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KARIERNA
SIDRA
v
IN NACRTOVANJE
IZOBRAZEVANJA (1. DEL)
l<arierna sidra vplivajo na izbiro poklica
POVZETEK
Prispevekje razdeljen na tri dele, v prvem se avtorica posveca pomenu kariere za posameznika,
organizacijo in za druf.bo. Ugotavlja, da se je pojnwvanje kariere drasticno spremenilo in ne
pomeni le poti navzgor, kot smo izraz do nedavnega se vsi pojmovali, ampak tudi pot vstran ali
celo navzdol. Karieraje razumljena kot Zivljenjska in poklicna potter zajema vse vidike cloveske
osebnosti in vlog, v katere posameznik vstopa v zivljenju. Na podlagi obsirne in longitudinalne
raziskave, v katerije preucevala karierna sidra posameznikov, skusa avtorica ugotoviti, na podlagi cesa se posamezniki odlocajo za doloceno pot in smer kariere ter kaksno vlogo ima pri tenz
izobrazevanje. Za izhodisce raziskave ji je sluf.ila Sheinova teorija kariernih sider. V prvem delu
podrobneje opredeli osen1 razlicnih kariernih sider in predstavi njihove glavne znaCilnosti ter
ugotovitve raziskave, ki se nanasajo na analiza poklicev ( delovnih mest) in ugotovljenih kariernih sider, s cimer je potrdila hipotezo, da karierna sidra v nasem prostoru obstajajo.
Kljucne besede: kariera, karierno sidro, izobrazevanje, poklic, poklicna pot
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red vstopom Slovenije v trzno gospodarstvo (in morebiti se danes) sta imela izraza
kariera in karierizem negativni prizvok. Za
karierista smo oznacevali osebo, ki stremi k
visjim polozajem in gre pri tern tako rekoc
»prek trupel«. Morda je prav ta stereotip razlog, da smo se v Sloveniji razmeroma pozno
zaceli zavedati pomena in vloge kariernih
vprasanj in se je temu primerno tudi znanost
zacela pozno ukvmjati s podrocjem kariere.
K navedenemu je pripomogel se ert dejavnik,
in sicer prejsnja druzbena in ekonomska ureditev, v kateri posamezniku ni bilo treba razmisljati o razvoju kariere. Zato so poskrbele
organizacije same, tako da so posamezniku
ponudile relativno stalen polozaj. V danas-

njih razmerah, ko narasca brezposelnost, ko
se dogajajo prevzemi s strani domaCih in tujih podjetij, ko nastajajo zasebna in druzinska
podjetja in se zivljenjska doba organizacije
drasticno znizuje, pa je povsem drugace. Po
informacijah poslovnega casopisa Times Magazine je bila do 80. let prejsnjega stoletja
povprecna zivljenjska doba organizacij 80 let,
danes pale 10 let (TM, 2003, str. 45).

POMEN KARIERNIH VPRASANJ
ZA ORGANIZACIJO IN
POSAMEZNIKA
Tradicionalni poklici izgmJaJO in nastaJaJO
povsem novi, od organizacij ni vee mogoce

1rieakovati, da bodo poskrbele za usodo za'oslenih. Obdobja mnozienega zaposlovanja
ti vee, vsakdo mora poskrbeti zase. Taka
oladi, ki izstopajo iz prevladujoee vloge stuleota in stopajo na trg dela, vlozijo v iskanje
lfVe zapos}itve Velika Vee truda kot nekoe in
1ravzaprav ne veda, kaj jih tam eaka. Poleg
~ga se spoprijemajo tudi z generacijskimi
azlikami, razlienim sistemom vrednot, dru:aeno kulturo ...
,o drugi strani se tudi pred organizacijo potavlja eel kup kariernih vprasanj. Uspestost organizacije postaja vse bolj psiholoska
tganka. Bolj kot finaneni in borzoi tokovi jo

pretresa dinamika, povezana s eloveskim d(
javnikom. Poslovni svet je potreboval dobri
100 let, da si je priznal, da dodano vredno
v organizacijah ustvarjajo le
ljudje in ne morebiti stroji ali
kapital sam po sebi.
Taka danes karierna vprasanja
pretresajo sodobne organizacije od nog do glave in od
uspesnosti njihovega resevanja je veCinoma odvisen uspeh oziroma net
speh organizacije. Slovenija je ze taka moen
vpeta v mednarodno poslovanje in globaln
ekonomijo, da je postal a podroeje razvoja k:

Dodal
vorga
lahJ(o

ijudje.

Priloznosti in tveganje postajajo v zvezi s poklicnim delom vse bolj prepleteni z osebnim
zivljenjem, s samopredstavo, samorazvojem in osebnimi odloCitvami. Posameznik, vpet v
svetovno spletno in komunikacijsko omrezje, ima na vo1jo ves svet in je hkrati osvobojen
administrativnih in geografskih obvez, ki so ga se veasih napotile recimo v nataneno doloeeno solo, k nataneno doloeenemu zdravniku, na obvezno cepljenje, obvezno zdravljenje ...
Osvobajanje vselej pomeni tudi veejo samoodgovornost.
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riere zanjo prav tako pomembno kot za druge,
razvitejse ekonomije ali pa celo bolj. Na globalnem trgu dela bo namrec beg mozganov se
vecj i, kot je bil do sedaj. Iskanje darov, ki naj
bi odresili organizacije skrbi za prihodnost, se
je spremenilo v pravo svetovno hladno vojno znanja. Poleg tega pa strokovnjaki opozmjajo, da v globalnem okolju
poslovanja ne boclo preziveli
le najbolj inteligentni, temvec
predvsem najhitrejsi in najprilagodljivejsi. V svetu, kjer lahko vsakdo posnema vsakogar,
je edina razlika, ki organizacije locuje ocl konkurence, le se
cloveska ustvmjalnost in inovativnost. Kapital so pri doseganju konkurencne prednosti ze
zdavnaj zamenjali znanje in spretnosti.
Organizacije niso le stroji za proizvajanje denmja, temvec skupnosti, kijihje treba razvijati
za skupne cilje. Ucinkovit sistem nacrtovanja
in upravljanja kariere mora ustvariti dialog
med organizacijo in posameznikom, zato je
se posebej pomembno, da imata posameznik
in organizacija preglecl razlicnih kariernih
usmeritev. Vcasih je veljalo, da organizacija
doloca, kaj naj posameznik dela, danes pa se
stvari obracajo na glavo. Vse bolj posameznik
doloca, kaj bo clelal in kako bo organizaciji
dodajal novo vrednost. In v tem preobratu je
vee kot ocitno, da postajajo karierna vprasanja za organizacijo pomembnejsa kot kdajkoli
prej. Organizacije, ki zmorejo in znajo raziskati posameznikove posebne interese, vrednote in navsezaclnje sposobnosti, bodo lahko

l<apitalsko revrzejsa podjetja z
veliki111 irztelektualnin1 kapitalon1
s trga spodrivajo
kapitalske n1ogotce.

Karierna vprasanja na druzbeni ravni dolocajo razme1ja med tremi kariernimi oblikami: birokratsko, profesionalno in podjetnisko. Birokratska oblika prevladuje
predvsem v drzavni upravi, profesionalna
v raziskovalni sferi, podjetniska pa v gospodarstvu in zasebnih podjetjih.

postajale uspesne delovne skupnosti.

KARIERNA VPRASANJA NA
RAVNIDRUZBE
Karierna vprasanja so pomembna tudi za
druzbo kot celoto. Karierne oblike imajo
lahko namrec daljnosezne makroekonomske,
makropoliticne in makrosocialne posleclice.
Karierna vprasanja so implicitna sestavina
razglabljanja o konkurencnosti narodnih ekonomij, razvoju globalne ekonomije in ukrepih
za preprecevanje recesije. Tudi beg intelektualnega kapitala je v tesni povezavi s kariernimi oblikami dolocene druzbe ali regije.
Ali druzba omogoca darovom razvoj ali ga
zadostno spodbuja? Ce narodna ekonomija ne zmore dati pozitivnega odgovora na to
vprasanje, slej ali prej trci na problem bega
kapitala v druge clrzave oziroma na obmocja
drugih regij.
Katera iZinecl treh oblik organizacijskih nacinov, v povezavi s katerimi se razvija karierna Iogika, daje boljse spoclbude, pri katerem
izmed nacinov so boljse priloznosti in kje je
odprta pot do vecjih nagrad ali vecja svoboda
ustvmjanja? To doloca tudi narodno strukturo
poklicev, posamezniki se praviloma odlocajo
za tisti organizacijski princip kariere, ki zagotavlja boljsa karierna izhodisca.
V se to nas je navedlo, da smo se lotili obsirne ter dolgotrajne Iongitudinalne raziskave o
kariernih sidrih in skusali ugotoviti, na podIagi cesa se posamezniki ocllocajo za doloceno pot in smer kariere ter kaksno vlogo ima
pri tem izobrazevanje. Za izhodisce raziskave
je sluzila sodobna teorija nacrtovanja kariere
na podlagi kariernih sider. Obsezni prispevek
smo razdelili na tri dele. V prvem delu bodo
predstavljene temeljne znacilnosti kariernih
sider in opisane njihove glavne znacilnosti,
nato bodo predstavljene ugotovitve raziskave,
pri cemer bomo natancno predstavili tudi metodologijo in vzorec raziskave. Predstavljeni
bodo rezultati, ki se nanasajo na analizo po-

13

Znanost razkriva
klicev (delovnih mest) in ugotovljenih kariernih sider, s Cimer skusamo ugotoviti, ali lahko o obstoju kariernih sider govorimo tudi v
slovenskem okolju. V drugem in tretjem delu
prispevka pa se bomo ukvmjali s povezavami med kariernimi sidri in vzorci nacrtovanja
izobrazevanja ter kariere, predstavili se nekatere druge ugotovitve raziskave, kot je povezava med kariernimi sidri in napredovanji,
ter oblikovali priporoCila za posameznike in
organizacije, kako se lahko se ucinkoviteje Iotevajo nacrtovanja kariere.

