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POVZETEK 

 

V nalogi je predstavljena analiza osebnostnih profilov slovenskih vrhunskih šahistov. Glavni cilj 

je bil ugotoviti, kakšne so osebnostne značilnosti vrhunskih slovenskih šahistov in ali se le-te 

razlikujejo od splošne populacije. Raziskovanje je zajemalo merjenje osebnostnih lastnosti po 

modelu Velikih pet, samopodobe, samospoštovanja in njegovih izvorov ter optimizma. 

Vključenih je bilo 5 ženskih in 5 moških slovenskih vrhunskih šahistov (ELO nad 2400 M in nad 

2100 Ž). V obliki kratkih osebnostnih profilov smo predstavili izbrane osebnostne lastnosti 

vrhunskih slovenskih šahistov in šahistk, nato pa preverili, ali obstaja tipičen osebnostni profil 

šahista oz. šahistke. Nadalje smo preverili, ali obstajajo razlike v izbranih osebnostnih 

značilnostih med šahisti in šahistkami ter ali se v teh značilnostih razlikujejo od splošne 

populacije. Po naših rezultatih je tipičen šahist oseba, ki po dimenzijah Velikih pet ne izstopa iz 

splošne populacije, ima dobro samopodobo in je nagnjen k višjemu samospoštovanju na področju 

kompetentnosti (občutku lastne sposobnosti in učinkovitosti). Zase misli, da je dovolj dobra, 

inteligentna, odgovorna in ekstravertirana oseba, ki pa bi lahko bila manj občutljiva in rahlo bolj 

odločna. Njeno samospoštovanje izvira predvsem iz tekmovanja z drugimi, božja ljubezen pa na 

njeno samospoštovanje nima velikega vpliva. Ni niti optimist, niti pesimist in na poti pa jo 

spremlja tudi zmerna mera upanja. Rezultati primerjave med spoloma so pokazali, da se moški 

čutijo bolj sposobne in učinkovite od žensk. Drugih razlik med spoloma nismo našli. 

 

Ključne besede: šah, osebnost, osebnostne značilnosti, samopodoba, samospoštovanje, 

optimizem 

  



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The paper presents the analysis of personal profiles of Slovenian elite chess players. The main 

goal was to determine what the personality traits of elite Slovenian chess players are and whether 

they differ from the general population. The research included the measurement of personality 

traits according to the Big Five model, self-image, self-esteem and its sources and optimism. 5 

female and 5 male Slovenian elite chess players (ELO over 2400 M and over 2100 Ž) were 

included. In the form of short personal profiles, we presented selected personality traits of elite 

Slovenian chess players and tried to find out whether there is a typical personal profile of chess 

player. Furthermore, we checked whether male and female chess players differ in the selected 

personality traits. According to our results, a typical chess player is a person who, according to 

the dimensions of the Big Five, does not stand out from the general population, has a good self-

image and is inclined to a higher self-esteem in the field of competence. He thinks that he is a 

good, intelligent, responsible and extroverted person who could be less sensitive and slightly 

more decisive. His self-esteem comes primarily from competing with others and God's love does 

not have much influence on his self-esteem. He is neither an optimist nor a pessimist and 

moderately hopeful. The results of the gender comparison have shown that men feel more 

capable and effective than women. We did not find any other gender differences. 

 

 

Keywords: chess, personality, pesonality traits, self-image, self-esteem, optimism 
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1 UVOD 

 

»Šah je igra neverjetnih nasprotij; hkrati je stara in večno nova igra, v temeljih mehanična, a 

uspeh vendarle prinaša le tistim z dovolj fantazije, omejena je z geometrijskimi mejami in 

vendar brezmejna v svojih kombinacijah ... Njenih preprostih pravil se zlahka nauči vsak 

otrok, poskusi se lahko vsak amater, toda na utesnjenih kvadratkih se rodijo posebni mojstri, 

katerih mojstrstvo težko primerjamo z mojstrstvom katere koli druge panoge. Ljudje, 

obdarjeni s specifičnimi sposobnostmi šahistov, so svojevrstni geniji, njihov fantazijski domet, 

načelnost in filigranska natančnost niso nič manjši kot pri najboljših matematikih, poetih ali 

skladateljih. Razlikujejo se le po svojih nagnjenjih.« (Kasparov 2012, 25) 

 

Šahisti na splošno v družbi veljajo za tihe, vase zaprte, a zelo inteligentne, malo 'piflarske' ljudi, 

ki se v socialnih situacijah ne znajdejo ravno najbolje. Svoj prosti čas naj bi raje posvečali branju 

knjig kot pa divjim zabavam. Vendar pa je vsak človek svojevrsten in v življenju nastopa s svojo 

lastno, unikatno osebnostjo in kompletom pripadajočih osebnostnih značilnosti, zato po eni strani 

ni smiselno kar tako posploševati. Po drugi strani pa vseeno lahko rečemo, da vsaka aktivnost 

pritegne določen tip ljudi oz. osebe z določenimi osebnostnimi lastnostmi. Menimo, da je pri šahu 

podobno, zato bomo poskusili odkriti, katere osebnostne lastnosti so značilne za slovenske 

vrhunske šahiste. 

 

V diplomski nalogi bomo torej raziskovali osebnostne značilnosti vrhunskih slovenskih šahistov, 

pri čemer se bomo osredotočili na dimenzije modela Velikih pet, velik poudarek pa bo tudi na 

njihovi samopodobi in samospoštovanju ter optimizmu. 

 

 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Definicija osebnosti 

 

Osebnost ima veliko različnih definicij, ki se razlikujejo predvsem glede na to, s katerega vidika 

gledajo na osebnost in katerim delom osebnosti posvečajo največ pozornosti. Musek (2005b) je 
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definicije osebnosti razvrstil v skupine in ugotovil, da nekatere v osebnosti vidijo bistvo 

človekove narave (esenca človeka, esencialistične definicije), druge pa, ki so iz psihološkega 

vidika bolj zanimive, poudarjajo individualnost, enkratnost in neponovljivost osebnosti. Ugotovil 

je tudi, da skoraj vse definicije vsebujejo element sestavljenosti ali kompleksnosti osebnosti, pri 

čemer ene osebnost razčlenjujejo, druge pa nanjo gledajo kot na celoto. Včasih, pravi Musek 

(2005b), avtorji osebnost pojmujejo bolj kot proces, kjer elementi dinamično vplivajo drug na 

drugega in kjer govorijo bolj o razvoju, spreminjanju in rasti osebnosti, seveda ob predpostavki, 

da v tem procesu posameznik ohranja svojo lastno individualnost (identiteto). Proces pa je 

odvisen tudi od okolja, od tega, kako okolje vpliva na nas, kako se okolju prilagajamo pa tudi od 

tega, kako sami okolje prilagajamo sebi, zato je pričakovano, da nekatere definicije vključujejo 

tudi odnos med organizmom in okoljem (Musek 2005b). 

 

Na kratko je strnil psihološke definicije osebnosti in podal svojo: »Osebnost je celostni vzorec 

relativno trajnih značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med seboj.« (Musek 2005b, 

1), v njej pa se skrivata tudi dve bistveni določili osebnosti: konsistentnost (relativna trajnost) in 

distinktivnost (individualna različnost). Posamezniku bomo pripisali tiste osebnostne lastnosti, ki 

so videti trajne (ko se v različnih situacijah isti posamezniki odzivajo podobno) in tiste, v katerih 

se posamezniki kažejo različni od drugih (ko se v istih situacijah različni posamezniki različno 

odzivajo) (Musek 2005b). Še dve določili, ki jih vsebuje Musekova definicija, sta kompleksnost 

in celovitost. Osebnost je kompleksna, saj jo sestavlja množica (vzorec) značilnosti in lastnosti. 

Te pa so pogosto povezane med seboj (nekatere so tudi same kompleksne in so sestavljene iz bolj 

specifičnih lastnosti) in skupaj organizirane v sistem, zato osebnost deluje celovito (Musek 

2005b). 

 

Z upoštevanjem vseh najpomembnejših določil osebnosti, s katerimi opredeljujemo osebnost, je 

Musek (2005) navedel šest pomembnih opredelitvenih dimenzij:  

 trajnost in spremenljivost, 

 individualnost in splošnost,  

 sestavljenost in celovitost,  

 objektivnost in subjektivnost,  

 določenost in avtonomnost ter  
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 intervariabilnost in intravariabilnost.  

 

Osebnost se spreminja in razvija, obenem pa je trajna in ohranja svojo identiteto. Je individualna, 

ker pa je skupna vsem je ta individualiziranost osebnosti hkrati tudi splošna, generična poteza. 

Sestavljena je iz mnogih osebnostnih lastnosti, deluje pa kot celota. Združuje objektivne in 

subjektivne dejavnike, ker smo kot osebnost hkrati akterji in opazovalci (kako doživljamo sebe in 

kako doživljamo druge). Določena je s sistemskimi zakonitostmi, a je tudi avtonomna, saj 

posameznik svobodno upravlja z njo. Po osebnosti se razlikujemo tako med seboj (inter) kot tudi 

znotraj samega sebe (intra) (Musek 2005b). 

 

V splošnem, pravi Eysenck (1998), se lahko opredelitve osebnosti razvrščajo tudi glede na to, ali 

izvore osebnosti iščejo znotraj ali zunaj sebe, torej ali poudarjajo površinske, objektivne pojave 

(behavioristične, socialne) ali pa notranje, subjektivne elemente (psihodinamske, humanistične). 

Eysencku (1998) se je še najbližje zdel Warrenov pogled na osebnosti, ki združuje oba pogleda, 

in sicer osebnost definira kot »integrirano organizacijo vseh kognitivnih, afektivnih, konativnih 

(motivacijskih in čustvenih, op. a.) in fizioloških značilnosti posameznika, ki se v osnovi 

manifestirajo skozi različnost od drugih« (1934 v Eysenck 1998, 23). 

 

Definiranje osebnosti pa je šele prvi korak na poti proučevanja osebnosti, pot pa pelje preko 

raziskovanja temeljnih osebnostnih lastnosti in njihovih povezav, vse do nastanka osebnostnih 

teorij in njihovih analizah v praksi. 

 

2.2 Osebnostne značilnosti 

 

Ljudje se radi pogovarjamo o drugih ljudeh. ''Kakšen pa se ti zdi on?'' običajno vprašamo, sledi 

pa podrobna diskusija o tem, kako je poštar vedno vesel, šef tečen, sodelavka zaprta in neprijazna 

pa tudi kako zvest nam je naš pes. Lahko opisujemo tudi zunanji videz, da je visok, temen, 

okrogel. Vse to so osebnostne značilnosti. Trajne značilnosti, po katerih pa se posamezniki 

razlikujejo med seboj, imenujemo osebnostne lastnosti (Musek 1997).  
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V splošnem bi lahko rekli, da so osebnostne lastnosti trajni in stalni vzorci vedenja, mišljenja in 

čustvovanja (John in Gosling 2000). Na primer, ko za posameznika rečemo, da je prijazen, 

imamo v mislih, da je prijazen skozi daljše obdobje (tako prejšnji teden, kot tudi ta teden) in da je 

prijazen v različnih situacijah (do svoje mame in do direktorja). Ta splošna opredelitev nakazuje 

na različne funkcije osebnostnih lastnosti. Omogočajo nam, da z njimi nekako povzamemo 

ponavljajoča se vedenja osebe, npr. ko nekoga označimo za veselega, smo v bistvu povzeli 

celotno zgodovino njegovega veselega obnašanja. Z njihovo pomočjo lahko napovedujemo oz. 

predvidimo vedenje posameznika in si njegovo vedenje tudi pojasnimo (John in Gosling 2000). 

Pri pojasnjevanju osebnostnih lastnosti določene osebe pa je potrebna pazljivost. Ko opazujemo 

posameznikovo vedenje, si ga pojasnjujemo z osebnostnimi lastnostmi te osebe, ko pa opazujemo 

sebe, svoje vedenje raje pripisujemo situacijskim dejavnikom (Musek 2010). Moški, ki bo udaril 

drugega, svojega obnašanja običajno ne bo pojasnil kot »Udaril sem ga, ker sem nasilen.«, ampak 

bolj verjetno z »Udaril sem ga, ker me je razjezil«. V tem primeru strokovnjaki (Ross 1977; Ross 

in Nisbett 1991 v  Musek 2010) govorijo o temeljni atribucijski napaki. Atribucijska napaka je 

pogost pojav, vsi smo kdaj pa kdaj njene žrtve. Pomembna pa je predvsem zato, ker atribucije 

močno vplivajo na naša pričakovanja, stališča in prepričanja, ta pa spet na naše obnašanje (Musek 

2005b). Od tega ali razloge za negativne dogodke pripišemo sebi ali situaciji je odvisno, kako 

optimistični bomo v pričakovanjih naslednjih podobnih dogodkov in tudi, koliko bomo 

motivirani v naslednjih poskusih biti boljši. O tem bomo govorili še kasneje. 

