIPOC kot večfaktorski model predstavljamo tudi v spodnji sliki. 
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Slika 1: ZIPOC kot večdimenzionalni konstrukt 
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