KARIERNA SIDRA KOT
RELATIVNO STABILNE
NOTRANJE STRUKTURE
POSAMEZNIKA
Mnoge teorije pri nacrtovanju kariere zelo izpostavljajo pomen posameznikove predstave
o sebi in tudi v nasi raziskavi smo si zastavili
temeljno vprasanje, kdo bo uspesen v poklicu. Tisti, ki ima visoko izobrazbo, oziroma
tisti, ki ima ustrezno znanje za opravljanje dolocenega poklica? Iz lastne prakse izhaja spoznanje, da ne glede na znanje, ki si ga posameznik pridobi med solanjem, to ni primarni
dejavnik uspeha, temvec lahko trdimo, da so

uspesnejsi tisti, ki so zadovoljni s svojo izbiro
poklica in se z njim poistovetijo.
Na podlagi studija literature in prakticnih opazanj smo se odlocili, da poiscemo, kaj je pri posamezniku
tisto, ki odlocilno vpliva na
njegovo izbiro poklica oziroma ga usmetja na njegovi poti
kariere. Ali so to res zgolj elmnomske silnice? Ali je to vpliv
drugih? Ali trenutna druzbena
situacija pogojuje izbire posameznika v zvezi
s kariero? Glede nato, da sodobne teorije kariernega razvoja dajejo slutiti, da posameznika
na njegovi karierni poti usmetjajo ocitno tudi
globlje notranje strukture, nas
je zanimalo, ali so te relativno
stabilne pri posamezniku ali
se spreminjajo in so torej advisne od zunanjega dogajanja.
Kdaj se notranje strukture razvijejo? In ce se spreminjajo,
kaj vpliva na njihova spreminjanje?
Zeleli smo tudi raziskati, ali sodobna pojmovanja kariere prodirajo v nase okolje in ali na
kariero se vedno gledamo kot na strmo poklicno pot navzgor. Zanimalo nas je torej,
kaksen vpliv imajo posameznikove vrednote
na nacrtovanje kariere.

V koliks11i 111eri rLa

izbor poklica vplivajo eko110111ske
sib1ice?

Ljttdje ielin1o v poklic11e111 de ltL 11ajti
globiji sn1isel i11
pon1e11.

Na podlagi 12-letne longitudinalne raziskave, ki jo je Shein s sodelavci izvedel na Sloan
School of Management, je identificiral osem razlicnih kariernih sider, ki se razvijejo pri posamezniku v prvih letih poklicnih izkusenj, so razmeroma trdna znacilnost clovekove osebnosti in hkrati dolocajo tudi vrsto dela, ki ga bo posameznik opravljal najbolje oziroma bo pri
njem lahko izrabil vse svoje sposobnosti. Ta karierna sidra so:
1. Tehnicna~funkcianalna sidra: posameznik je predan zlasti strokovnemu delu.
2. Menedzerska sidra: posameznik ima izrazita nagnjena do vodenja.
3. Sidra samastajnosti in neadvisnasti: posameznik zeli biti pri delu povsem samostojen in
neodvisen.
4. Sidra varnosti in stabilnasti: pri posamezniku je v ospredju predvsem, da si zagotovi
varnost zaposlitve.
5. Sidra padjetniske ustvarjalnosti: posamezniku je nenehen izziv iskanje novih priloznosti.
6. Sidra predanosti: posameznik je v poklicu predan doloceni vrednoti.
7. Sidra izziva: posameznik pri delu isce nove in vecje izzive.
8. Sidro Zivljenjskega stila: posameznik zeli uravnovesiti delovno in druzinsko zivljenje.

SHEINOVA TEORIJA KARIERNIH
SIDER KOT IZHODISCE
RAZISKAVE

-l
_j

Shein (1978) meni, da je ucinkovitost posameznika s stalisca organizacije prav tako kot
tudi s stalisca posameznika odvisna od zadovoljitve medsebojnih potreb oziroma od primernosti ali neprimernosti menjalnega razmetja med organizacijo in posameznikom.
Potrebe pri posamezniku izvirajo iz njegovih
vrednot, sposobnosti in posebnih sposobnosti,
ki se kazejo kot karierna sidra. Gre za nekaksno osebno usmetjenost, ki se ji posameznik
ne bi odpovedal v se tako hudih okolisCinah.
V njegovi teoriji prvic tudi zasledimo nekak-

in hkrati na spoznanju, ki si ga delijo vse sodobne teorije kariernega razvoja, da sta najpomembnejsa dejavnika kariernega razvoja rast
in razvoj posameznika, ki jo ta mora dozivljati kot subjektivni obcutek lastnega uspeha.
Prakticna manifestacija taksnega razmisljanja se kaze tudi v uspesni uveljavitvi sistema
kompetenc, ki temelji prav na spoznanju, da
za uspesen razvoj kariere niso pomembni le
znanje in sposobnosti, temvec tudi prepricanja, stalisca in vrednote. Brez pravega vrednostnega sistema namrec znanje ostaja skrito,
sposobnosti pa se ne izrazijo. Brez slednjega
pa bi bilo nase razmisljanje o karieri vsekakor
okrnjeno.
Ze na zacetku raziskovalnih razmisljanj smo
se odloCili, da si bomo za ta preizkus vzeli casovno obdobje stirih let. V tem obdobju smo
zeleli raziskati obstoj kariernih sider v Sloveniji in njihovo stopnjo stabilnosti oz. nespremenljivosti. Nas raziskovalni namen ni bil
le identificirati, potrditi ali zavreCi sprejemljivost teorije kariernih sider pri nas, temvec
ugotoviti tudi, kako posamezniki z razlicnimi
motivi, vrednotami in predstavami o delu in
zivljenju (z razlicnimi kariernimi sidri) nacrtujejo kariero skozi prizmo izobrazevalne poti.
Ali izobrazevanje vpliva na smer in intenzivnost razvoja kariere? V nadaljevanju nas bo
zanimalo tudi to, ali lahko pri posameznikih s
podobnimi prevladujoCimi vrednotami in hierarhijo motivov najdemo tudi podobnosti pri
nacrtovanju izobrazevalne poti.
Nasa raziskovalna prizadevanja in predmet
raziskave so torej vecplastni in zajemajo raziskavo kariernih sider v Sloveniji, iskanje zvez
med kariernimi sidri in naCini nacrtovanja kariere ter iskanje zvez med naCini nacrtovanja
izobrazevanja in kariernimi sidri.

METODOLOSKI PRISTOP K
LONGITUDINALNI RAZISKAVI
Uporabili smo vprasalnik za ugotavljanje prevladujocega kariernega sidra, ki ga je razvil

E. G. Shein leta 1978 na Sloan School of Management (Shein, 1978). Vprasalnik smo po
testnem preizkusu na 20 osebah ins faktorsko
analizo prilagodili slovenskemu kulturnemu
okolju. S tako oblikovanim ~..~~~~·~~~·~····~~~-~-~~~~
vprasalnikom smo zeleli pridobiti osnovne podatke o kariernih sidrih. Prvo raziskavo
smo izvedli leta 2000. Vprasalnik je zajemal 40 trditev,
260 anketirancev pa je odgovarjalo na vprasanja s pomocjo 6-stopenjske lestvice od 6

i1 /(arierna

sidra
I Slovencev snto
I p_reucevali longitudinalno v 0 bdo biu
J
stirih let.
1

II!