 

Osebnostnih lastnosti je veliko. Razdelimo jih lahko v štiri velika področja: temperament, značaj, 

sposobnosti in telesno zgradbo (konstitucijo) (Musek 1997). Temperament zajema predvsem 

značilne načine obnašanja in čustvovanja, npr. silovitost, živahnost, hladnokrvnost, in je zelo 

odvisen od dednih vplivov. Značaj pa predstavlja bolj vsebinski vidik osebnosti, predvsem tiste 

značilnosti, ki jih radi ocenjujemo z moralnega in etičnega vidika in ki se pogosto povezujejo s 

posameznikovo voljo in motivacijo, npr. poštenost, nesebičnost, vestnost, skromnost... V 

primerjavi s temperamentom so značajske lastnosti bolj odvisne od vplivov okolja, nanj tako 

močno vpliva vzgoja, preko nje pa tudi družbene in kulturne norme. Na področje sposobnosti 

spadajo tiste značilnosti, ki najbolj bistveno vplivajo na naše dosežke in na uspešnost pri 

reševanju različnih nalog in problemov. Sem spadajo duševne in telesne sposobnosti (zaznavne 

sposobnosti, moč, razne telesne sposobnosti), izjemno pomembne pa so umske sposobnosti, še 
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posebno inteligentnost in ustvarjalnost, določajo pa tudi potencial oz. zgornjo mejo dosežka 

(posameznik lahko doseže manj, kot je sposoben, ne more pa več). Telesna zgradba pa vsebuje 

predvsem telesne značilnosti, torej značilnosti telesnega videza, drže in posameznih delov telesa 

(Musek 1997). 

 

2.3  Teorije osebnosti 

 

Ko avtorji razvijajo svojo teorijo osebnosti, se medtem sprašujejo o treh stvareh. Zanima jih, KAJ 

je tisto, kar določa posameznikovo osebnost, KAKO osebnost nastane in se razvija in ZAKAJ se 

ljudje vedejo, kot se vedejo. Odgovori na prvi tip vprašanj se navezujejo na osebnostne lastnosti, 

katere te so in kako se povezujejo med seboj, drugi tip vprašanj vsebuje razlago dejavnikov, ki 

vplivajo na razvoj osebnosti (genetika, socialni dejavniki in dejavniki okolja), odgovori na tretji 

tip vprašanj pa vsebujejo vzroke in razloge za posameznikovo vedenje in se navadno tičejo 

analize motivacije. Popolna teorija naj bi na vsa ta vprašanja podala skladen odgovor (Cervone in 

Pervin 2013). 

 

Popolna teorija pa do danes še ne obstaja. Vsaka se proučevanja osebnosti loteva iz drugega 

zornega kota, daje poudarke različnim vidikom in ima konec koncev tudi svoj namen, glede na 

to, na kakšen način želimo teorijo uporabiti in kaj bi hoteli z njo pojasniti. Teorije, ki osebnost 

razlagajo skozi dinamični proces, ki temelji na motivaciji, predvsem na posamezniku relativno 

neznanih notranjih motivih, so se razvile preko klinične prakse in se uporabljale bolj v 

terapevtske namene. Druge so se razvijale skozi znanstveno raziskovanje osebnostnih razlik med 

posamezniki in tako predstavljajo premik od dinamskega pojmovanja osebnosti k raziskovanju 

osebnostne strukture (Campbell 2008). 

 

V diplomski nalogi nas bodo zanimale predvsem teorije, ki odgovarjajo na vprašanja prvega tipa, 

torej kaj je tisto, kar določa posameznikovo osebnost, in katere so tiste osebnostne značilnosti, v 

katerih se posamezniki razlikujejo med seboj. Poudarek bo tako predvsem na strukturi osebnosti, 

ki se nanaša na stabilne in trajne osebnostne lastnosti ter njihovo medsebojno povezavo. 
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2.3.1 Dispozicijske (strukturne) teorije 

 

Dispozicijske teorije vidijo osebnost kot strukturo, ki jo sestavljajo osebnostne lastnosti in odnosi 

med njimi. Te se iz specifičnih se povezujejo v bolj kompleksne in tako tvorijo hierarhijo, ki jo 

Eysenck (1998) in Musek (2005) orišeta s štirimi nivoji. Na najnižjem nivoju so lastnosti, ki so 

najbolj specifične. Gre za odzive (vedenja), ki so enkratni in s katerimi posameznik odgovarja na 

različne življenjske situacije, in lahko ali pa tudi ne predstavljajo njegovo (p)osebno značilnost. 

Naslednji nivo predstavljajo habitualne lastnosti, ki vsebujejo tiste odzive (vedenja), ki se 

običajno pojavljajo v podobnih situacijah, in se jih s ponavljanjem situacije do določene mere da 

tudi predvideti. Različne habitualne lastnosti, ki med seboj korelirajo (so povezane), se na tretjem 

nivoju združujejo v osebnostne poteze. Osebnostne poteze pa so na vrhu organizirane v temeljne 

dimenzije osebnosti, ki naj ne bi več korelirale med seboj (Eysenck 1998).  

 

Glede na to, kam avtorji teorij usmerjajo svojo pozornost, različne teorije ponujajo tudi različne 

koncepte osebnostne strukture. Ene se usmerjajo k proučevanju spremenljivk, druge pa k 

proučevanju posameznikov (Musek 2010). Tako so starejši avtorji strukturnih teorij osebnostne 

lastnosti razvrščali v osebnostne tipe (tipološko pojmovanje, usmerjeno na osebo), avtorji 

novejših teorij pa so se osredotočali na dimenzionalno pojmovanje (usmerjeno na osebnostne 

lastnosti), ki na osebnostne lastnosti gledajo kot na bipolarne dimenzije, kontinuume med dvema 

skrajnostma (Musek 2005b).  

 

2.3.1.1 Eyesenckova teorija osebnosti 

 

Eysenck (1952 v Eysenck 1998) pravi, da osrednji del koncepta osebnosti predstavljajo hierarhije 

osebnostnih lastnosti, ki so organizirane v dimenzionalni sistem. Ne gre torej za tipološko 

pojmovanje dveh ločenih kategorij, ampak za dimenzijo, ki se razteza med dvema poloma. Sprva 

je predlagal dve temeljni dimenziji s katerima lahko dovolj dobro opišemo osebnost 

posameznika, ekstravertiranost in nevroticizem, kasneje pa je dodal še tretjo, psihoticizem.  

Ekstravertnost – Introvertnost 

Prvi pol dimenzije vključuje družabnost, živahnost, podjetnost, aktivno in impulzivno vedenje, 

interes za okolico in dražljaje; drugi pol pa označujejo nedružabnost, previdno, rezervirano in 
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razmišljujoče razmišljanje, interesi za lastno doživljanje in notranji, subjektivni svet (Musek 

2005b). 

Nevroticizem – nenevroticizem 

Pri tej dimenziji gre za razvrstitev vedenj, ki na eni strani označujejo emocionalno stabilnost, na 

drugi pa emocionalno labilnost, torej čustveno kontrolirano in uravnoteženo vedenje, mirnost, 

pretežno dobro razpoloženje, zadovoljstvo z življenjem, gotovost, samozaupanje, nasproti 

zaskrbljenosti, tesnobnosti, napetosti, nesproščenosti, razdražljivosti, občutkom krivde in šibki 

odpornosti na stres. Eysenck (v Musek 2005b) je tudi jasno ugotovil, da je visoka stopnja 

čustvene labilnosti povezana s simptomatiko nevroz oz. nevrotskih motenj (tesnobnost, bojazni, 

fobije, prisilne misli in impulzi), zaradi česar je ta dimenzija tudi dobila tako ime. 

Psihoticizem – Nepsihoticizem 

Za psihoticizem naj bi bilo značilno egocentrično obnašanje, močna volja, težnja po neodvisnosti, 

drznost, impulzivnost, avanturizem in težnja po ekstremnih izkušnjah, medtem ko se 

nepsihoticizem kaže v blagi, »ženski« miselnosti, previdnem, prilagojenem in prijaznem 

obnašanju, upoštevanju norm in samokontroli. Psihoticizem so pogosto povezovali tudi z 

značilnostmi moške spolne vloge, zato so ga nekateri skoraj enačili z dimenzijo maskulinost – 

feminilnost (Musek 2005b). 

 

2.3.1.2 Model Velikih pet 

 

Termin »velikih pet« je prvi uporabil Goldberg (1981 v Musek 2005b), popularnost teorije o 

petih dimenzijah pa je v zadnjem času še porasla, kar potrjuje tudi podatek o naraščajočem 

številu vprašalnikov, ki merijo pet velikih faktorjev osebnosti (Musek 2005b). Ti so: 

ekstravertnost, sprejemljivost (prijetnost), nevroticizem (čustvena stabilnost), vestnost in odprtost 

za izkušnje (intelekt) (Avsec 2007). 

 

Podobno kot za Eysenckove velike dimenzije osebnosti, tudi za velikih pet velja, da so dokaj 

notranje razčlenjene. Tako lahko vsakega izmed petih velikih razčlenimo na šest komponent 

(Musek 2010), ki bodo predstavljene ob opisu posameznega faktorja. 
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EKSTRAVERTNOST 

 Komponente: toplina, druženje, samozavest, aktivnost, iskanje vzburjenja, pozitivne emocije 

 

V pogovornem jeziku ekstravertnost običajno pomeni družabnost, nekakšno aktivno vključenost 

v svet okoli nas. Musek (2010) podobno pravi, da razlika med ekstravertom in introvertom izhaja 

iz usmerjanja psihične energije, in sicer, ekstraverti v okolje, introverti pa k sebi, v svoj notranji 

svet.  

 

Ekstravertnost je zelo splošna dimenzija, ki jo sestavljajo bolj specifične lastnosti. Goldberg 

(1990) je v svoji raziskavi ugotovil, da pozitivni pol ekstravertnosti označujejo naslednji pojmi: 

ognjevitost, družabnost, igrivost, ekspresivnost, spontanost, neprisiljenost, energičnost, 

zgovornost, asertivnost, živahnost, pogum, samozavest, odkritost, humor, ambicioznost in 

optimizem. Vzvišenost, molčečnost, zadržanost, plahost, inhibiranost, neagresivnost, pasivnost, 

počasnost in pesimizem pa naj bi označevali introvertiranost.  

 

Eysenckove (1967 v Musek 2010) eksperimentalne raziskave so pokazale, da so ekstravertne 

osebe manj vztrajne pri določenih aktivnostih in obupajo hitreje kot introvertne, se hitreje 

naveličajo, iščejo nove aktivnosti in spremembe, so bolj dejavne in tudi bolj nestalne. Introvertne 

osebe pa se hitreje naučijo in hitreje pogojujejo (negativne izkušnje in kazni imajo večji učinek 

pri introvertih). Tudi druge raziskave na področju povezave ekstravertnosti z različnimi 

kognitivnimi, emocionalnimi in socialnimi spremenljivkami prihajajo do podobnih ugotovitev 

(McAdams 2000). Tako naj bi ekstraverti v primerjavi z introverti v različnih socialnih situacijah 

govorili več in tudi hitreje začeli pogovor, dalj časa vzdrževali očesni stik in imeli širšo socialno 

mrežo. Naj bi bili tudi bolj srečni, razlogi za to pa bi lahko bili, da ekstraverti ignorirajo 

negativne dražljaje iz okolja, se spominjajo preteklih dogodkov na pozitiven način, imajo višjo 

stopnjo socialnih spretnosti, dobivajo več socialne podpore idr. Pogosteje si izbirajo poklice, kjer 

imajo neposreden stik z ljudmi (prodaja, marketing, kadrovanje, poučevanje ...), prosti čas pa raje 

preživljajo ob družabnih aktivnostih kot sami. Nasprotno pa imajo introverti raje poklice, kjer je 

večja verjetnost, da bodo delali sami (umetniki, inženirji, raziskovalci ...). Raziskave, ki so 

proučevale ekstravertnost z različnimi kognitivnimi nalogami, so prišle do ugotovitev, da so 

ekstraverti boljši pri nalogah, ki zahtevajo deljeno pozornost in odpornost proti motečim 

prekinitvam, introverti pa so boljši pri nalogah, ki zahtevajo pazljivost in natančnost. Lahko bi 
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rekli, da ekstraverti dajejo prednost hitrosti pred pravilnostjo, introverti pa pravilnosti pred 

hitrostjo (McAdams 2000). 