,I

~~~·~-·=~~n=~~..o.-=-----"--='>

do 1, pri cemer je 6 pomenilo »vedno velja
zame«, 1 pa »sploh ne velja zame«. Anketirance smo prosili, naj se izogibajo skrajnim
odgovorom, razen ce imajo res obcutek, da
dolocena trditev zanje ddi. Koso ocenili vseh
40 trditev, smo jih prosili, naj izmed vseh najvisje ocenjenih trditev oziroma izjav, torej tistih, ki so jim dodelili stevilo 6, izberejo se
tri in jih vpisejo se enkrat v za to namenjen
prostor. Trem izbranim trditvam smo v analizi pristeli dodatne stiri tocke, kot je zahtevala
metodologija vprasalnika (Shein, 1990).
Vprasalnik je vkljuceval tudi spremno pismo, v katerem smo na kratko pojasnili namen
raziskave, temeljna karierna sidra in zeljo oziroma poziv, da bi v enaki raziskavi sodelovali tudi cez stiri leta, da bi ugotovili, ali se
njihova karierna sidra spreminjajo ali ne. Prav
tako smo vsem anketirancem, ki so sodelovali
v raziskavi, obljubili, dajim bomo v dveh mesecih po koncanem anketiranju poslali njihovo analizo prevladujocega kariernega sidra.
Tudi stern namenom, predvsem paz namenom
kasnejse ponovitve raziskave, je vprasalnik
zajemal tudi vprasanja v zvezi z osebnimi
podatki, starostjo, spolom, stopnjo formalne
izobrazbe, delovnim mestom, stevilom let
delovne dobe. Prvi vprasalnik (leta 2000) so
sodelujoCi v raziskavi izpolnjevali povprecno
15 minut. Analize vseh 260 vprasalnikov o
prevladujocem kariernem sidru smo opravili
racunalnisko. To pomeni, da smo morali vne-
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sti podatke iz vseh izpolnjenih vprasalnikov,
ki smo jih prejeli v pisni obliki, v poseben
program za analiza kariernega sidra, nato pa
je program naredil grobo analiza prevladujocega kariernega sidra. Analiza kariernega
sidra na treh straneh smo skupaj z dodatnimi
vprasanji o stopnji strinjanja z rezultati poslali
vsem anketirancem, torej skupaj 260 sodelujoCim. Ob tej
priloznosti smo jim poslali se
dopis, ker smo zeleli izmeriti
stopnjo strinjanja z rezultati.
Analiza smo poslali v zaprti
kuverti, naslovljeni na osebno ime in s pripisom »osebno«, s Cimer smo
zeleli zagotoviti popolno zaupnost podatkov.
Posiljki smo prilozili se pisemsko ovojnico z
nasim naslovom in placano znamko s prosnjo, da nam odgovora na dve dodatni vprasanji zagotovo vrnejo. Pri dodatnih vprasanjih
smo se zeleli izogniti vplivu sredine oziroma
ekstrema, zato smo mozne odgovore povsem
nakljucno razporedili. Vse vrnjene vprasalnike smo skenirali in shranili v elektronski obIiki. Raziskavo smo zastavili longitudinalno,
ponovili smo jo cez stiri leta (2004). To pomeni, da smo udelezence prve raziskave ponovno pisno povabili k sodelovanju. Tola·at
smo uporabili kombinirani vprasalnik, ki je
v prvem delu znova vkljuceval vprasalnik za
ugotavljanje prevladujocega kariernega sidra,
povsem identicen tistemu iz leta 2000, v drugem delu pa smo razvili dodaten vprasalnik
za analiziranje naCinov nacrtovanja izobrazevanja, s Cimer smo zeleli pridobiti podatke o
objektivnih dejstvih in dogajanju s podrocja
izobrazevanja v prerezu posameznega kariernega sidra ter tudi podatke o zeljah, mnenjih,
stalisCih in interesih anketiranih glede nacrtovanja izobrazevanja in kariere. Drugi vprasalnik je bil torej sestavljen iz treh delov:
Prvi del vprasalnika je obsegal vprasanja v
zvezi s kariernimi sidri, ki smo ga udelezencem dali v izpolnjevanje ze v prvi raziskavi
leta 2000, da bi znova identificirali previa-

Cas, vloze11 v oblikovarife pravih
vprasanj, se vselej
povr11e.

dujoce karierno sidro pri posamezniku in
ugotovili, ali se je v petih letih prevladujoce
karierno sidro spremenilo ali ne. Drugi del
vprasalnika je vseboval vprasanja, s katerimi
smo zeleli pridobiti vpogled v to, kako si posamezniki nacrtujejo izobrazevanje. Tretji del
vprasalnika pa je obsegal niz vprasanj o osebnih podatkih, ki je bil glede na to, da smo ga
naslovili na znano populacijo oziroma znane
udelezence, ze izpolnjen in je vseboval moznost za spremembo osebnih podatkov, ce so
se ti v stirih letih spremenili.
Drugi vprasalnik iz leta 2004 so udelezenci resevali povprecno 25 minut. Pri pripravi
vprasalnilm 0 nacinih nacrtovanja izobrazevanja smo bili se posebej pozorni, da anketirancev ne bi obremenjevali z vprasanji, za
katera bi potrebovali dodatne podatke, saj bi
tako zmanjsali stopnjo odzivnosti.

LASTNOSTI VPRASALNIKA
Nekatera vprasanja so segala tudi v preteklost
anketirancev, na primer vprasanje, koliko ur
na leto so med rednim izobrazevanjem namenili dodatnemu izobrazevanju. Pri taksnih
vprasanjih smo ponudili odgovore od-do in
od anketirancev nismo pricakovali povsem
natancnih podatkov. V sekakor so bila vsa
vprasanja zastavljena tako, da so se lahko
anketiranci pocutili kot edini opazovalci dogodkov. Pri sestavljanju vprasalnika smo se
tudi zavedali, kako pomembna je pripravljenost anketiranih, da odgovarjajo isheno in
natancno. Za iskrenost in natancnost smo jih
prosili v uvodnem nagovoru vprasalnika, ko
pa smo imeli priloznost vprasalnik osebno
razdeliti, smo jih poleg tega tudi ustno nagovorili in prosili za pazljivost ter shbnost
pri odgovmjanju na vprasanja. Prav tako smo
vecino anketirancev, ne glede na razprsenost
vzorca, razmeroma dobra poznali, saj smo se
vsako leto srecevali na konferencah, seminarjih in posvetih, ki jih je organiziralo podjetje Planet GV (prej GV Izobrazevanje). Tako
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lahko trdimo, da smo dobro poznali njihove
sposobnosti odgovmjanja, stopnjo izobrazbe
in psihicno strukturo posameznih referencnih
sku pin.
Vsa vprasanja v delu, kjer smo jih sprasevali
po nacinih nacrtovanja izobrazevanja, so bila
zaprtega tipa, torej so bili odgovori vnaprej
formulirani, anketiranci paso se odlocali med
najustreznejsimi. Navodila so od njih zahtevala, da v pros tor, ki je oznaceval ustrezen odgovor, vpisejo znak x (vprasanja odprtega tipa
smo kasneje uporabili v opisu izobrazevalnih
biografij posameznikov, zasidranih v razlicnih kariernih sidrih). Pri sestavi vprasalnika
smo se izognili vsem sugestivnim vplivom,
prav tako menimo, da smo se uspesno izognili
vsem napakam spodbujanja. Vsa vprasanja so
bila pravzaprav specificna, torej smo od njih
pricakovali tudi specificen odgovor v izboru
danih odgovorov. Prav tako ni bilo nedolocnih
vprasanj, temvec so bila povsem kvantitativno opredeljena, na primer od 20 do 30 ur ...
Vprasanja, povezana z dejstvi, so bila tudi v
navodilih opredeljena kot vprasanja, na katera
zelimo dobiti objektivne podatke. Vprasanja,
povezana z mnenji in stalisci, paso prav tako
ze v navodilih izkazovala svoj namen.
Uporabili smo tudi nekaj filtrskih vprasanj, ki
so sledila glavnemu vprasanju in niso pomenila samostojnega vprasanja. V vprasalniku
smo se z razlicnim nizanjem vnaprej formuliranih odgovorov skusali izogniti tendenci
sredine in tendenci ekstrema. Prav tako smo
pri sestavi vprasalnika namerno omejili nekatere izbire. Tako smo pri vprasanju, kjer
smo anketirance sprasevali o motivih za izbiro prve organizacije, namerno izpustili motiv
place, ker smo pricakovali, da bo popacil vse