 

Eysenck (1967 v Musek 2010) je ugotovljeno skušal povezati z odkritji na področju 

nevropsiholoških mehanizmov možganskega vzburjenja. Za splošno kortikalno vzburjenost 

(vzburjenost celic možganske skorje) skrbi poseben živčni sistem, čigar naloga je, da uravnava 

globalno vzburjenost možganske skorje. Za najbolj učinkovito delovanje je optimalno, da je nivo 

vzburjenosti nekako v ravnovesju (srednje vrednosti), kar pomeni, da nismo preveč leni in 

zaspani, pa tudi ne preveč zavzeti in motivirani. Naravna težnja po ravnovesju tako spodbudi 

sistem, da zavira ali spodbuja kortikalno aktivnost. To bi lahko pomenilo, da imajo 

ekstravertirane osebe v osnovi nižjo stopnjo kortikalne vzburjenosti, kar jih žene v iskanje 

dodatnih dražljajev. Podobno bi lahko sklepali za introvertirane osebe, ki se izogibajo dodatni 

stimulaciji, saj je njihova kortikalna vzburjenost že tako ali tako dovolj visoka. Eksperimentalnih 

raziskav, ki bi zagotovo potrdile nevrofiziološko podlago dimenzije ekstravertnosti, pa za zdaj 

vseeno še ni (Musek 2010). 

 

SPREJEMLJIVOST (prijetnost) 

 Komponente: zaupanje, odkritost, altruizem, prilagojenost, skromnost, blagost 

 

Sprejemljivost (prijetnost) povezujemo z doživljanjem drugih in z obnašanjem v medosebnih 

odnosih, kjer jo jemljemo kot znak dobre, sodelovalne in spodbudne naravnanosti (Musek 2010). 

Na to, da gre za enega najmočnejših faktorjev tega modela, je opozoril Goldberg (1990), s tem, 

ko je v svoji raziskavi prikazal, da se kar 32 od 100 pojmov nanaša na sprejemljivost. To so 

kooperativnost, prijaznost, empatičnost, popustljivost, vljudnost, velikodušnost, ubogljivost, 

skromnost, moralnost, toplina, posvetnost, naravnost na pozitivnem polu in bojevitost, kritičnost, 

oblastnost, grobost, neusmiljenost, izumetničenost, razdražljivost, domišljavost, kljubovalnost, 

nezaupljivost, egoizem, brezčutnost, osornost, pretkanost, pristranskost, neprijaznost, 

nestanovitnost, skopost, goljufivost in nepremišljenost na negativnem polu (Goldberg 1990). Ker 

se sprejemljivost nanaša na sposobnost sporazumevanja z drugimi, bi moral biti njen vpliv 

najbolj viden na področju socialne prilagojenosti (Avsec 2007). Rezultati različnih raziskav so 

tudi pokazali povezanost sprejemljivosti z eksternalizacijo problemov, sposobnostjo reševanja 
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konfliktov, prilagodljivostjo v šoli, družbenim statusom in samospoštovanjem (Avsec 2007). 

Costa in drugi (1991) pravijo, da je sprejemljivost povezana tudi s samopodobo. 

 

VESTNOST 

 Komponente: kompetentnost, red, čut dolžnosti, storilnost, samodisciplina, odločnost 

 

Musek (2010) pravi, da je vestnost osebnostna dimenzija, ki jo definira odnos do vrednot, 

moralnih norm, dolžnosti in odgovornosti na eni ter red, urejenost, samokontrola, odločnost, 

premišljenost, marljivost, storilnost in težnja po doseganju in dovršenosti na drugi strani. Po 

mnenju Costa et al. (1991) koncept vestnosti vsebuje tako proaktivne kot zaviralne vidike. 

Proaktivna stran se najbolje opazi skozi težnjo po dosežkih in zavezanosti k delu, zaviralni vidik 

je pa viden v skromni morali in previdnosti. 

 

Vestnost je izjemno pomembna pri učenju, šolanju in delu, saj predstavlja osebnostni vidik naših 

delovnih navad. Poleg sposobnosti je tudi drugi največji napovedovalec učne in delovne 

uspešnosti (Musek 2010). 

 

NEVROTICIZEM 

 Komponente: tesnobnost, sovražnost, depresivnost, pretirana samokritičnost, impulzivnost, 

ranljivost 

 

Nevroticizem ali čustvena labilnost odraža način, kako bomo doživljali in premagovali stresne 

situacije in je tudi najtesneje povezana s psihičnim blagostanjem, zadovoljstvom s samim seboj in 

življenjem (Musek 2010). Pri čustveno labilnih osebah je čustvovanje bolj spremenljivo in v 

stresnih situacijah se pojavijo močnejše čustvene reakcije (še posebno negativnih). Težje 

prenašajo frustracije in strese, zato ni presenetljivo, da je visok nevroticizem podlaga mnogim 

duševnim motnjam (Musek 2010). Posamezniki z močno izraženim nevtroticizmom so anksiozni, 

ranljivi, nagnjeni k doživljanju krivde, primanjkuje jih samozaupanja, so slabe volje, jezni, hitro 

frustrirani ... (Avsec 2007). 
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ODPRTOST ZA IZKUŠNJE 

 Komponente: domišljija, estetski čut, globoko doživljanje, akcije, ideje, vrednote. 

 

Odprtost se od vseh faktorjev najbolj povezuje z željo po informacijah in znanju, z motivom 

radovednosti, raziskovalnimi interesi na eni strani, umetnostjo in ustvarjalnostjo na drugi in z 

umskimi sposobnostmi na tretji (Musek 2010). Podobno je ugotovila tudi Avsec (2007), ki pravi, 

da so raziskave pokazale, da je faktor odprtosti najbolj povezan z inteligentnostjo oz. 

intelektualno aktivnostjo, domišljijo in kulturno sofisticiranostjo, 

 

Osebe, z nizko stopnjo odprtosti so konvencionalne, nagnjene h konservativizmu, ne marajo 

novosti in sprememb, a so pogosto bolj praktične in trdno na tleh (Musek 2010). 

 

2.3.1.3 Sprangerjeva tipologija značajev 

 

Nemški psiholog in pedagog Eduard Spranger (1930 v Musek 1997) je zasnoval tipologijo 

značajev, ki je med novejšimi značajskimi tipologijami še najbolj znana. Izhodišče njegove 

tipologije je prepričanje, da so vrednote tisti prikriti ali neprikriti cilj, ki usmerja dejavnost 

posameznika. Med številnimi kategorijami vrednot, naj bi bilo šest najbolj temeljnih: teoretske 

(resnica), ekonomske (korist, uporabnost), estetske (lepota), socialne (ljubezen do bližnjega), 

politične (oblast, moč) in religiozne (sveto, božansko). 

 

Ljudje naj bi se razlikovali glede na to, katere vrednostne kategorije so jim najbližje, saj njihova 

vrednotna usmerjenost določa njihovo vedenje in doživljanje, kar pa se kaže kot njihov značaj. 

Tako pridemo do šestih osnovnih Sprangerjevih tipov značaja, ki so predstavljeni v Tabeli 2.1. 

 

Tabela 2.1: Sprangerjeva tipologija značajev 

TIP ZNAČAJA OSNOVNE VREDNOTE OPIS ZNAČAJSKIH LASTNOSTI 

TEORETSKI resnica 
Usmerjenost k spoznavnim vrednotam, iskanju 

resnice in znanja, reševanju problemov, 

ugotavljanju zakonitosti. 

EKONOMSKI korist Usmerjenost k uporabnosti, materializem, 

utilitarizem, lastniški interes, posedovalnost. 
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ESTETSKI lepota 
Usmerjenost k lepemu, umetnosti, oblikovanju, 

izražanju, ustvarjanju. 

Težnja po oblikovni skladnosti, subjektivnost. 

SOCIALNI ljubezen Nesebičnost, altruizem, solidarnost, 

človekoljubje, sočutje. 

POLITIČNI oblast Težnja po moči, odločanju, uveljavljanje, 

prevlada, podrejanje drugih. 

RELIGIOZNI sveto 
Usmerjenost k veri, iskanje pravzrokov in 

najvišjih duhovnih načel. 

Panteizem, transcendentalizem. 

Vir: Musek (1997, 204) 

 

2.4  Samopodoba in samospoštovanje 

 

Osebnost predstavlja nekaj objektivnega, tisto, kar mi dejansko smo. Naš pogled na našo lastno 

osebnost pa je subjektiven in vsebuje naše lastne predstave, misli, zaznave in pojmovanja o tem, 

kakšna je. In to je naša samopodoba. Strokovni psihološki pojem sicer zajema več kot le to, kar 

mislimo da smo. Zajema naše predstave, zaznave, misli, pojmovanja in prepričanja o sebi, pa tudi 

čustva, ki jih gojimo do sebe, vključno z vrednotenjem samega sebe (Musek 2005a), ki mu 

rečemo tudi samospoštovanje.  

 

Visoko samospoštovanje pomeni, da se posameznik sprejema takšnega kot je, da se ceni, da je 

zadovoljen sam s seboj, da se čuti vrednega, skratka da aktivno in samoiniciativno vodi svoje 

življenje. Njegova podoba o sebi je pozitivna, je samozavesten in ne dvomi vase. Kritike 

sprejema odprtih rok, ker si zaupa in ve, da so to le nove informacije, ki jih lahko preuči in na 

podlagi ugotovitev sprejme ali zavrne. Proaktivno se sooča z izzivi življenja, je prilagodljiv in 

vztrajen, spremembe okolja ga ne pretresejo zlahka (Delfar 2008). 

 

Obratno pa osebe z nizkim samospoštovanjem sebe ne cenijo, svojih lastnosti ne odobravajo, 

njihovo mnenje o sebi je v osnovi zelo negativno. Imajo malo zaupanja vase in v svoje 

sposobnosti, kar jim otežuje spopadanje z različnimi življenjskimi situacijami. Ker nimajo 

vzpostavljenega pozitivnega odnosa s seboj, težje vzpostavijo pozitiven odnos do drugih in so 

manj uspešni v komunikaciji z okoljem. Za osebe z nizkim samospoštovanjem je značilno: 

- negativno razmišljanje in negativna predstava o sebi, 
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- občutek, da jih nekdo opazuje, 

- življenjski slog, ki temelji na strahu, 

- nenehno iskanje potrditve pri drugih, 

- podredljivost in strah pred zavrnitvijo, 

- pomanjkanje iniciativnosti in odločnosti, 

- introvertiranost, 

- nezmožnost enostavnega komuniciranja, 

- neprilagodljivost, 

- zanikanje, 

- občutek in neprenašanje krivde (Delfar 2008). 

 

Samospoštovanje vpliva na vsa področja našega življenja, zato je pomembno, da je naše 

samospoštovanje relativno visoko torej zdravo, saj pozitiven odnos do sebe izboljšuje tudi 

kvaliteto odnosov, ki jih vzpostavljamo z drugimi ljudmi in svetom. Obstaja tudi visoka 

povezanost med nizkim samospoštovanjem, depresijo in anksioznostjo (Rosenberg 1965 v Tušak 

in Faganel 2004), saj vzdrževanje neugodne samopodobe zahteva od posameznika velik stres in 

napor. 

 

Glavna strukturna značilnost samopodobe je njena hierarhična organizacija (Avsec 2007), s 

katero se strinja večina raziskovalcev. Eno izmed možnih razdelitev samopodobe so predlagali 

Shavelson, Hubner in Stanton (1976 v Avsec 2007), in sicer: na vrhu je splošna samopodoba, ki 

jo sestavljata akademska in neekademska. Akademska se nadalje razdeljuje po akademskih 

področjih (materni jezik, zgodovina, matematika …), neakademska pa na socialno (vrstniki in 

pomembni drugi), emocionalno (čustvena stanja) in telesno samopodobo (telesne dejavnosti in 

zunanji videz), čisto na dnu pa je vrednotenje vedenja v specifičnih situacijah. 

 

Na naše obnašanje pa ne vpliva le predstava nas samih, kakšni smo, ampak tudi predstave o tem 

kaj in kdo bi lahko bili. Te predstave se pogosto povezujejo s predvidevanji, pričakovanji, 

strahovi in upanji v zvezi s tem, kako se bomo oblikovali na različnih pomembnih področjih 

svojega življenja (Musek 2010). Rogers (1959 v Musek, 2005a) je še posebej opozarjal na 

pomembnost razmerja med podobo sebe, kakršnega se dejansko vidimo (realni jaz), in podobo 
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sebe, kot se nam zdi zaželena in potrebna (idealni jaz). Prevelika razdalja med njima po Rogersu 

kaže na prenizko samospoštovanje, premajhna pa na previsoko.  

 

Vzdrževanje pozitivne samopodobe in visokega samospoštovanja je močna človekova 

motivacijska težnja, saj močno vplivata na naše ravnanje. Vzdrževalno delovanje jaza nam 

omogoča, da informacije o sebi organiziramo na način, ki vodi do predstav o lastni 

kompetentnosti in učinkovitosti (Musek 2010). Nizki dosežki nas tako npr. na področju, kjer se 

imamo za kompetentne, motivirajo k večjemu prizadevanju. Športnik z visokim 

samospoštovanjem ob uspehu sklepa, da je dober športnik in da bo tak uspeh lahko ponovil tudi v 

prihodnje, saj meni, da je za uspeh odgovoren sam in ne prelahek izziv ali slabše pripravljen 

nasprotnik, neuspeh pa zazna kot začasen problem, ki ga poskuša rešiti in išče nove strategije 

kako ponovno doseči uspeh (Tušak in Faganel, 2004). 