druge motive. Lestvica odgovorov, ki smo jih
ponudili anketirancem pri vprasanjih s stopnjevalnimi odgovori, je bila 4- oziroma 5-stopenjska.
S pomocjo anketnih vprasanj o nacrtovanju
izobrazevanja smo spremljali casovno-kronolosko pot. Tako smo na zacetku vprasalnika

anketirance sprasevali o formalnem izobrazevanju in z njim povezanih pojavih, ki so tako
ali drugace vplivali na intenziteto in smer
izobrazevanja, temu je sledil
sklop vprasanj o funkcionalnem usposabljanju in izobrazevanju v obdobju zaposlitve
ter nadaljnjih kariernih zeljah.
Tudi ta del vprasalnika, torej
0 nacrtovanju izobrazevanja,
smo najprej preizkusili na 20 osebah, sodelavcih, ki so dovolj heterogena skupina, s katero
smo po izpolnitvi vprasalnika opravili sondazni intervju, ki je pokazal, da so bila vprasanja dovolj razumljiva in na ustrezni zahtevnostni ravni. Analiza sondaznega intervjujaje
tudi pokazala, da bi pri nekaterih vprasanjih
kazalo se skrbneje pripraviti navodila za izpolnjevanje, kar smo tudi naredili.
Pri veljavnosti smo imeli na voljo nekaj primetjalnih podatkov iz drugih raziskav, recimo 0 povprecnem stevilu ur izobrazevanja na
posameznika v slovenskih organizacijah, ki
jih je dala raziskava Izobrazevalni management TOP 10 (Brecko, 2004d). Odgovori na
vprasanja so veljavnost potrdili. Zanesljivost
vprasanj smo lahko preverili s primerjanjem
in koreliranjem odgovorov, ki so jih dali isti
anketiranci na vsebinsko sorodna vprasanja.
Objektivnost vprasalnika pa smo zagotovili
ze s tern, da smo oblikovali vprasalnik zaprtega tipa.
Drugi vprasalnik smo anketirancem poslali
po posti s prilozeno pisemsko ovojnico z natisnjenim naslovom posiljatelja, postno znamko in prosnjo, naj anketni vprasalnik zagotovo
vrnejo v roku sedmih dni. Tistim, ki so leta
2000 navedli tudi elektronsko posto, smo
prosnjo z vprasalnikom poslali po elektronski
posti in jih prosili, naj nam izpolnjen vprasalnik vrnejo po elektronski posti, po faksu ali z
navadno posto. Tern nismo ponudili moznosti
placila postnine, toda predvidevali smo, da
jih bo vecina odgovorila po elektronski posti
ali faksu, saj smo jim vprasalnik posiljali na

Z osebnin1 pristo-

pon1 do izjen111e
odziv11osti respo11de11tov.
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Tabela 1: Merske karakteristike vprasalnika iz leta 2000

% variance, pojasnje-

ne s prvim faktorjem

Cronbachov
koeficient a

tehnicno-funkcionalno sidro

40,079

0,611

menedzersko sidro

55,770

0,791

sidro samostojnosti in neodvisnosti

42,068

0,642

sidro varnosti in stabilnosti

59,557

0,829

sidro podjetniske ustvmjalnosti

46,344

0,702

sidro predanosti

49,682

0,739

sidro izziva

35,988

0,649

sidro zivljenjskega stila

35,158

0,630

sluzbene naslove. Peti dan roka za izpolnitev
vprasalnika sta anketirance se dve osebi od 9.
do 14. ure klicali po telefonu in jih ponovno
prosili, naj izpolnijo vprasalnik. To se je izkazalo za izjemno uCinkovito, saj je bila odzivnost presenetljivo velika (kar 75,77-odstotna).
Drugi razlog za to pripisujemo izjemnemu
zanimanju posameznikov za karierna vprasanja in dejstvu, da si zelijo dodatnih informacij
ter znanja 0 tern, kako uspesneje nacrtovati
kariero. Tretji razlog je morda v tern, da je slo
za ciljno populacijo, s katero smo se srecevali
vsako leta na razlicnih strokovnih srecanjih.
Ko smo prejeli vprasalnike z
odgovori, smo znova vnesli
podatke iz prvega dela vprasalnika v racunalniski program
za obdelavo kariernih sider,
da bi lahko prime1jali podatke po osebah in odgovorili
na vprasanje, ali so se karierna sidra pri njih
spremenila ali ne. Druge podatke iz drugega
dela vprasalnika pa smo skenirali in shranili v
elektronski obliki za kasnejso statisticno obdelavo. Po koncanem vnasanju in kopiranju
dobljenih rezultatov smo vsem anketirancem
znova poslali sporocilo o njihovem prevladujocem kariernem sidru, skupaj z opisom vseh
sider. Pripravili smo dve standardni sporocili:
tistim, pri katerih se karierno sidro ni spremenilo, smo sporoCili, da njihova karierno sidro

Raziskava je yotekala. prytezno
na prlloznostnem
vzorcu.

ostaja enako, tistim, pri katerih smo ugotovili
spremembe, pa smo to sporocili in jim predlagali, naj cez leta ali dve ponovno preverijo
karierno sidro, pri cemer se lahko obrnejo na
nas, saj je vprasalnik informacijsko podprt in
ob vsakem casu zagotavlja povratne informacije o prevladujocem kariernem sidru.

MERSKE KARAKTERISTIKE
VPRASALNIKA
Za ocenjevanje merskih karakteristik vprasalnika smo uporabili faktorsko analiza (veljavnost) in Cronbachov koeficient alfa (zanesljivost). Merske karakteristike smo izracunali
za posamezne dele vprasalnika, in sicer za
sklope izjav, ki merijo posamezno karierno
sidro. Merske karakteristike posameznih delov vprasalnikov so predstavljene v tabelah x
in y. Iz rezultatov, predstavljenih v tabelah 1
in 2, lahko zakljucimo, da koncni obliki vprasalnika dosegata zadostno zanesljivost (Cronbachov koeficient alfa ~ 0,60) in veljavnost (s
prvim faktorjem je povsod pojasnjene vee od
20 % variance).

PREDSTAVITEV VZORCA
RAZISKAVE
Raziskava je potekala v dveh delih, prva leta
2000 in druga leta 2004. Taka bomo najprej

Tabela 2: Merske karakteristike vprasalnika iz leta 2004

% variance, pojasnje-

ne s prvim faktorjem

Cronbachov
koeficient a

tehnicno-funkcionalno sidro

41,275

0,631

menedzersko sidro

53,461

0,775

sidro samostojnosti in neodvisnosti

34,145

0,613

sidro varnosti in stabilnosti

59,167

0,826

sidro podjetniske ustvmjalnosti

38,607

0,854

sidro predanosti

40,186

0,622

sidro izziva

37,353

0,755

sidro zivljenjskega stila

39,274

0,604

predstavili vzorec, ki je bil v raziskavi prvo
leta, v nadaljevanju pa tudi vzorec iz raziskave iz leta 2004. Udelezenci obeh raziskav so
bili seveda isti, le da je bil v drugi raziskavi
po pricakovanjih vzorec nekoliko manjsi.
Za namen raziskave smo se najprej odlocili
za priloznostni vzorec, ki so ga v prvi fazi sestavljale tri referencne skupine. Prva je bila
skupina tajnic in poslovnih sekretark, druga
skupina zenskih menedzerk in tretja skupina
kadrovskih delavcev.
V se tri referencne sku pine so do bile vprasalnik osebno na treh konferencah in posvetih,
izvedenih v organizaciji podjetja GV Izobrazevanje v letu 2000: Dnevi kadrovskih delavcev (april 2000), Dnevi strokovnega izpopolnjevanja tajnic (maj 2000) in na konferenci
Managerke za poslovno odlicnost (oktober
2000). Vzorec smo na zeljo in interes sodelujoCih razsirili tudi na tri delovne organizacije,
taka da so vprasalnik sodelujoci resevali na
delovnem mestu. V se organizacije so same izrazile interes za sodelovanje v raziskavi. Vzorec pa se je razsiril tudi na nakljucno izbrano
skupino posameznikov (slucajnostni vzorec)
iz podatkovnih baz podjetja GV Izobrazevanje. Vprasalnik je bil v letu 2000 namrec
tudi programsko dopolnjen, tako da ga je bilo
mogoce posiljati tudi prek interneta. To smo
tudi storili in prosili razlicne ciljne skupine iz
naslovne baze podjetja Planet GV.

Ceprav smo zadnjo skupino sodelujoCih dobili
po nakljucnem izbiranju, lahko celoten vzorec
raziskave vendarle oznacimo kot priloznostni,
saj so bili tudi v zadnji skupini posamezniki,
ki so se ze udelezili izobrazevalnih programov podjetja Planet GV. Priloznostno izbran
vzorec nam je namrec zagotavljal vecjo odzivnost, saj smo domnevali, da se posamezniki, ki se dodatno izobrazujejo, praviloma
bolj zanimajo za (svoja) karierna vprasanja.
V see no pa menimo, da je bil
vzorec dovolj razprsen in je
hkrati vkljuceval tudi precej
elementov nakljucnega vzorca
(nakljucna izbira respondentov iz baze podatkov, prostovoljna udelezba v raziskavi),
da je zadostil namenu raziskave, s katero smo zeleli na podlagi identifikacije prevladujocega kariernega
sidra dobiti odgovore, kako si posamezniki na
podlagi izobrazevanja nacrtujejo kariero.
V prvi raziskavi je sodelovalo 260 oseb. Od
tega jih je vprasalnik na konferencah in posvetih izpolnilo 87. V treh organizacijah smo
pridobili 56 anketirancev (vprasalnik je bil
poslan v organizacije na zeljo kadrovskih
sluzb, ki so doloCile posameznike, ki so vprasalnik izpolnjevali). Po internetu pa se je na
raziskavo odzvalo in vprasalnik izpolnilo 127
oseb. V se, ki so vprasalnik izpolnili prek in-

Dober odziv na
raziskavo dodatno utrjuje po1nen
kariernega razvoja
v drufbi.
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Tabela 3: Stevilo sodelujocih v raz:iskavi o kariernih sidrih in kraj
iz:polnjevanja vprasalnika v letu 2000

Kraj in nacin izpolnjevanja
vprasalnika

stevilo

v odstotkih

na konferencah in posvetih
v letu 2000

87

33,46

v treh razlienih delovnih
organizacijah

56

21,54

prek interneta

117

45,00

Skupaj

260

100,0

terneta, smo k sodelovanju povabili z osebnim pismom, ki smo ga v elektronski obliki
poslali na 1000 nakljueno izbranih elektronskih naslovov iz poslovnega imenika podjetja
GV Izobrazevanje. Odziv na osebno pisno poTabela 4: Starostna struktura udeleiencev raz:iskave o kariernih
sidrih leta 2000

Starostni razredi (leta)

stevilo

v odstotkih

manj kot 25

0

0,00

od 25 do34

48

18,5

od 35 do 44

88

33,8

od 45 do 54

68

26,2

od 55 do 65

56

21,5

260

100,0

vee kot 65

Skupaj

vabilo je bil torej 12,7-odstoten. To je razmeroma dober odziv in nas dodatno preprieuje o
pomembnosti problematike v nasi druzbi.
V letu 2004 je od 260 prvotnih udelezencev
v raziskavi sodelovalo 197 oseb. Vsi so vprasalnik z vpisanimi podatki iz leta 2000 prejeli
po posti s prosnjo, da nam izpolnjen vprasalTabela 5: Spolna struktura udeleiencev
raz:iskave o kariernih sidrih leta 2000

Spolna
struktura

stevilo

v
odstotkih

zenske

202

77,7

moski

58

22,3

Skupaj

260

100,0

nik vrnejo. V raziskavi leta 2004 smo se torej
posluzili znanega vzorca oziroma vzorca, na
katerem smo delali prvo raziskavo o kariernih
sidrih.

ODVISNE SPREMENL)IVKE
VZORCA
Pri
obdelavi
odvisnih
spremenljivk
vzorca sodelujoCih nas je tudi zanimalo,
kaksna je starostna struktura in struktura po
spolu.
Iz tabele je razvidno, da se najvee anketirancev nahaja v tretjem starostnem razredu
(35 do 44 let), in sicer kar 88 oziroma 33,8
odstotka. Drugi najbolje zastopani razred je
starostna skupina od 45 do 54 let, v kateri je
68 oseb oziroma 26,2 odstotka vseh anketirancev. Najmanj anketirancev je bilo v prvem
starostnem razredu, torej do 25 let. Povpreena starost anketirancev je 42,2 leta (nihee ni
mlajsi od 25 let ali starejsi od 65 let). Povpreena starost je izraeunana na podlagi doloeitve sredine starostnih razredov, pomnozene s
stevilom anketiranih v tem razredu. Podatki
so torej priblizni, toda povsem zadoseajo za
namen raziskave.
Starostno strukturo sodelujoeih smo ocenili
kot zelo sprejemljivo za namen, raziskave o
kariernih sidrih, glede na izsledke Sheinove
raziskave v ZDA, po katerih se karierno sidro
oblikuje v prvih 10 letih delovnih izkusenj
(Shein, 1986). Sodelujoei v nasi raziskavi
leta 2000 so imeli najmanj 4 leta in najvee 38
let delovne dobe. Torej so bili zastopani vsi
starostni razredi oziroma za namen raziskave
ustrezne skupine posameznikov glede na dolzino delovne dobe.
Obdelava podatkov glede spolne strukture sodelujocih v raziskavi kaze, da je sodelovalo
vee zensk kot moskih. Moskih je bilo 22,3
odstotka, zensk pa 77,7 odstotka. Razlog za
veejo zastopanost zensk v raziskavi je treba
na eni strani iskati v dejstvu, da so udelezenci
posveta Dnevi kadrovskih delavcev v 70 od-
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stotkih zenske, kajti nedvomno lahko govorimo o feminizaciji poklica kadrovski delavec
(Brecko, 2004a), enako v zvezi s 100-odstotno udelezbo zensk na srecanju Dnevi strokovnega izpopolnjevanja tajnic in 100-odstotno
udelezbo zensk na konferenci Managerke za
poslovno odlicnost. VeCina moskih v raziskavi se je na vabilo k sodelovanju odzvala
in izpolnjen vprasalnik poslala po elektronski
posti. Razlog za vecjo zastopanost zensk v
raziskavi je morda tudi v vecjem zanimanju
zensk za ta vprasanja (Brecko, 2001). V raziskavi so sodelovali posamezniki s koncano
srednjo solo, visjo solo, univerzitetno izobrazbo in doktoratom ali magisterijem.
VeCina anketirancev, kar 127 oziroma 49,2
odstotka, je imela visoko oziroma univerzitetno izobrazbo. Anketirancev s srednjesolsko
izobrazbo je bilo 89 oziroma 34,2 odstotka.
Taksna izobrazbena struktura je bila glede na
izbrane kraje in nacine izpolnjevanja vprasalnika tudi pricakovana. Dostop in znanje za
uporabo interneta imajo pogosteje posamezniki z visjo izobrazbo, prav tako pa se tudi
konferenc in posvetovanj udelezujejo vecinoma bolj izobrazeni. Torej lahko potrdimo,
da se je raziskava izvajala na priloznostnem
vzorcu posameznikov z visjo izobrazbo. V
priloznostnem vzorcu smo leta 2000 zajeli 12
razlicnih poklicev.
Najvec je v raziskavi sodelovalo tajnic (kar
17,3 odstotka), upravnih delavcev (15,8 odstotka) in menedzetjev na polozaju vodje
podjetja (10,4 odstotka). Ne glede na vecjo
zastopanost treh poklicev, tajnica oziroma poslovna sekretarka, upravni delavec in direktor
oziroma vodja oddelka, smo sklepali, da je bil
vzorec dovolj razprsen, da bo lahko dal obV vzorcu smo zajeli zaposlene, med katerimi je bilo vee zensk kot moskih, prevladovala je visja in visoka izobrazba, povprecna starost pa je znasala 42 let. Nihce
ni bil mlajsi od 25 let.

Tabela 6: lzobra:z:bena struktura udeleiencev raziskave o kariernih
sidrih leta 2000

stevilo

v odstotkih

srednja sola

89

34,2

visja izobrazba

35

13,5

visoka izobrazba (univerzitetna)

128

49,2

8

3,1

260

100,0

Stopnja izobrazbe

doktorat ali magisterij

Skupaj

jektivne rezultate.
Kot smo ze omenili, nam je pri empiricnem
delu naloge najvecji izziv pomenila longitudinalna raziskava, s katero smo zeleli najprej
raziskati in se prepricati, ali se
karierna sidra spreminjajo ali
resnicno ostajajo razmeroma
trajna notranja struktura osebnosti, ki vodi posameznika po
karierni poti in botruje odloCitvam v zvezi z njo. S tern namenom smo za sodelovanje leta 2004 zaprosili iste udelezence kot leta 2000. Na ponovno
raziskavo se je odzvalo 197 posameznikov,
torej 62 oseb manj kot stiri leta poprej, vendar