  

Po Tafarodiju in Swannu (2001) samospoštovanje zajema dve dimenziji. Prva je občutek 

kompetentnosti, druga pa samougajanje. Občutek kompetentnosti predstavlja avtonomno, 

'notranjo dimenzijo' in izhaja iz splošnega občutka posameznika kot sposobne in učinkovite 

osebe. Samougajanje pa je del samospoštovanja, ki je odvisen od družbe ('zunanja dimenzija') in 

se nanaša na posameznikov občutek socialne vrednosti. 

 

Pomembno pa je tudi razmisliti, kaj ljudje verjamejo, da je tisto, kar morajo storiti, da bi dosegli 

to visoko samospoštovanje, kaj je tisto, kar mislijo, da jih naredi vrednega oz. iz česa njihovo 

samospoštovanje sploh izvira. Crocker et al. (2003) so predstavili model izvorov 

samospoštovanja, ki predpostavlja, da je posameznikova presoja o svoji lastni vrednosti odvisna 

od uspehov/neuspehov na različnih področjih. Predlagali so sedem notranjih in zunanjih izvorov 

samospoštovanja: podpora družine, tekmovanje z drugimi, zunanji videz, božja ljubezen, 

akademska uspešnost, etičnost in sprejemanje s strani drugih. Na primer, da oseba, katere 

samospoštovanje izvira iz akademske uspešnosti, na izpitu prejme slabo oceno. Zanjo slaba ocena 

ne bo pomenila le slabe volje, ampak se bo najverjetneje začela spraševati tudi o lastni vrednosti. 

Na drugi strani pa slaba ocena na samospoštovanje osebe, katerega izvor ni iz akademske 

uspešnosti, ne bo imela vpliva. 
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2.5  Atribucije in optimizem kot pojasnjevalni slog 

 

Dogodkom, ki se nam zgodijo v življenju, lahko pripišemo različne vzroke, zakaj se je to zgodilo. 

Vzročni razlagi, ki pojasnjuje določen dogodek ali vedenje, pravimo atribucija (Harvey in 

Martinko 2009), ker mu s tem pripišemo (dodelimo, atribuiramo) vzrok. Zdi se, da imamo ljudje 

nekako prirojeno željo po razumevanju stvari, ki se nam dogajajo, in iskanju vzrokov za njihov 

nastanek. Ta proces pa ni popolnoma nedolžen, saj raziskave kažejo, da način pripisovanja 

vzrokov oz. atribucijski (pojasnjevalni) slog pomembno vpliva na to, kako uspešno se bo 

posameznik prilagajal spremembam okolja in se spoprijemal z izzivi vsakodnevnega življenja 

(Harvey in Martinko 2009).  

 

Posameznikov pojasnjevalni slog, pravi Seligman (2009), pomeni več kot samo besede, ki si jih 

izreče ob neuspehu. Predstavlja njegovo miselno navado, ki neposredno izvira iz njegovega 

pogleda na mesto, ki ga zaseda v svetu. Preko tega pogleda ali se vidi kot dragocenega in 

vrednega pozornosti ali kot ničvrednega in brezupnega, pa ga pojasnjevalni slog določa za 

optimista ali pesimista. 

 

Seligman (2009) pojasnjevalni slog opredeli s tremi dimenzijami:  

 Trajnost – dogodkom pripišemo trajni ali začasni vzrok 

 Obsežnost – dogodkom pripišemo specifičen ali splošen vzrok 

 Poosebljanje – vzrok za dogodek pripišemo sebi (notranji) ali okolju (zunanji) 

 

Dogodki so lahko dobri ali slabi. Pesimist si bo slabe dogodke razlagal trajno (vedno bo tako), 

splošno (vse je šlo narobe) in vzrok za slab dogodek pripisal sebi (sam sem si kriv), dobre pa 

obratno, torej začasno (danes je bil moj srečen dan), specifično (dober sem pri matematiki), vzrok 

zanj pa pripisal zunanjim okoliščinam (izpit je bil lahek). 

 

Dimenziji trajnost in obsežnost določata tudi upanje (Seligman 2009). Umetnost upanja leži v 

pojasnjevanju slabih dogodkov kot začasnih in specifičnih (če preveč spijem, sem neumen), 

medtem ko iskanje trajnih in splošnih vzrokov zanje vodi v obup (neumen sem). 
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Dimenzija poosebljanje pa se povezuje s samospoštovanjem (Seligman 2009). Ljudje, ki 

neuspehe in vzroke za slabe dogodke pripisujejo sebi, krivdo ponotranjijo, imajo posledično 

nizko samospoštovanje, obratno pa imajo tisti, ki vzroke pripisujejo zunanjim okoliščinam, 

visokega. Nizko samospoštovanje običajno izhaja iz ponotranjenega pesimističnega 

pojasnjevalnega sloga za slabe dogodke. 

 

Vpliv pojasnjevalnega sloga pa je viden tudi v športu (Seligman 2009). Optimistični športniki 

bodo bolj vztrajni in zavezani k cilju, ki ga želijo doseči, bolj se bodo tudi potrudili, še posebej po 

tem, ko bodo doživeli poraz ali bili pod pritiskom. Če športnik verjame, da je zmagal zato, ker je 

dober (trajno, splošno, notranje) in ne zato, ker misli, da je imel srečo (začasno, zunanje), bo 

verjel tudi, da je zmožen prihodnjih zmag, kar ga bo motiviralo za naprej. 

 

2.6  Osebnostne značilnosti športnikov 

 

Eysenck (1982) pravi, da je pri obravnavanju razlik v osebnosti športnikov v prvi vrsti 

pomembno, kako definiramo šport, pri čemer je potrebno v obzir vzeti vsaj dve dimenziji: tip 

športa (ali je individualen ali ekipni) in razlikovanje med bolj in manj uspešnimi športniki. Tudi 

Tušak in Tušak (2001) menita podobno, in sicer proučevanje razdelita na pet različnih primerjav 

različnosti: med športniki in nešportniki, med manj in bolj uspešnimi športniki, med športniki, ki 

sodelujejo v individualnih in ekipnih športih, med športniki, ki so različno vključeni v šport 

(vrhunski, univerzitetni, rekreativni, mladi športniki) ter med športniki in športnicami. 

 

Tušak in Tušak (2001) sta pri pregledu raziskav, ki so primerjale osebnostne značilnosti 

športnikov z nešportniki, ugotovila, da so športniki praviloma:  

 bolj ekstravertirani oz. odprti navzven v komunikaciji z okoljem (Eysenck s sod., 

1982),  

 imajo močnejšo potrebo po storilnosti (doseganju uspeha v življenju) (Davis in Mogk, 

1994; Tušak, 1995),  

 imajo močnejšo potrebo po dražljajih in stimulaciji (Cratty, 1983),  

 bolj agresivni (Tušak in Petrovič, 1994),  

 bolj psihično stabilni (Hašek et al., 1976; Kane, 1978),  
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 imajo boljšo emocionalno samokontrolo (Ogilvie in Tutko, 1966), in so bolj čustveno 

stabilni (Butt, 1987),  

 manj anksiozni (Martens in Gill, 1976; Highlem in Bennet, 1979),  

 bolj samozavestni in izražajo več zaupanja vase (Ogilvie, 1968 idr.),  

 bolj dominantni (Thakur in Thakur, 1980) in  

 izražajo večjo stopnjo odgovornosti (Bruner, 1969). ( Tušak in Tušak 2001, 27) 

 

Eysenck (1982) podobno ugotavlja, da naj bi bili športniki manj nagnjeni k nevroticizmu in naj bi 

manj trpeli za anksioznostjo kot nešportniki, opozarja pa, da raziskave prikazujejo bolj trend 

(nagnjenost), kot pa gotovo dejstvo. Tudi rezultati raziskave Nia in Besherat (2010), so bili v 

skladu z zgornjimi ugotovitvami, in sicer, da imajo športniki bolj izraženo ekstravertnost in manj 

izražen nevroticizem, poleg tega pa sta ugotovila tudi, da je pri športnikih bolj izražena tudi 

sprejemljivost. Burnik in Tušak (1999) sta primerjala osebnosti slovenskih alpinistov z 

nešportniki in ugotovila, da sta za alpiniste predvsem značilni višja ekstravertiranost in 

družabnost, pa tudi večja psihična stabilnost, ki se kaže v manjši nevrotičnosti, anksioznosti in 

zavrtosti. Rezultati so zavrgli stereotipno prepričanje, da so alpinisti vase zaprti posamezniki, ki z 

ekstremno agresivnostjo, usmerjeno navznoter, izzivajo smrt. 

 

Pri raziskovanju vpliva športne panoge na razlike v osebnosti so raziskovalci prišli do ugotovitev, 

da so za športnike iz ekipnih športnih panog izrazito pomembne dobre socialne spretnosti, 

socialna inteligentnost, sposobnost učinkovitega komuniciranja, vodenja, reševanja konfliktov, 

frustracijska toleranca in občutljivost za lastne probleme in probleme drugih. Pri športnikih 

individualnih športnih panog pa so v ospredju lastnosti, kot so dominantnost, težnja po 

individualnosti, ki včasih meji že na sebičnost, vztrajnost, sposobnost samokontrole in 

samomotivacije, samoodgovornost, idr. (Tušak in Tušak, 2001). Nia in Besherat (2010) sta 

podobno ugotovila, da je sprejemljivost pri ekipnih športnikih bolj izražena, pri individualnih 

športnikih pa je to vestnost. 

 

Vpliv različne stopnje vključenosti v šport je v veliki meri povezan s športnikovo starostjo 

(Tušak in Tušak, 2001). Rycht (1985 v Tušak in Tušak, 2001) ugotavlja, da dlje, kot se športniki 

ukvarjajo s svojo panogo, manj konvencionalni in bolj radikalni postajajo. Mnogi med njimi 
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imajo tudi izkušnje z depresivnimi stanji, pogosto so tudi pesimistični in pripravljeni pobegniti v 

osamljenost. Lahko predvidevamo, da z leti športniki postanejo manj sprejemljivi in bolj 

nevrotični. Kajtna idr. (2003) so v svoji raziskavi ugotovili, da so vrhunski športniki v primerjavi 

s športniki nižje uspešnosti bolj tekmovalni, imajo močnejšo orientacijo k zmagi, večjo težnjo po 

moči in željo po doseganju uspeha ter višjo samomotivacijo. 

 

Iskanje razlik v osebnosti med bolj in manj uspešnimi športniki je tudi prineslo nekaj pomembnih 

spoznanj. Bolj uspešni športniki izražajo višje stopnje ekstravertiranosti, imajo višjo frustracijsko 

toleranco, bolj izražen psihoticizem, večje je tudi njihovo samozaupanje in imajo boljšo 

samopodobo (Tušak in Tušak, 2001). Podobno je ugotovil tudi Eysenck (1982), in sicer, da so 

uspešnejši športniki bolj ekstravertirani in imajo bolj izražen psihoticizem. 

 

Pomemben faktor osebnostnih razlik je tudi spol. Tušak in Tušak (2001) sta ugotovila, da so 

športnice v primerjavi s športniki praviloma bolj nevrotične, manj mirne in sposobne 

obvladovanja, manj dominantne, bolj zavrte (negotovost, zavrtost v navezovanju stikov), manj 

čustveno stabilne, manj tekmovalne in izražajo manj moškosti. Kajtna idr. (2003) so pri 

primerjavi športnikov po spolu, razlike našli v nižji čustveni labilnosti in višje izraženi 

sprejemljivosti pri športnicah. Tušak idr. (2002) pa so v svoji raziskavi vseeno ugotovili, da so 

ženske vrhunske športnice v nekaterih merjenih spremenljivkah (še posebno pri dimenziji 

sprejemljivost) zelo podobne moškim, kar nakazuje na močan vpliv športa na osebnost.  

 

2.7  Osebnostne značilnosti šahistov 

 

Šah je ena najstarejših in najbolj priljubljenih družabnih iger, ki jo igrata dva nasprotnika na 

plošči s črno-belimi kvadratki. Najprej se premakne beli, potem pa se igralca v skladu z 

določenimi pravili menjavata v potezah, vsak igralec pa poskuša nasprotnikovo glavno figuro – 

kralja, spraviti v šahmat – položaj, kjer se ne bo mogel izogniti ujetju. Šah je igra odločitev, cilj 

pa je samo en: zmagati. Od človeka zahteva visoko stopnjo logičnega razmišljanja, koncentracije, 

sposobnosti reševanja problemov in spoprijemanja s stresnimi situacijami (Krivec, 2005). Po 

besedah Kasparova (2012) naj bi bil zelo razširjen literarni stereotip o šahistu, ki naj bi bil 

samotar, vase zaverovan in tih, njegova obsedenost pa meji z realnostjo in je še najbližje avtizmu. 
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Da so šahisti v primerjavi s splošno populacijo bolj introvertirani in intuitivni, je v svoji raziskavi 

ugotovil Kelly (1985), primerjava boljših in slabših šahistov pa je pokazala, da so boljši še bolj 

introvertirani in intuitivni. Tudi Avni et al. (1987) so raziskovali povezanost med osebnostnimi 

lastnostmi z igralci šaha (zelo tekmovalni, manj tekmovalni) in tistimi, ki ne igrajo šaha. 

Rezultati so pokazali, da imajo vsi igralci šaha (tako zelo tekmovalni, kot manj tekmovalni) v 

primerjavi z neigralci, bolj izraženo urejenost (so bolj pozorni na detajle) in so v mišljenju bolj 

nekonvencionalni, pomembno razliko pa so našli tudi v večji sumničavosti zelo tekmovalnih 

igralcih (nezaupanje, obrambna drža, visoka pozornost). Pomembnih razlik na področjih 

nevroticizma, nagnjenosti k agresivnosti in sovražnosti niso zaznali. Ugotovitve raziskave 

Vollstädt-Klein et al. (2010), ki je proučevala osebnostne lastnosti vrhunskih šahistov in šahistk 

in njihov vpliv na igralske veščine, pa niso pokazale pomembnih razlik v osebnosti šahistov od 

povprečja splošne populacije, so pa bili vrhunski šahisti bolj introvertirani od slabših igralcev. 

Šahistke pa so bile v primerjavi s splošno populacijo bolj zadovoljne z življenjem in bolj 

usmerjene k dosežkom. Grabner et al. (2007) so v raziskavi osebnostnih razlik med šahisti 

(boljši/slabši) med drugim ugotovili, da imajo boljši šahisti večjo sposobnost emocionalne 

kontrole kot slabši igralci. 

 

Mazur et al. (1992) so preverjali vpliv hormona testosterona na vedenje šahistov, ki tekmujejo. 

Koncentracija testosterona je povezana z agresivnostjo, asertivnostjo in dominantnim vedenjem. 

Tudi različne študije nakazujejo na to, da nivo hormonov vpliva na tekmovalnost. Ugotovili so, 

da zmagovalci turnirjev kažejo višje koncentracije testosterona, kot tisti, ki so izgubili. Če 

ugotovitve povežemo z modelom Velikih pet, lahko predvidevamo, da so boljši igralci (tisti, ki 

zmagujejo) manj sprejemljivi. 

 

V študiji, ki je proučevala osebnostne profile mladih šahistov (Bilalić et al. 2007), so ugotovili, 

da bodo otroci, ki so bolj odprti za izkušnje in bolj ekstravertirani bolj verjetno igrali šah, 

medtem ko višje izražena sprejemljivost na igranje šaha pri otrocih vpliva negativno.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1  Problem, cilji, raziskovalna vprašanja 

 

Šah ali kraljevska igra ni le ena od najstarejših iger, ampak jo mnogi označujejo tudi kot 

ultimativni intelektualni šport, ki zahteva izjemen mentalni napor. Šah in šahisti so bili deležni 

mnogih raziskav na področju psihologije, predvsem kognitivne, nekaj pa tudi na področju 

psihologije osebnosti. V Sloveniji podrobna analiza osebnostnih značilnosti vrhunskih slovenskih 

šahistov še ni bila izvedena, opravljena pa je bila raziskava dr. Jane Krivec (2005), ki je 

preučevala, kakšne strategije spoprijemanja s stresom uporabljajo šahisti, glede na to, da jih stres 

spremlja skozi vsako partijo, kot tudi tekom celega turnirja. 

Stereotipno naj bi za tipičnega igralca šaha veljalo, da je introvertirana, sramežljiva, vendar 

inteligentna oseba (moškega spola), ki raje igra šah in bere knjige, kot pa se udeležuje družabnih 

in drugih srečanj (Kroigus, 1976). V diplomski nalogi bomo v okviru izbranih osebnostnih 

značilnosti preverjali ali obstaja osebnostni profil tipičen za šahista oz. šahistko in izbrane 

osebnostne značilnosti šahistov in šahist primerjali z normami splošne populacije, ter preverili, 

ali obstajajo razlike v osebnostnih značilnostih med šahisti in šahistkami.  

 

Glavni cilj je torej ugotoviti, kakšne so osebnostne značilnosti vrhunskih slovenskih šahistov in 

ali se le-te razlikujejo od splošne populacije. 

 

Postavljena so bila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 RV1: Kakšne so osebnostne lastnosti vrhunskih slovenskih šahistov?  

o RV 1.1: Kako je izražen optimizem kot pojasnjevalni slog slovenskih vrhunskih 

šahistov? 

o RV 1.2: Kakšno je samospoštovanje slovenskih vrhunskih šahistov? 

o RV 1.3: Kateri so izvori samospoštovanja posameznih vrhunskih slovenskih 

šahistov? 

o RV 1.4: Kako vrhunski slovenski šahisti zaznavajo svojo samopodobo? 

o RV 1.5: Kakšen je osebnostni profil slovenskih vrhunskih šahistov glede na 

dimenzije Velikih pet? 

 RV2: Ali obstajajo razlike v osebnostnih lastnosti pri šahistih in šahistkah? 
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 RV3: Ali se osebnostne lastnosti šahistov razlikujejo od splošne populacije? 

 

Pričakujemo, da bodo vrhunski slovenski šahisti v primerjavi s splošno populacijo bolj 

introvertirani, saj je šah individualna igra, bolj odprti za izkušnje, ker je šah igra odločitev in je za 

uspešno igro potrebno biti pripravljen na vsak mogoč razplet, bolj vestni, saj je za rast in razvoj 

veščin potrebno veliko trdega dela (sprejemanja in organiziranja informacij), ter manj čustveno 

labilni (nevrotični) in manj sprejemljivi (prijazni), ker je igra zelo tekmovalna, kjer šteje samo 

zmaga. Pričakujemo tudi, da bo zaznana samopodoba vrhunskih slovenskih šahistov realna z 

majhnimi odkloni, saj preveliki zavirajo rast in tako ne bi mogli postati vrhunski šahisti. Podobno 

tudi pri raziskovanju samospoštovanja. Za pojasnjevalni slog pričakujemo, da bo bolj 

optimističen, saj je ta povezan z manj izraženim nevroticizmom. 

Rezultati bi lahko pokazali na pozitivne osebnostne lastnosti, ki jih aktivnosti kot je šah in 

vrhunski šport razvijajo. 

 

3.2  Metodologija 

 

Uporabljen je bil kvantitativen pristop.  

Vzorec je sestavljalo 5 moških in 5 ženskih vrhunskih šahistov (ELO nad 2400 M in nad 2100 Ž). 

Ker je vzorec majhen, so rezultati bolj informativnega značaja in niso posplošljivi na populacijo. 

Ker pa so bili v vzorec zajeti najboljši slovenski šahisti, lahko kljub temu ugotovitve sprejmemo s 

precejšnjo mero zaupanja in lahko predstavljajo osnovo za nadaljnje raziskovanje. 

 

V nalogi smo uporabili več standardiziranih vprašalnikov, ki merijo različne osebnostne 

značilnosti. Med njimi so:  

 

 Vprašalnik velikih petih faktorjev – BFI 

Vprašalnik BFI (The Big Five Inventory) meri komponente petih velikih faktorjev osebnosti. 

Obsega 44 postavk, od katerih se jih osem nanaša na ekstravertnost, devet na sprejemljivost, 

devet na vestnost, osem na nevroticizem in deset na odprtost. Pri vsaki postavki morajo 

udeleženci na pet-stopenjski lestvici označiti, v kolikšni meri se strinjajo z njo (1-sploh se ne 

strinjam, 2-večinoma se ne strinjam, 3-deloma se strinjam, deloma se ne strinjam, 4-večinoma se 
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strinjam, 5-popolnoma se strinjam). 16 postavk se vrednoti obrnjeno (Avsec 2007). Kratek opis 

dimenzij je predstavljen v nadaljevanju. 

 

EKSTRAVERTNOST. Osebe, ki pri tej dimenziji dosegajo visok rezultat, sebe pretežno 

ocenjujejo kot družabne, zgovorne, entuziastične, samozavestne in polne energije. Nasprotno pa 

se osebe, ki dosegajo nizek rezultat, pretežno opisujejo kot zadržane, vase zaprte, včasih plašne, 

zavrte in bolj mirne.  

SPREJEMLJIVOST. Osebe, ki na tej dimenziji dosegajo visok rezultat, se rade opisujejo kot zelo 

kooperativne, prijazne, obzirne, nesebične, ki hitro odpustijo drugim in na splošno zaupajo 

ljudem. V nasprotju z njimi se osebe, ki dosegajo nizek rezultat rade opisujejo kot hladne, 

vzvišene, prepirljive, osorne do drugih ljudi, ki v drugih pogosto iščejo napake. 

VESTNOST. Osebe, ki pri tej dimenziji dosežejo visok rezultat, se opisujejo kot izrazito vztrajne, 

učinkovite, zanesljive, temeljite. Osebe, ki dosegajo nizek rezultat, pa se opisujejo kot raztresene, 

nagnjene k neredu in lenarjenju in neprevidne. 

ČUSTVENA NESTABILNOST. Osebe, ki pri tej dimenziji dosegajo nizek rezultat, se opisujejo 

kot čustveno stabilne, sproščene, mirne in sposobne obvladovanja stresa. V nasprotju s temi pa se 

osebe, ki dosegajo visok rezultat, opisujejo kot napete, depresivne, muhaste, depresivne, otožne 

in polne skrbi. 

ODPRTOST. Osebe, ki pri tej dimenziji dosegajo visok rezultat, se pretežno opisujejo kot 

iznajdljive, originalne, bistroumne, polne novih idej in bujne domišljije, ki ceni umetniške in 

estetske izkušnje. V nasprotju z njimi pa se osebe, ki dosegajo nizek rezultat, opisujejo kot manj 

zainteresirane za različne stvari, raje imajo rutinsko delo in imajo malo umetniških interesov. 

 

 Vprašalnik samospoštovanja – SLCS-R 

Tafarodi in Swann (1995 v Avsec 2007) sta sestavila vprašalnik SCSL (Self-Competence/Self-

Liking Scale) z lestvicama za merjenje dveh dimenzij splošnega samospoštovanja, ki sta ga šest 

let kasneje zaradi visoke korelacije med lestvicama izpopolnila – SCSL-R (Tafarodi in Swann 

2001). Vprašalnik SLCS-R torej sestavljata dve lestvici. Lestvica kompetentnosti meri del 

samospoštovanja, ki izhaja iz splošnega občutka posameznika kot sposobne, učinkovite osebe 

(npr. Zelo dober sem na različnih področjih), lestvica samougajanja pa je del samospoštovanja, ki 

je odvisen od družbe, saj se nanaša na posameznikovo efektivno oceno sebe v skladu s 
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ponotranjenimi socialnimi vrednostmi (npr. Imam se rad). Vsaka lestvica vsebuje po 8 postavk, 

kjer udeleženci na pet-stopenjski lestvici označijo, v kolikšni meri se strinjajo z njo (1-sploh se ne 

strinjam, 2-delno se ne strinjam, 3-niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4-delno se strinjam, 5-

popolnoma se strinjam). Polovico postavk vrednotimo obrnjeno (Avsec 2007). 

 

Oseba, ki pri lestvici samougajanja doseže visok rezultat, zase meni, da se ima rada, si zaupa, se 

počuti vredno, se v svoji koži dobro počuti in ne dvomi v svojo vrednost. Nizek rezultat pa 

pomeni, da se oseba podcenjuje, da ji je neprijetno razmišljati o sebi in da se ne spoštuje dovolj. 

Oseba, ki pri lestvici kompetentnosti doseže visok rezultat, zase meni, da je sposobna, učinkovita, 

uspešna in nadarjena. Oseba z nizkim rezultatom pa o sebi misli, da svojih ciljev ne uspe doseči, 

da se slabo sooča z izzivi in da pri svojih aktivnostih ni dovolj spretna. 

 

 Vprašalnik izvorov samospoštovanja – CSWS 

Vprašalnik izvorov samospoštovanja (The Contingencies of Self-Worth Scale) je namenjen 

merjenju sedmih notranjih in zunanjih izvorov samospoštovanja. Vsebuje 35 postavk, ki se 

nanašajo na naslednje podlestvice:  podpora družine, tekmovanje z drugimi, zunanji videz, božja 

ljubezen, akademska uspešnost, etičnost ter sprejemanje s strani drugih (Crocker et al. 2003). 

Tudi pri tem vprašalniku morajo udeleženci tokrat na sedem-stopenjski lestvici označiti, v 

kolikšni meri se strinjajo s posamezno trditvijo (1-sploh se ne strinjam / 7-popolnoma se 

strinjam). 7 postavk se vrednoti obratno.  

 

 

 Optimizem kot pojasnjevalni slog 

Seligman (2009) je sestavil vprašalnik, ki je namenjen ugotovitvi posameznikovega 

pojasnjevalnega sloga. Meri vse tri dimenzije: trajnost, obsežnost in poosebljanje, pa tudi mero 

upanja in nivo samospoštovanja. Sestavlja ga 48 opisov različnih dogodkov, od katerih se jih po 

16 (8 za optimizem, 8 za pesimizem) navezuje na posamezno dimenzijo, udeleženci pa se morajo 

med dvema možnostma pojasnitve odločiti, kako bi si običajno pojasnili tak dogodek. 