V raziskavi je sodelovale 65 odstot-

kov ijudi z viSjo oz.
visoko izobrazbo.

Tabela 7: Struktura delovnih mest/poklicev udeleiencev raziskave
o kariernih sidrih leta 2000

stevilo

v odstotkih

direktor podjetja

27

10,4

vodja oddelka, vodja enote

23

8,8

tajnica/poslovna sekretarka

45

17,3

organizator dela

15

5,8

pravnik

18

6,9

komercialist

15

5,8

inzenir

16

6,1

ekonomist/financni analitik

19

7,3

kadrovski delavec

22

8,5

zdravnik

7

2,7

uCi telj/profesor

12

4,6

upravni delavec

41

15,8

Skupaj

260

100,0

Delovno mesto
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Tabela 8: Starostna struktura udeleiencev raziskave o kariernih sidrih leta 2004

stevilo
leta 2000

v odstotkih

stevilo
leta 2004

v odstotkih

manj kot 25

0

0

0

0

od 25 do34

48

18,5

25

12,7

od 35 do 44

88

33,8

77

39,1

od 45 do 54

68

26,2

68

34,6

od 55 do 65

56

21,5

22

11,2

vee kot 65

0

0

5

2,5

260

100,0

197

100

Starostnirazredi

Skupaj

je to se vseeno kar 74,2 odstotka prvotnega
vzorca. To je velik, ee ne celo izjemen odziv,
glede na to, da so vmes minila stiri leta in da
nekateri celo niso bili vee dosegljivi na starem naslovu. V drugem delu raziskave smo
udelezence s pisno prosnjo povabili k sodelovanju oziroma izpolnitvi vprasalnika. Ce smo
imeli njihove elektronske naslove, smo posto
poslali po elektronski poti skupaj z vprasalnikom, drugim paz navadno posto. Vprasalnik,
ki smo ga uporabili v letu 2004, je imel tri
dele: vprasalnik o kariernih sidrih, vprasalnik
0 nacrtovanju izobrazevanja ter vprasalnik 0
osebnih podatkih, namenjenih statistieni obdelavi vzorca.
Na ponovno povabilo k sodelovanju v raziskavi se je stiri leta kasneje odzvalo torej 197
anketirancev, ki so se takole razvrstili v starostne razrede, kot prikazuje tabela 8.
V letu 2004 je bilo znova najvee anketirancev v starostnem razredu od 35 do 44 let (kar
39 odstotkov), zmanjsal pa se je odstotek anketirancev v starostnem razredu od 25 do 34
let - to je bilo moe tudi prieakovati glede na
preteeeno stiriletno obdobje. Povecalo pa se

je stevilo udelezencev v starostnem razredu
od 45 do 54 let in v starostnem razredu vee
kot 65 let.
Pri ponovni raziskavi je torej sodelovalo 77,2
odstotka zensk in 22,8 odstotka moskih, pri
eemer se je zastopanost moskega spola poveeala za 0,5 odstotka v primerjavi z letom
2000, zastopanost zenskega spola pa zmanjsala za 0,5 odstotka. Kot je razvidno iz pridobljenih podatkov, je vzorec glede na strukturo
po spolu ostal enak kot leta 2000.
V tabeli 37 si lahko ogledamo se zastopanost
anketirancev po poklicih v posameznih raziskavah.
Iz tabele 8 se vidi, da se je stevilo anketirancev pri vseh poklicih zmanjsalo. Odstotek
posameznih poklicev v drugem vzorcu se je
nekoliko povecal pri poklicih vodja oddelka, tajnica in poslovna sekretarka, inzenir,
zdravnik in upravni delavec, zmanjsal pa pri
poklicih organizator dela, pravnik, komercialist in kadrovski delavec. Odmiki so majhni,
najvecje glede manjse zastopanosti poklica v
drugi raziskavi pa je opaziti pri zastopanosti
poklica komercialist. V drugi raziskavi je so-

Tabela 9: Spolna struktura udeleiencev raziskave o kariernih sidrih leta 2004

stevilo
leta 2000

v odstotkih

stevilo
leta 2004

v odstotkih

zenske

202

77,7

152

77,2

moski

58

22,3

45

22,8

Skupaj

260

100,0

197

100

Spolna struktura
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Tabela 10: Struktura delovnih mest/poklicev udeleiencev raziskave o kariernih sidrih
leta 2000 in leta 2004

stevilo
(2000)

v odstotkih
(2000)

stevilo
(2004)

v odstotkih
(2004)

direktor podjetja

27

10,4

31

15,7

vodja oddelka, vodja enote

23

8,8

20

10,1

tajnica/poslovna sekretarka

45

17,3

34

17,2

organizator dela

15

5,8

8

4,0

pravnik

18

6,9

11

5,6

komercialist

15

5,8

4

2,0

inzenir

16

6,1

12

6,1

ekonomist/financni an ali tik

19

7,3

12

6,1

kadrovski delavec

22

8,5

11

5,6

zdravnik

7

2,7

6

3

uCi telj/profesor

12

4,6

11

5,6

upravni delavec

41

15,6

26

13,1

12

6,1

197

100

Delovno mesto

drugo

Skupaj

260

delovalo 3,8 odstotka manj komercialistov kot
v prvi raziskavi iz leta 2000.
To sta bila torej vzorca raziskave iz leta 2000
in 2004, ko se je vzorec veCinoma ponovil. V
drugem vzorcu so sodelovale iste osebe kot
v prvem, le da v zadnji raziskavi niso vee vsi
sodelovali. Ociten je bil osip, vendar manjsi,
kot smo pricakovali.

ZASTOPANOST KARIERNIH
SIDER V SLOVENI)I REZULTATI RAZISKAVE
Najprej bi predstavili zastopanost prevladujocih kariernih sider pri udelezencih raziskave
iz leta 2000. Iz tabele 9 je razvidno, da je bilo
v prvi raziskavi najbolj zastopano sidro predanosti, sledijo tehnicno-funkcionalno sidro,
menedzersko sidro, sidro varnosti in stabilnosti, sidro samostojnosti in neodvisnosti, sidro
izziva, sidro zivljenjskega stila, najslabse pa
je bilo na izbranem vzorcu zastopano sidro
podjetniske ustvarjalnosti. V opraviCilo za-

100,0

dnjemu rezultatu naj povemo, da je bil ta povezan s sidrom podjetniske ustvarjalnosti in
pravzaprav pricakovan, ker med anketiranci
ni bilo podjetnikov.
V sem anketirancem smo po koncani analizi
kariernega sidra poslali se dodatno vprasanje. z opisom njihovega pre- r~~c-. ~~~-~~~~~~~

""~~~"~~

2000 je bilo
·b z·
·z
~ naJ 0 lJ stevl cno
stopnji strinjanja z dobljenimi ~ zastopano sidro
~e~:~~~~h ~odfno~~~ivs~a::l:a;~ t1!!~~~1}:0sti.
vladujocega kariernega sidra
in z opisom vseh drugih sider
smo jim zastavili vprasanje 0

I Leta
,I

odgovori razvrsceni glede na posamezno delovno mesto, pri cemer smo s preizkusom hikvadrat oziroma Kulbackovim 21. preizkusom
zeleli preveriti, ali obstaja med stopnjo strinjanja s kariernim sidrom in poklicem kaksna
povezanost. Kar 59,6 odstotka anketirancev
se je popolnoma strinjalo z opisom njihovega
kariernega sidra. V si so pri tern lahko prebrali
kratke opise vseh osmih kariernih sider. 13,1
odstotka anketirancev se je deloma strinjalo

v

v

23

24

Znanost razkriva

Tabela 11: Prevladujoca karierna sidra sodelujocih v raziskavi o
kariernih sidrih leta 2000

Prevladujoce karierno sidro

stevilo

v odstotkih

tehnieno-funkcionalno sidro

47

18,1

menedzersko sidro

43

16,5

sidro samostojnosti in neodvisnosti

31

11,9

sidro varnosti in stabilnosti

37

14,2

sidro podjetniske ustvmjalnosti

8

3,1

sidro predanosti

53

20,4

sidro izzi va

25

9,6

sidro zivljenjskega stila

16

6,2

260

100,0

Skupaj

z opisom njihovega prevladujoeega sidra, 5,4
odstotka jih je menilo, da se komajda strinjajo, dva posameznika, tj. 0,8 odstotka, pa sta
izjavila, da se z opisom ne strinjata. Vrednost
hi-kvadrata oziroma Kulbackovega 21. preizkusa (?\ 2 = 58,324, g = 44, a
= 0,073) pokaze, da ni statistieno pomembna. To pomeni,
da delovno mesto ne vpli va na
strinjanje oziroma nestrinjanje
z opisom kariernega sidra.
Glede na pridobljene podatke smo naredili tudi analiza
strinjanja z rezultati oziroma prevladujoeim
kariernim sidrom glede na posamezno sidro.
Rezultati kazejo nato, da se s prevladujoCim