 

Opisi dimenzij pri vprašalniku: 

PmB – trajno slabo – slabi dogodki so trajni (pesimizem) ali začasni (optimizem) 
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PmG – trajno dobro – dobri dogodki so trajni (optimizem) ali začasni (pesimizem) 

PvB – obsežno slabo – slabi dogodki so splošni (pesimizem) ali specifični (optimizem) 

PvG – obsežno dobro – dobri dogodki so splošni (optimizem) ali specifični (pesimizem) 

PsB – poosebljanje slabo – vzroke za slabe dogodke pripisuje sebi (pesimizem) ali drugim 

(optimizem) 

PvB – poosebljanje dobro – vzroke za dobre dogodke pripisuje sebi (optimizem) ali sebi 

(pesimizem) 

HoB – mera upanja 

B – skupaj pojasnjevalni slog za slabe dogodke 

G – skupaj pojasnjevalni slog za dobre dogodke 

G-B – celoten končni rezultat pesimizma ali optimizma 

 

 Lestvica JAZ – IDEALNI JAZ 

Lestvica se zgleduje po Rogersovi (1959 v Musek 2005a) teoriji, da je samopodobo sestavljata 

realni (trenutni) in idealni jaz. Lestvico sestavlja 15 parov nasprotujočih si osebnostnih lastnosti 

(15 za realni jaz in 15 za idealni jaz), udeleženec pa na sedem-stopenjski lestvici za vsak par 

oceni, katera točka med dvema skrajnostnima najbolj ustreza njegovi trenutni predstavi o sebi. 

Enako izpolni za idealni jaz, nato pa se primerjajo razlike med njima. 

 

Optimalno je, da so razlike majhne, saj bližje kot smo naši želeni podobi, večji je naš občutek 

vrednosti. Če razlik ni, pomeni, da smo s seboj pretirano zadovoljni, kar lahko zavira nadaljnjo 

rast. Prevelike razlike pa kažejo na slabo samopodobo in nevrotičnost. 

 

 Sprangerjeva Študija vrednot 

Vprašalnik razvršča posameznike v osebnostni tip glede na to, katera temeljna duhovna 

usmerjenost oz. temeljna duhovna vrednota prevladuje pri nekom. Klasifikacija temelji na 

Sprangerjevi teoriji tipov. Ti so: teoretični, ekonomski, estetski, socialni, politični in religiozni.  

V diplomski nalogi je bil uporabljen bolj v informativne namene, kot dodatna zanimivost pri 

posameznih osebnostnih profilih igralcev, a ga smo zaradi nepopolno izpolnjenih vprašalnikov na 

koncu opustili.  
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3.3  Rezultati z razpravo 

 

Rezultati so predstavljeni v skladu s cilji in raziskovalnimi vprašanji. V prvem delu bomo 

predstavili izbrane osebnostne lastnosti vrhunskih slovenskih šahistov in šahistk v obliki kratkih 

osebnostnih profilov, nato pa preverili, ali obstaja tipičen osebnostni profil šahista oz. šahistke. 

Nadalje bomo preverili, ali obstajajo razlike v izbranih osebnostnih značilnostih med šahisti in 

šahistkami ter ali se v teh značilnostih razlikujejo od splošne populacije. 

 

Rezultate pri vprašalniku BFI smo primerjali z ugotovljenimi rezultati za splošno populacijo 

spletne raziskave na slovenskem vzorcu 324 oseb (Avsec 2007), ki so predstavljeni v Prilogi 1. 

Rezultate za lestvici vprašalnika SLCS-R smo primerjali s povprečnimi vrednostmi za splošno 

slovensko populacijo, ugotovljenih na podlagi raziskave 184 oseb (Avsec 2007). Rezultati so 

prikazani v Prilogi 2. Rezultatov ostalih treh vprašalnikov (jaz-idealni jaz, izvori 

samospoštovanja, test optimizma) nismo primerjali z normami za splošno populacijo, ampak so 

služili dodatni pojasnitvi posameznikovega osebnostnega profila in razlik med njimi. Test 

optimizma smo pojasnjevali s pomočjo lestvic, ki so predstavljene Prilogi 3. 

 

3.3.1 Osebnostni profili izbranih vrhunskih slovenskih šahistov in šahistk 

 

Oseba 1 – ženska, 18 let 

Tabela 3.1: Rezultati vprašalnika BFI za osebo 1 glede na splošno populacijo. 

Dimenzije Rezultat Povprečje populacije (SD)* 

ekstravertnost 24 28,4 (6,1) 
sprejemljivost 37 33,3 (5,4) 

vestnost 34 34,3 (5,0) 
nevroticizem 26 22,7 (6,1) 

odprtost za izkušnje 42 36,9 (6,0) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Tabela 3.2: Rezultati vprašalnika SLCS-R za osebo 1 glede na splošno populacijo. 

 
Rezultati Povprečje populacije (SD)* 

samougajanje 22 27,5 (7,2) 

kompetentnost 20 24,0 (5,1) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 2 
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Tabela 3.3: Rezultati Testa optimizma za osebo 1. 

Dimenzije Rezultat Opis rezultata* 

PmB – trajno slabo 6 zmerno pesimistično 

PmG – trajno dobro 6 zmerno optimistično 

PvB – obsežno slabo 1 zelo optimistično 

PvG – obsežno dobro 4 povprečje 

PsB – poosebljanje slabo 4 povprečje 

PsG – poosebljanje dobro 4 povprečje 

HoB - upanje 7 povprečje 

skupaj B – skupaj slabo 11 povprečje 

skupaj G – skupaj dobro 14 povprečje 

Celotni končni rezultat G -B 3 povprečje 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *za ocenjevalno lestvico glej Prilogo 3 

 

Tabela 3.4: Rezultati vprašalnika CSWS za osebo 1. 

Izvori samospoštovanja Rezultat* 

podpora družine 6,8 
tekmovanje 6,2 

zunanji videz 6,4 
božja ljubezen 1,0 

akademska uspešnost 5,8 
etičnost 5,8 

sprejemanje s strani drugih 5,2 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Legenda: min=1,0, max=7,0 

 

Slika 3.1: Grafični prikaz rezultatov vprašalnika Jaz-Idealni jaz za osebo 1. 

 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018 

 

Oseba je stara 18 let in je tako najmlajša šahistka v proučevanem vzorcu. Rezultati vprašalnika 

Velikih pet so pokazali, da so vsi rezultati v intervalu povprečja glede na splošno populacijo 

(M+-1SD). V primerjavi s splošno populacijo rahlo bolj introvertirana odprta in sprejemljiva, 

vendar pa razlika ni takšna, da bi lahko rezultat smatrali kot nad/podpovprečen. Razlike med 
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trenutnim idealnim jazom so velike, kar nakazuje na slabo samopodobo in nevrotičnost. 

Predvsem si želi biti bolj odločna, ekstravertirana, družabna in priljubljena. Rezultati vprašalnika 

samospoštovanja se povezujejo z zgornjimi ugotovitvami, in sicer sta tako lestvica samougajanja 

kot tudi lestvica kompetentnosti v primerjavi s splošno populacijo (M+-1SD) nakazali na 

nekoliko nižje samospoštovanje, ki pa je vseeno še vedno v okviru povprečnih vrednosti. Največ 

njenega samospoštovanja naj bi izviralo iz podpore družine (6,8), tekmovanja z drugimi (6,2) in 

zunanjega videza (6,4), malo manj iz akademske uspešnosti (5,8), etičnosti (5,8) in sprejemanja s 

strani drugih (5,2) in nič iz božje ljubezni (1,0). Pri testu optimizma so rezultati dimenzije 

trajnost nakazali na zmerno pesimistični pojasnjevalni slog pri pojasnjevanju slabih dogodkov (so 

trajni) in zmerno optimistični pojasnjevalni slog pri pojasnjevanju dobrih dogodkov (tudi ti so 

trajni). Ostale vrednosti so v povprečju. Tudi v splošnem je njen pojasnjevalni slog v povprečju, 

torej niti pesimističen, niti optimističen. 

 

Oseba 2 – ženska, 20 let 

Tabela 3.5: Rezultati vprašalnika BFI za osebo 2 glede na splošno populacijo. 

Dimenzije Rezultat Povprečje populacije (SD)* 

ekstravertnost 35 28,4 (6,1) 
sprejemljivost 30 33,3 (5,4) 

vestnost 34 34,3 (5,0) 
nevroticizem 31 22,7 (6,1) 

odprtost za izkušnje 37 36,9 (6,0) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Tabela 3.6: Rezultati vprašalnika SLCS-R za osebo 2 glede na splošno populacijo. 

 
Rezultati Povprečje populacije (SD)* 

samougajanje 20 27,5 (7,2) 

kompetentnost 25 24,0 (5,1) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 2 

 

Tabela 3.7: Rezultati Testa optimizma za osebo 2. 

Dimenzije Rezultat Opis rezultata* 

PmB – trajno slabo 2 zmerno pesimistično 

PmG – trajno dobro 5 povprečje 

PvB – obsežno slabo 0 zelo optimistično 

PvG – obsežno dobro 0 zelo pesimistično 
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PsB – poosebljanje slabo 2 zmerno visoko samospoštovanje 

PsG – poosebljanje dobro 7 zelo optimistično 

HoB - upanje 2 polni upanja 

skupaj B – skupaj slabo 4 zelo optimistično 

skupaj G – skupaj dobro 12 zmerno pesimistično 

Celotni končni rezultat G -B 8 zmerno optimistično 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *za ocenjevalno lestvico glej Prilogo 3 

 

Tabela 3.8: Rezultati vprašalnika CSWS za osebo 2. 

Izvori samospoštovanja Rezultat* 

podpora družine 6,6 
tekmovanje 6,2 

zunanji videz 6,8 
božja ljubezen 1,0 

akademska uspešnost 6,2 
etičnost 6,6 

sprejemanje s strani drugih 4,6 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Legenda: min=1,0, max=7,0 

Slika 3.2: Grafični prikaz rezultatov vprašalnika Jaz-Idealni jaz za osebo 2. 

 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018) 

 

Glede na rezultate vprašalnika Velikih pet je oseba v primerjavi s splošno populacijo bolj 

ekstravertirana, vrednosti dimenzij sprejemljivosti, vestnosti in odprtosti pa so v povprečju (M+-

1SD). Nadpovprečno izražen pri njej je tudi nevroticizem, kar lahko nakazuje na slabo 

samopodobo. To potrjujejo rezultati vprašalnika jaz-idealni jaz, saj so razlike med njima velike. 

Želi si biti bolj sproščena, prilagodljiva in hitra, pa tudi manj občutljiva, kar je smiselno glede na 

bolj izražen nevroticizem. Zase meni, da je dovolj inteligentna. Lestvica kompetentnosti v 

primerjavi s splošno populacijo ni pokazala razlik (vrednosti so v povprečju, M+-1SD), medtem 

ko je pri lestvici samougajanja dosegla podpovprečni rezultat, kar nakazuje na nekoliko nižje 
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samospoštovanje pri notranji dimenziji (splošni občutek sprejetosti). Njeno samospoštovanje naj 

bi izviralo predvsem iz zunanjega videza (6,8), etičnosti (6,6) in podpore družine (6,6), pa tudi 

tekmovanja (6,2) in akademske uspešnosti (6,2), malo manj iz sprejemanja s strani drugih (4,6). 

Njen pojasnjevalni slog v dimenziji trajnost je zmerno optimističen oz. v povprečju (PmB, PmG), 

pri dimenziji obsežnost pa je zelo optimističen pri pojasnjevanju slabih dogodkov (PvB) in zelo 

pesimističen pri pojasnjevanju dobrih dogodkov - PvG (tako dobre kot slabe dogodke zaznava 

kot začasne). Vzroke za dobre dogodke pripisuje sebi (PsG), za slabe pa zunanjim dejavnikom, 

kar pri tej dimenziji kaže na optimističen pojasnjevalni slog in zmerno visoko samospoštovanje. 

V splošnem naj bi bila zmerno optimistična in polna upanja. 

 

Oseba 3 – ženska, 21 let 

Tabela 3.9: Rezultati vprašalnika BFI za osebo 3 glede na splošno populacijo. 

Dimenzije Rezultat Povprečje populacije (SD)* 

ekstravertnost 29 28,4 (6,1) 
sprejemljivost 30 33,3 (5,4) 

vestnost 31 34,3 (5,0) 
nevroticizem 16 22,7 (6,1) 

odprtost za izkušnje 42 36,9 (6,0) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Tabela 3.10: Rezultati vprašalnika SLCS-R za osebo 3 glede na splošno populacijo. 

 
Rezultati Povprečje populacije (SD)* 

samougajanje 26 27,5 (7,2) 

kompetentnost 26 24,0 (5,1) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 2 

 

Tabela 3.11: Rezultati Testa optimizma za osebo 3. 

Dimenzije Rezultat* Opis rezultata* 

PmB – trajno slabo 1 zelo optimistično 

PmG – trajno dobro 6 zmerno optimistično 

PvB – obsežno slabo 2 zmerno optimistično 

PvG – obsežno dobro 3 zmerno pesimistično 

PsB – poosebljanje slabo 6 zmerno nizko samospoštovanje 

PsG – poosebljanje dobro 2 zelo pesimistično 

HoB - upanje 6 zmerno upajoči 

skupaj B – skupaj slabo 9 zmerno optimistično 

skupaj G – skupaj dobro 11 zmerno pesimistično 
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Celotni končni rezultat G -B 2 zmerno pesimistično 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *za ocenjevalno lestvico glej Prilogo 3 

 

Tabela 3.12: Rezultati vprašalnika CSWS za osebo 3. 

Izvori samospoštovanja Rezultat* 

podpora družine 6,6 
tekmovanje 6,2 

zunanji videz 6,8 
božja ljubezen 1,0 

akademska uspešnost 6,2 
etičnost 6,6 

sprejemanje s strani drugih 4,6 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Legenda: min=1,0, max=7,0 

 

Slika 3.3: Grafični prikaz rezultatov vprašalnika Jaz-Idealni jaz za osebo 3. 

 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018) 

 

Glede na povprečje splošne populacije (M+-1SD) ima nadpovprečno izražen nevroticizem. Rahlo 

bolj izraženo ima tudi odprtost, čeprav so vrednosti glede na populacijo še vedno v povprečju. Pri 

dimenzijah sprejemljivost, vestnost in ekstravertnost ni opaziti večjih odstopanj. Njena zaznana 

samopodoba je dobra, saj so razlike majhne. Tako lestvica samougajanja kot tudi lestvica 

kompetentnosti nista pokazali večjih razlik od povprečja splošne populacije (M+-1SD). Njeno 

samospoštovanje pa izvira predvsem iz zunanjega videza (6,8), podpore družine (63,6) in 

etičnosti (6,6), pa tudi iz tekmovanja z drugimi (6,2) in akademske uspešnosti (6,2), malo manj iz 

sprejemanja s strani drugih (4,6) in nič iz božje ljubezni (1,0). Njen pojasnjevalni slog pri 

dimenziji trajnost je zmerno do zelo optimističen (PmG, PmB), pri dimenziji obsežnost pa 

zmerno optimističen pri pojasnjevanju dobrih dogodkov (PvG) in zmerno pesimističen pri 

pojasnjevanju slabih dogodkov - PvB (tako slabe kot dobre dogodke zaznava kot začasne). 

Vzroke za slabe dogodke (PsB) pripisuje sebi, kar kaže na zmerno nizko samospoštovanje, 
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vzroke za dobre dogodke (PsG) pa zunanjim dejavnikom, kar nakazuje na zelo pesimističen 

pojasnjevalni slog pri dimenziji poosebljanje. V splošnem naj bi bila zmerno pesimistična, a 

vseeno zmerno upajoča. 

 

Oseba 4 – Ženska, 38 let 

Tabela 3.13: Rezultati vprašalnika BFI za osebo 4 glede na splošno populacijo. 

Dimenzije Rezultat Povprečje populacije (SD)* 

ekstravertnost 28 28,4 (6,1) 
sprejemljivost 34 33,3 (5,4) 

vestnost 31 34,3 (5,0) 
nevroticizem 18 22,7 (6,1) 

odprtost za izkušnje 36 36,9 (6,0) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Tabela 3.14: Rezultati vprašalnika SLCS-R za osebo 4 glede na splošno populacijo. 

 
Rezultati Povprečje populacije (SD)* 

samougajanje 32 28,6 (5,3) 

kompetentnost 26 25,6 (4,9) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 2 

 

Tabela 3.15: Rezultati Testa optimizma za osebo 4. 

Dimenzije Rezultat* Opis rezultata* 

PmB – trajno slabo 2  zmerno optimistično 

PmG – trajno dobro 6 zmerno optimistično 

PvB – obsežno slabo 0 zelo optimistično 

PvG – obsežno dobro 3 zmerno pesimistično 

PsB – poosebljanje slabo 3 zmerno visoko samospoštovanje 

PsG – poosebljanje dobro 4 povprečje 

HoB - upanje 2 polni upanja 

skupaj B – skupaj slabo 5 zelo optimistično 

skupaj G – skupaj dobro 13 zmerno pesimistično 

Celotni končni rezultat G -B 8 zmerno optimistično 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *za ocenjevalno lestvico glej Prilogo 3 

 

Tabela 3.16: Rezultati vprašalnika CSWS za osebo 4. 

Izvori samospoštovanja Rezultat* 

podpora družine 6,6 
tekmovanje 6,2 
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zunanji videz 5,4 
božja ljubezen 1,0 

akademska uspešnost 4,4 
etičnost 6,8 

sprejemanje s strani drugih 4,2 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Legenda: min=1,0, max=7,0 

 

Slika 3.4: Grafični prikaz rezultatov vprašalnika Jaz-Idealni jaz za osebo 4. 

 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018) 

 

Rezultati vprašalnika Velikih pet v primerjavi s povprečjem splošne populacije (M+-1SD) na 

nobeni od dimenzij niso pokazali večjih odstopanj, saj so vse vrednosti znotraj intervala 

povprečja. Nakazan je sicer trend v smeri manj izražene vestnosti in manj izraženega 

nevroticizma, a kot omenjeno, razlike niso dovolj velike. Razlike med trenutnim in idealnim 

jazom so majhne, kar nakazuje na dobro zaznano samopodobo. Oseba si želi biti manj občutljiva 

in predvsem bolj odločna. Tako pri lestvici kompetentnosti kot tudi pri lestvici samougajanja ni 

opaziti večjih razlik od povprečja splošne populacije (M+-1SD). Samospoštovanje naj bi izviralo 

predvsem iz etičnosti (6,8), pa tudi iz podpore družine (6,6) in tekmovanja z drugimi (6,2), malo 

manj iz zunanjega videza (5,4), še manj iz akademske uspešnosti (4,4) in nič iz božje ljubezni 

(1,0). Njen pojasnjevalni slog pri dimenziji trajnost je zmerno optimističen (PmG, PmB), pri 

dimenziji obsežnost pa zmerno pesimističen pri pojasnjevanju dobrih dogodkov (PvG) in zmerno 

pesimističen pri pojasnjevanju slabih dogodkov - PvB (tako slabe kot dobre dogodke zaznava kot 

začasne). Vzroke za slabe dogodke (PsB) pripisuje zunanjim dejavnikom, kar kaže na zmerno 

visoko samospoštovanje, pri pojasnjevanju vzrokov za dobre dogodke (PsG) pa je v povprečju. V 

splošnem je oseba zmerno optimistična in polna upanja. 
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Oseba 5 – ženska, 25 let 

Tabela 3.17: Rezultati vprašalnika BFI za osebo 5 glede na splošno populacijo. 

Dimenzije Rezultat Povprečje populacije (SD)* 

ekstravertnost 26 28,4 (6,1) 
sprejemljivost 37 33,3 (5,4) 

vestnost 41 34,3 (5,0) 
nevroticizem 17 22,7 (6,1) 

odprtost za izkušnje 33 36,9 (6,0) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Tabela 3.18: Rezultati vprašalnika SLCS-R za osebo 5 glede na splošno populacijo. 

 
Rezultati Povprečje populacije (SD)* 

samougajanje 35 27,5 (7,2) 

kompetentnost 32 24,0 (5,1) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 2 

 

Tabela 3.19: Rezultati Testa optimizma za osebo 5. 

Dimenzije Rezultat* Opis rezultata* 

PmB – trajno slabo 1 zelo optimistično 

PmG – trajno dobro 5 povprečje 

PvB – obsežno slabo 3 zmerno optimistično 

PvG – obsežno dobro 5 povprečje 

PsB – poosebljanje slabo 7 zelo nizko samospoštovanje 

PsG – poosebljanje dobro 4 povprečje 

HoB - upanje 4 zmerno upajoči 

skupaj B – skupaj slabo 11 povprečje 

skupaj G – skupaj dobro 14 povprečje 

Celotni končni rezultat G -B 3 povprečje 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *za ocenjevalno lestvico glej Prilogo 3 

 

Tabela 3.20: Rezultati vprašalnika CSWS za osebo 5. 

Izvori samospoštovanja Rezultat* 

podpora družine 5,4 
tekmovanje 5,6 

zunanji videz 4,6 
božja ljubezen 1,0 

akademska uspešnost 4,0 
etičnost 4,4 

sprejemanje s strani drugih 3,4 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Legenda: min=1,0, max=7,0 
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Slika 3.5: Grafični prikaz rezultatov vprašalnika Jaz-Idealni jaz za osebo 5. 

 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018) 

 

Rezultati vprašalnika Velikih pet so pokazali, da ima v primerjavi s povprečjem splošne 

populacije (M+-1SD) nadpovprečno izraženo vestnost, ostale dimenzije pa so v intervalu 

povprečja. Razlike med realnim in idealnim jazom so majhne, kar kaže na dobro samopodobo. 

Na obeh lestvicah samospoštovanja (kompetentnost in samougajanje) je v primerjavi s 

povprečjem splošne populacije (M+-1SD) dosegla visok rezultat, kar nakazuje na visoko 

samospoštovanje. To izvira predvsem iz tekmovanja z drugimi (5,4) in podpore družine (5,6), 

manj iz zunanjega videza (4,6), etičnosti (4,4) in akademske uspešnosti (4,0), najmanj pa iz 

sprejemanja iz strani drugih (3,4) in nič iz božje ljubezni (1,0). Razlike med trenutnim in 

idealnim jazom so zmerne, kar kaže na dobro samopodobo, predvsem si želi biti bolj družabna, 

hitrejša in manj občutljiva. Njen pojasnjevalni slog je pri dimenzijah trajnost in obsežnost zmerno 

do zelo optimističen pri pripisovanju vzrokov za slabe dogodke (slabi dogodki so začasni in 

specifični), pri pripisovanju vzrokov za dobre dogodke pa so vrednosti v povprečju. Pri dimenziji 

poosebljanje so rezultati pokazali, da vzroke za slabe dogodke običajno pripisuje sebi, kar kaže 

na zelo nizko samospoštovanje. Ostale vrednosti so v povprečju. Tudi končni rezultat testa 

optimizma je v povprečju, kar pomeni, da ni niti optimistična, niti pesimistična, je pa tudi zmerno 

upajoča. 
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Oseba 6 – moški, 32 let 

Tabela 3.21: Rezultati vprašalnika BFI za osebo 6 glede na splošno populacijo. 

Dimenzije Rezultat Povprečje populacije (SD)* 

ekstravertnost 27,8 27,8 (6,1) 
sprejemljivost 37 33,5 (5,4) 

vestnost 35 34,8 (5,3) 
nevroticizem 17 21,3 (5,5) 

odprtost za izkušnje 37 37,3 (6,1) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Tabela 3.22: Rezultati vprašalnika SLCS-R za osebo 6 glede na splošno populacijo. 

 
Rezultati Povprečje populacije (SD)* 

samougajanje 33 28,5 (5,7) 

kompetentnost 33 24,6 (5,4) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 2 

 

Tabela 3.23: Rezultati Testa optimizma za osebo 6. 

Dimenzije Rezultat* Opis rezultata* 

PmB – trajno slabo 4 povprečje 

PmG – trajno dobro 5 povprečje 

PvB – obsežno slabo 1 zelo pesimistično 

PvG – obsežno dobro 4 povprečje 

PsB – poosebljanje slabo 2 zmerno visoko samospoštovanje 

PsG – poosebljanje dobro 5 povprečje 

HoB - upanje 5 zmerno upajoči 

skupaj B – skupaj slabo 7 zmerno optimistično 

skupaj G – skupaj dobro 14 povprečje 

Celotni končni rezultat G -B 7 zmerno optimistično 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *za ocenjevalno lestvico glej Prilogo 3 

 

Tabela 3.24: Rezultati vprašalnika CSWS za osebo 6. 

Izvori samospoštovanja Rezultat* 

podpora družine 1,6 
tekmovanje 5,6 

zunanji videz 5,4 
božja ljubezen 1,0 

akademska uspešnost 4,6 
etičnost 2,2 

sprejemanje s strani drugih 2,8 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Legenda: min=1,0, max=7,0 
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Slika 3.6: Grafični prikaz rezultatov vprašalnika Jaz-Idealni jaz za osebo 6. 