sidrom najbolj strinjajo tisti s tehnieno-funkcionalnim sidrom. Kar 70,2 odstotkajihje namree izrazilo najvisjo stopnjo strinjanja stern

GO odstotkov an-

ketirancev se je v
celoti strinjalo z
opison1 doblfenega
kariernega sidra.

Tabela 12: Stopnja strinjanja z opisom prevladujocega kariernega
sidra leta 2000

Stopnja strinjanja

stevilo

v odstotkih

komajda se strinjam

14

5,4

se strinjam

155

59,6

strinjam se deloma

34

13,1

se ne strinjam

2

0,8

brez odgovora

55

21,2

Skupaj

260

100,0

sidrom. Visoka stopnja strinjanja, 60 odstotkov ali vee, je bila izrazena tudi pri menedzerskem sidru, sidru podjetniske ustvmjalnosti,
sidru samostojnosti in neodvisnosti in sidru
izziva. S prevladujoCim sidrom predanosti se
popolnoma strinja nekaj vee kot 58 odstotkov,
s sidrom zivljenjskega stila pa 44 odstotkov:
Vrednost hi-kvadrata oziroma Kulbackovega
21. preizkusa (~2 = 46,979, g = 28, a= 0,014)
pokaze, da je vrednost statistieno pomembna,
in s tveganjem, manjsim od 0,1 odstotka, lahko trdimo, da je strinjanje z opisom kariernega sidra povezano s prevladujoCim kariernim
sidrom. Ugotavljanje stopnje povezanosti na
podlagi kontingenenega koeficienta (C = 0,380) pokaze, da je povezanost med spremenljivkami v vzorcu srednje velika in statistieno
pomembna (a= 0,028).
Z vsemi preizkusi smo pravzaprav dokazali,
da vseh osem kariernih sider obstaja tudi v
slovenskem kulturnem prostoru. Nekateri
svoje karierno sidro razvijejo ze zelo zgodaj
(Shein, 1987), drugi potrebujejo za to veliko
povratnih informacij iz okolja. Moznosti, da
bi prevetjali, kdaj (starost) ljudje razvijejo karierno sidro, nismo imeli niti ni bil to nas namen. Z gotovostjo lahko trdimo, da se del kariernega sidra razvije ze zelo zgodaj in utegne
vplivati na zgodnjo izbiro poklica.
Anketirancem smo postavili tudi vprasanje,
koliksno stopnjo vpliva je imelo njihova prevladujoee karierno sidro na izbiro poklica.
Sprasevali smo jih za osebno mnenje. Na voljo so imeli stiristopenjsko lestvico Likertovega tipa, s katero smo dobili odgovore, prikazane v tabeli 42.
Iz tabele 15 je razvidno, daje najvee, kar 42,3
odstotka vprasanih menilo, da je imelo njihova prevladujoee karierno sidro velik vpliv na
izbiro poklica, za delni vpliv se jih je opredelilo 26,9 odstotka, za neznaten vpliv 8,1
odstotka in za odgovor brez vpliva le 1,5 odstotka anketirancev. 21,2 odstotka jih odgovorov ni navedlo. V nadaljevanju nas je seveda
zanimalo tudi, ali lahko najdemo med posa-

tajnica
/poslovna
sekretarka
organizator
del a

=
=
=

pravnik

N

~

;..1

~

komercialist

0

stevilo

4

28

2

11

45

v odstotkih

8,9

62,2

4,4

24,4

100,0

stevilo

10

4

1

15

v odstotkih

66,7

26,7

6,7

100,0

stevilo

13

5

18

v odstotkih

72,2

27,8

100,0

stevilo

6

4

5

15

v odstotkih

40,0

26,7

33,3

100,0

stevilo

9

1

6

16

v odstotkih

56,3

6,3

37,5

100,0

;..1

Cll
Q,j

E

inzenir

0

....c:0

a:;
0

ekonomski/financni
analitik
kadrovski
del avec
komercia1ist
zdravnik
uCitelj
upravni
del avec

Skupaj

stevilo

2

13

4

19

v odstotkih

10,5

68,4

21,1

100,0

stevilo

1

11

7

3

22

v odstotkih

4,5

50,0

31,8

13,6

100,0

stevilo

5

2

7

v odstotkih

71,4

28,6

100,0

stevilo

1

8

2

1

12

v odstotkih

8,3

66,7

16,7

8,3

100,0

stevilo

5

19

7

2

8

41

v odstotkih

12,2

46,3

17,1

4,9

19,5

100,0

stevilo

14

155

34

2

55

260

v odstotkih

5,4

59,6

13,1

0,8

21,2

100,0

eznimi odgovori in stopnjo strinjanja statiicno pomembne razlike. Stopnjo vpliva na
biro poklica smo primerjali s posameznimi
triernimi sidri.

Iz tabele 14 lahko razberemo, da so posamezniki s sidrom zivljenjskega stila najpogosteje
(kar 75 odstotkov) menili, da je njihova karierno sidro imelo velik vpliv na izbiro poklica,
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Tabela 14: Stopnja strinjanja z: rez:ultati kariernih sider glede na prevladujoce karierno sidro

Stopnja strinjanja z opisom
prevladujocega kariernega sidra leta 2000
komajda se
strinjam
TFS
MF
SSN

0
0
0

("l

-

svs

0

"'0

·en
0

::

SPU

'"-l

·c
~

~

SP
Sl

szs
Skupaj

se strinjam

strinjam
se deloma

stevilo

33

v odstotkih

~

brez
odgovora

rfJ

5

9

47

70,2

10,6

19,1

100,0

sene
strinjam

stevilo

1

27

7

8

43

v odstotkih

2,3

62,8

16,3

18,6

100,0

stevilo

2

19

10

31

v odstotkih

6,5

61,3

32,3

100,0

stevilo

1

18

11

7

37

v odstotkih

2,7

48,6

29,7

18,9

100,0

stevilo

1

5

2

8

v odstotkih

12,5

62,5

25,0

100,0

stevilo

6

31

2

2

12

53

v odstotkih

11,3

58,5

3,8

3,8

22,6

100,0

stevilo

1

15

4

5

25

v odstotkih

4,0

60,0

16,0

20,0

100,0

stevilo

2

7

5

2

16

v odstotkih

12,5

43,8

31,3

12,5

100,0

stevilo

14

155

34

2

55

260

v odstotkih

5,4

59,6

13,1

0,8

21,2

100,0

v najmanjsem stevilu pa so se za ta odgovor
izrekli posamezniki s sidrom varnosti in stabilnosti. Vrednost hi-kvadrata oziroma Kulbackovega 21. preizkusa (?-\ 2 = 44,755, g = 28,
a = 0,023) pokaze, da je vrednost statisticno
Tabela 15: Karierno sidro in stopnja vpliva na iz:biro
poklica - statistika odgovorov

Stopnja vpliva

"C?
0-t
::s

stevilo

v odstotkih

delni vpliv

70

26,9

velik vpliv

110

42,3

brez vpliva

4

1,5

neznaten vpliv

21

8,1

brez odgovora

55

21,2

Skupaj

260

100,0

pomembna in s tveganjem, manjsim od 0,1
odstotka, lahko trdimo, da ima karierno sidro
vpliv na izbiro (ze prvega) poklica. Ugotavljanje stopnje povezanosti na podlagi kontingencnega koeficienta (C = 0,403) pokaze, da
je povezanost med spremenljivkami v vzorcu
mocna in statisticno pomembna (a= 0,006).
Po drugi strani pa postavlja ta ugotovitev
pred vse, ki se ukvmjajo s poklicnim svetovanjem in usmerjanjem, odgovorno in eticno
nalogo dati posamezniku objektivne in realne
informacije o poklicu, enako pa tudi organizacijam, da dajo posamezniku objektivne in
realne informacije o organizacijski kulturi in
delovnem okolju, v katerega prihaja.

Tabela 16· Stopnja vpliva prevladujocega kariernega sidra na izbiro poklica

Stopnja vpliva prevladujocega kariernega sidra
na izbiro poklica (leta 2000)

TFS
MF
SSN
0
0
0
N
0
1-1

svs

[;)

SPU

"0

SP
SI

szs
Skupaj

delni
vpliv

velik
vpliv

stevilo

14

v odstotkih

0..
::l

~

neznaten
vpliv

brez
odgovora

rJ:J.

20

4

9

47

29,8

42,6

8,5

19,1

100,0

stevilo

14

18

3

8

43

v odstotkih

32,6

41,9

7,0

18,6

100,0

stevilo

8

13

10

31

v odstotkih

25,8

41,9

32,3

100,0

stevilo

12

11

4

3

7

37

v odstotkih

32,4

29,7

10,8

8,1

18,9

100,0

stevilo

1

4

1

2

8

v odstotkih

12,5

50,0

12,5

25,0

100,0

stevilo

17

16

8

12

53

v odstotkih

32,1

30,2

15,1

22,6

100,0

stevilo

3

16

1

5

25

v odstotkih

12,0

64,0

4,0

20,0

100,0

stevilo

1

12

1

2

16

v odstotkih

6,3

75,0

6,3

12,5

100,0

stevilo

70

110

4

21

55

260

v odstotkih

26,9

42,3

1,5

8,1

21,2

100,0

POVEZANOST KARIERNIH
SIDER S POKLICI
Pridobljeni podatki so nam omogoCili tudi
vpogled med povezave med poklici in prevladujoCimi kariernimi sidri. Nekatere povezave
so zelo oCitne, druge pa zaradi majhnega stevila anketirancev oziroma morebitnih drugih
razlogov manj oCitne. V tabeli 44 si bomo
ogledali, kaksna je povezava med prevladujocimi kariernimi sidri in razlicnimi delovnimi
mesti oziroma poklici.
Iz tabele lahko razberemo, da ima najvec
(66,7 odstotka) direktorjev menedzersko sidro. Najvec vodij oddelkov ali enot ima tehnicno-funkcionalno sidro (47,8 odstotka). Kar
93,3 odstotka tajnic in poslovnih sekretark

brez
vpliva

.e?

ima sidro predanosti, 3,3 odstotka organizatmjev dela sidro varnosti in stabilnosti, 66,7
odstotka zaposlenih v pravnih sluzbah sidro
samostojnosti in neodvisnosti, 33,3 odstotka
komercialistov sidro varnosti in stabilnosti
Mocna stopnja povezanosti med kariernim sidrom in stopnjo
vpliva na izbiro prvega poklica nas prepricuje, da posameznik
dejavnike kariernega sidra oblikuje ze veliko prej, se preden
vstopi v delovno okolje, in da si prvi poklic ze izbira na podlagi
svojih vrednot in seveda informacij o dolocenem poklicu, ki so
mu dostopne med izbiro prvega poklica. To hkrati daje tudi izjemno pomembno tezo pripravi na izbiro poklica, saj je od kakovosti danih informacij odvisno, ali bo posameznik v dolocenem
poklicu prepoznal vrednote, s katerimi se bo 1ahko identificiral
aline.

Tabela 17: Povezanost prevladujocih kariernih sider z delovnimi mesti

Karierno sidro leta 2000

direktor
vodja odde1ka/enote
tajnica
/pos1ovna
sekretarka
organizator
del a
0
0
0

pravnik

N
~

~

~

komercialist

0

svs

szs

Skupaj

TFS

MS

SSN

stevilo

2

18

1

6

27

v odstotkih

7,4

66,7

3,7

22,2

100,0

stevilo

6

11

1

5

23

v odstotkih

26,1

47,8

4,3

21,7

100,0

SPU

SP

SI

stevi1o

1

1

1

42

45

v odstotkih

2,2

2,2

2,2

93,3

100,0

stevilo

2

2

8

1

2

15

v odstotkih

13,3

13,3

53,3

6,7

13,3

100,0

stevi1o

3

2

12

1

18

v odstotkih

16,7

11,1

66,7

5,6

100,0

stevilo

5

5

3

2

15

v odstotkih

33,3

33,3

20,0

13,3

100,0

~

Cll
a,)

E

inzenir

0

=
~

0

Q)
~

ekonomski/financni
analitik
kadrovski
del avec
komercia1ist
zdravnik
uCitelj
upravm
del avec

Skupaj

stevilo

12

3

1

16

v odstotkih

75,0

18,8

6,3

100,0

stevilo

9

2

4

1

3

19

v odstotkih

47,4

10,5

21,1

5,3

15,8

100,0

stevi1o

2

3

3

5

2

4

3

22

v odstotkih

9,1

13,6

13,6

22,7

9,1

18,2

13,6

100,0

stevi1o

5

2

7

v odstotkih

71,4

28,6

100,0

stevilo

4

1

4

2

1

12

v odstotkih

33,3

8,3

33,3

16,7

8,3

100,0

stevilo

2

6

19

4

2

8

41

v odstotkih

4,9

14,6

46,3

9,8

4,9

19,5

100,0

stevilo

47

43

53

25

16

260

31

ter prav to1iko komercialistov sidro podjetniske ustvmja1nosti in 75,5 odstotka inzenirjev
tehnicno-funkcionalno sidro. Najvec ekonomistov oziroma financnih analitikov ima
tehnicno-funkcionalno sidro (47,4 odstotka),
prav tako najvec zdravnikov (71,4 odstotka),
najvec kadrovskih delavcev ima sidro varnosti

37

8

in stabi1nosti, prav tako kot upravni delavci,
za katere je znaCi1no sidro varnosti in stabilnosti (46,3 odstotka). Ucite1ji oziroma profesmji se s 33,3 odstotka uvrscajo v tehnicnofunkciona1no sidro in prav s to1iko odstotkih
tudi v sidro varnosti in stabilnosti. Vrednost
hi-kvadrata oziroma Kulbackovega 21. preiz-

29
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kusa (k~ = 453,559, g = 77, a= 0,000) pokaze,
da je vrednost statisticno pomembna, in s tveganjem, manjsim od 0,1 odstotka, lahko trdimo, da je karierno sidro povezano z del om, ki
ga posameznik opravlja. Ugotavljanje stopnje
povezanosti na podlagi kontingencnega koeficienta (C = 0,818) pokaze, da je povezanost
med spremenljivkami v vzorcu popolna in
statisticno pomembna (a= 0,000).
Preizkus statisticne pomembnosti med
ka-riernim sidrom in delovnim mestom je
pokazal izjemno povezanost med spremenljivkama, s cimer smo potrdili hipotezo, da
med posameznimi kariernimi sidri in izbiro
poklica obstaja povezanost. Na drugi strani
pa ta preizkus tudi dokazuje, da posamezni poklici dajejo moznost posamezniku, da
deluje skladno z njegovim kariernim sidrom
oziroma da lahko posamezniki z dolocenim
kariernim sidrom v dolocenih poklicih uhjujejo svoje karierno sidro, v drugih pa ga ne

morejo. V vsakem poklicu se namrec razvije
svojstven vzorec vrednot, odgovornosti in obveznosti, ki se lahko bolj ali manj skladajo s
kariernim sidrom posameznika in mu bolj ali
manj dopuscajo, da karierno sidro popolnoma uresniCi. V sekakor gre za obojestransko
vplivanje. Tako kot vrednote
posameznega poklica vplivajo
na posameznika, tudi posameznik s svojimi vrednotami
lahko vpliva na oblikovanje
poklica. To je deloma zagotovo mozno, zazeleno in potrebno zato, da se poklici razvijajo. Ceravno
ni namen tega prispevka, da bi ugotovili, do
koliksne stopnje je se mozen obojestranski
vpliv, je vee kot ocitno, da se posameznik, ki
v svojem poklicu ne more potrjevati svojega
kariernega sidra, prej ali slej odloci za drug
poklic oziroma isce taksno delovno okolje,
kjer bo lahko svoje prevladujoce karierno

Med kariernimi
sidri in izbiro poklica obstaja tesna
povezanost.
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Tabela 18: Najpogostejse sidro 12 poklicev

Delovno mesto

Najpogostejse sidro

direktor

menedzersko sidro

vodja oddelka/enote

tehnicno-funkcionalno sidro

tajnica /poslovna sekretarka

sidro predanosti

organizator dela

sidro varnosti in stabilnosti

pravnik

sidro samostojnosti in neodvisnosti

komercialist

sidro samostojnosti in
neodvisnosti/
sidro podjetniske ustvarjalnosti

inzenir

tehnicno-funkcionalno sidro

ekonomski/financni analitik

tehnicno-funkcionalno sidro

kadrovski delavec komercialist

sidro varnosti in stabilnosti

zdravnik

tehnicno-funkcionalno sidro

ucitelj

tehnicno-funkcionalno sidro/
sidro varnosti in stabilnosti

upravni delavec

sidro varnosti in stabilnosti

sidro tudi uresniCil. Glede na rezultate smo
lahko tudi doloCili najpogostejse sidro za 12
poklicev, ki so jih navajali sodelujoci v raziskavi.

ZAKLJUCEK
Vsi do sedaj predstavljeni podatki pottjujejo
dejstvo, da lahko v Sloveniji najdemo in sledimo vsem osmim kariernim sidrom. Drugo, se
pomembnejse dejstvo pa je, da iz raziskovalnih podatkov izhaja, da so karierne odlocitve
povezane z vrednostnim sistemom posameznika in niso (vee) odvisne od ekonomskih silnic. Zaznali smo namrec mocno povezanost
med posameznim kariernim sidrom in izbiro
poklica. Da ima druzba precejsen vpliv na oblikovanje kariernih vzorcev, je ocitno tudi iz
podatkov, saj smo zaznali bolj in manj druzbeno zazelena sidra, lahko pa bi celo govorili
o dolocenih stereotipnih razmisljanjih, ki ne
sledijo sodobnemu gibanju druzbe in se najmocneje odrazajo prav skozi karierne odloCitve posameznikov.

V drugem delu bomo predstavili raziskavo iz
leta 2004, ki jo homo primerjali z raziskavo iz
leta 2000 in skusali odgovoriti na vprasanje,
ali se karierna sidra pri posameznikih spreminjajo aline, prav tako pa bomo izluscili podobnosti in razlike pri nacrtovanju izobrazevanja pri posameznikih z istimi oz. razlicnimi
kariernimi sidri.