 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018) 

 

Rezultati vprašalnika Velikih pet so pokazali, da so vse vrednosti glede na povprečje splošne 

populacije v intervalu povprečja (M+-1SD). Nakazan je sicer trend v smeri manj izraženega 

nevroticizma, a je razlika premajhna, da bi lahko to potrdili. Lestvica kompetentnosti je pokazala 

vrednosti nad povprečjem splošne populacije (M+-1SD), kar pomeni, da posameznik zase misli, 

da je sposobna in učinkovita oseba, lestvica samougajanja pa ni pokazala večjih razlik. Njegovo 

samospoštovanje izvira predvsem iz tekmovanja z drugimi (5,6) in zunanjega videza (5,4), pa 

tudi iz akademske uspešnosti (4,6), manj iz sprejemanja iz strani drugih (2,8) in etičnosti (2,2), 

najmanj pa iz podpore družine (1,6) in božje ljubezni (1,0).  Razlike med trenutnim in idealnim 

jazom so majhne, kar kaže na dobro samopodobo, ker pa jih nekje celo ni, je to lahko pretiranega 

zadovoljstva s seboj, ki kaže na narcizem. Želi si biti predvsem bolj srečen in bolj prilagodljiv. 

Test optimizma pri dimenziji trajnost pokazal vrednosti v povprečju, zelo pesimističen pa naj bi 

bil njegov pojasnjevalni slog za slabe dogodke pri dimenziji obsežnost (slabe dogodke zaznava 

kot splošne). Vzroke za slabe dogodke pripisuje zunanjim dejavnikom (PsB – dimenzija 

poosebljanje), kar kaže na zmerno visoko samospoštovanje. V splošnem je zmerno optimistična 

in tudi zmerno upajoča oseba. 
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Oseba 7 – moški, 30 let 

Tabela 3.25: Rezultati vprašalnika BFI za osebo 7 glede na splošno populacijo. 

Dimenzije Rezultat Povprečje populacije (SD)* 

ekstravertnost 31 27,8 (6,1) 
sprejemljivost 30 33,5 (5,4) 

vestnost 42 34,8 (5,3) 
nevroticizem 29 21,3 (5,5) 

odprtost za izkušnje 35 37,3 (6,1) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Tabela 3.26: Rezultati vprašalnika SLCS-R za osebo 7 glede na splošno populacijo. 

 
Rezultat Povprečje populacije (SD)* 

samougajanje 30 28,5 (5,7) 

kompetentnost 30 24,6 (5,4) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 2 

 

Tabela 3.27: Rezultati Testa optimizma za osebo 7. 

Dimenzije Rezultat* Opis rezultata* 

PmB – trajno slabo 1 zelo optimistično 

PmG – trajno dobro 6 zmerno optimistično 

PvB – obsežno slabo 1 zelo optimistično 

PvG – obsežno dobro 2 zelo pesimistično 

PsB – poosebljanje slabo 7 zelo nizko samospoštovanje 

PsG – poosebljanje dobro 4 povprečje 

HoB - upanje 2 polni upanja 

skupaj B – skupaj slabo 9 zmerno optimistično 

skupaj G – skupaj dobro 12 zmerno pesimistično 

Celotni končni rezultat G -B 3 povprečje 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *za ocenjevalno lestvico glej Prilogo 3 

 

Tabela 3.28: Rezultati vprašalnika CSWS za osebo 7. 

Izvori samospoštovanja Rezultat* 

podpora družine 5,6 
tekmovanje 5,8 

zunanji videz 4,8 
božja ljubezen 4,0 

akademska uspešnost 5,6 
etičnost 6,4 

sprejemanje s strani drugih 5,2 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Legenda: min=1,0, max=7,0 
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Slika 3.7: Grafični prikaz rezultatov vprašalnika Jaz-Idealni jaz za osebo 7. 

 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018) 

 

Glede na povprečje splošne populacije (M+-1SD) ima oseba nadpovprečno izraženo vestnost, 

bolj je tudi nevrotična. Pri ostalih dimenzijah so vrednosti glede na splošno populacijo v intervalu 

povprečja. Lestvica kompetentnosti je pokazala vrednosti nad povprečjem splošne populacije 

(M+-1SD), kar pomeni, da posameznik zase misli, da je sposobna in učinkovita oseba, lestvica 

samougajanja pa ni pokazala večjih odstopanj. Razlike med trenutnim in idealnim jazom so 

majhne, kar kaže na dobro samopodobo. Oseba si želi biti predvsem bolj sproščena in manj 

občutljiva, kar je smiselno glede na visoko izražen nevroticizem. Želi si biti tudi bolj odločna. 

Njegovo samospoštovanje izvira predvsem iz etičnosti (5,8), pa tudi tekmovanja z drugimi (5,8), 

podpore družine (5,6), akademske uspešnosti (5,6) in sprejemanja s strani drugih (5,2), manj pa iz 

zunanjega videza (4,8) in božje ljubezni (4,0). Test optimizma je pri dimenziji trajnost nakazal na 

zmerno do zelo optimističen pojasnjevalni slog (dobri dogodki so trajni, slabi pa začasni), 

podoben naj bi bil njegov pojasnjevalni slog pri dimenziji obsežnost, ki je pokazal zelo 

optimističen slog pojasnjevanja tako pri iskanju vzrokov za slabe, kot tudi za dobre dogodke 

(slabi so specifični, dobri so splošni). Vzroke za slabe dogodke naj bi običajno pripisoval sebi, 

kar lahko kaže na nizko samospoštovanje. V splošnem naj bi bila oseba nekje v povprečju, niti 

optimistična niti pesimistična in tudi polna upanja. 
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Oseba 8 – moški, 31 let 

Tabela 3.29: Rezultati vprašalnika BFI za osebo 8 glede na splošno populacijo. 

Dimenzije Rezultat Povprečje populacije (SD)* 

ekstravertnost 20 27,8 (6,1) 
sprejemljivost 26 33,5 (5,4) 

vestnost 34 34,8 (5,3) 
nevroticizem 32 21,3 (5,5) 

odprtost za izkušnje 38 37,3 (6,1) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Tabela 3.30. Rezultati vprašalnika SLCS-R za osebo 8 glede na splošno populacijo. 

 
Rezultati Povprečje populacije (SD)* 

samougajanje 21 28,5 (5,7) 

kompetentnost 33 24,6 (5,4) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 2 

 

Tabela 3.31: Rezultati Testa optimizma za osebo 8. 

Dimenzije Rezultat* Opis rezultata* 

PmB – trajno slabo 1 zelo optimistično 

PmG – trajno dobro 2 zelo pesimistično 

PvB – obsežno slabo 2 zmerno pesimistično 

PvG – obsežno dobro 3 zmerno pesimistično 

PsB – poosebljanje slabo 7 zelo nizko samospoštovanje 

PsG – poosebljanje dobro 3 zmerno pesimistično 

HoB - upanje 3 zmerno upajoči 

skupaj B – skupaj slabo 10 povprečje 

skupaj G – skupaj dobro 8 zelo pesimistično 

Celotni končni rezultat G -B -2 zelo pesimistično 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *za ocenjevalno lestvico glej Prilogo 3 

 

Tabela 3.32: Rezultati vprašalnika CSWS za osebo 8. 

Izvori samospoštovanja Rezultat* 

podpora družine 6,4 
tekmovanje 6,4 

zunanji videz 5,8 
božja ljubezen 1,1 

akademska uspešnost 1,6 
etičnost 7,0 

sprejemanje s strani drugih 4,0 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Legenda: min=1,0, max=7,0 
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Slika 3.8: Grafični prikaz rezultatov vprašalnika Jaz-Idealni jaz za osebo 8. 

 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018) 

 

Oseba ima v primerjavi s povprečjem splošne populacije (M+-1SD) nadpovprečno izražen 

nevroticizem, pomenljivo bolj je tudi introvertirana in manj sprejemljiva, ostali dve dimenziji pa 

nista pokazali večjih razlik od povprečja. Lestvica samougajanja je v primerjavi s splošnim 

povprečjem (M+-1SD) pokazala podpovprečen rezultat, lestvica kompetentnosti pa 

nadpovprečnega, kar pomeni, da se oseba čuti zelo sposobnega in učinkovitega, a manj sprejetega 

v družbi. Zaznana samopodoba je zmerna, ponekod je oseba popolnoma zadovoljna s seboj, kar 

je lahko znak narcizma, ni pa nujno, saj so drugje razlike velike, kar pa kaže na slabšo 

samopodobo. Želi si biti predvsem bolj prijetna, srečna, sproščena, družabna in manj občutljiva. 

Samospoštovanje pri njej izvira iz etičnosti (7,0), tekmovanja z drugimi (6,4) in podpore družine 

(6,4), pa tudi iz zunanjega videza (5,8) in sprejemanja s strani drugih (4,0), najmanj pa iz 

akademske uspešnosti (1,6) in božje ljubezni (1,1). Pri testu optimizma so rezultati dimenzije 

trajnost nakazali na zelo optimističen pojasnjevalni slog pri pojasnjevanju slabih dogodkov (so 

začasni) in zelo pesimističen pojasnjevalni slog pri pojasnjevanju dobrih dogodkov (tudi ti so 

začasni). Pri dimenziji obsežnost so rezultati pokazali na zmerno pesimističen pojasnjevalni slog 

pri obeh vrstah dogodkov (slabi dogodki so splošni, dobri so specifični), zmerni pesimizem pa se 

je pokazal tudi pri dimenziji poosebljanje, kar lahko kaže na nizko samospoštovanje. Sicer pa je, 

glede na rezultate, zmerno upajoča, a v splošnem zelo pesimistična oseba. 
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Oseba 9 – moški, 35 let 

Tabela 3.33: Rezultati vprašalnika BFI za osebo 9 glede na splošno populacijo. 

Dimenzije Rezultat Povprečje populacije (SD)* 

ekstravertnost 33 27,8 (6,1) 
sprejemljivost 37 33,5 (5,4) 

vestnost 35 34,8 (5,3) 
nevroticizem 12 21,3 (5,5) 

odprtost za izkušnje 45 37,3 (6,1) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Tabela 3.34: Rezultati Testa optimizma za osebo 9. 

Dimenzije Rezultat* Opis rezultata* 

PmB – trajno slabo 4 povprečje 

PmG – trajno dobro 4 povprečje 

PvB – obsežno slabo 4 povprečje 

PvG – obsežno dobro 3 zmerno pesimistično 

PsB – poosebljanje slabo 7 zelo nizko samospoštovanje 

PsG – poosebljanje dobro 3 zmerno pesimistično 

HoB - upanje 8 povprečje 

skupaj B – skupaj slabo 15 zelo pesimistično 

skupaj G – skupaj dobro 10 zmerno pesimistično 

Celotni končni rezultat G -B -5 zelo pesimistično 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *za ocenjevalno lestvico glej Prilogo 3 

 

Tabela 3.35: Rezultati vprašalnika CSWS za osebo 9. 

Izvori samospoštovanja Rezultat* 

podpora družine 4,8 
tekmovanje 4,6 

zunanji videz 4,4 
božja ljubezen 1,0 

akademska uspešnost 4,4 
etičnost 5,8 

sprejemanje s strani drugih 3,4 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Legenda: min=1,0, max=7,0 

 

Tabela 3.36: Rezultati vprašalnika SLCS-R za osebo 9 glede na splošno populacijo. 

 
Rezultati Povprečje populacije (SD)* 

samougajanje 40 28,5 (5,7) 

kompetentnost 32 24,6 (5,4) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 2 
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Slika 3.9: Grafični prikaz rezultatov vprašalnika Jaz-Idealni jaz za osebo 9. 

 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018) 

 

Rezultati vprašalnika Velikih pet so pokazali, da ima oseba v primerjavi s povprečjem splošne 

populacije (M+-1SD) nadpovprečno izraženo odprtost in podpovprečno izražen nevroticizem. 

Rahlo višji je sicer rezultat pri dimenziji ekstravertiranosti, a je razlika še vedno v okviru 

povprečnih vrednoti splošne populacije. Vrednosti pri ostalih dveh dimenzijah nista pokazali 

večjih odklonov. Obe lestvici samospoštovanja sta v primerjavi s splošno populacijo (M+-1SD) 

pokazali nadpovprečen rezultat, kar nakazuje na visok občutek sposobnosti in splošnega občutka 

sprejetosti. Samospoštovanje pri tej osebi izvira predvsem iz etičnosti (5,8), manj iz podpore 

družine (4,8), zunanjega videza (4,4) in akademske uspešnosti (4,4), najmanj pa iz sprejemanja s 

strani drugih (3,4) in božje ljubezni (1,0). Razlike med realnim in idealnim jazom so majhne, kar 

kaže na dobro samopodobo. Oseba si želi biti predvsem bolj odločna in bolj sproščena. Test 

optimizma je pokazal, da je pojasnjevalni slog osebe pri dimenziji trajnost v povprečju, pri vseh 

ostalih dimenzijah pa je zmerno do zelo pesimističen. Mera upanja je tudi v povprečju, v 

splošnem pa je zelo pesimistična oseba. 

 

Oseba 10 – moški, 51 let 

Tabela 3.37: Rezultati vprašalnika BFI za osebo 10 glede na splošno populacijo. 

Dimenzije Rezultat Povprečje populacije (SD)* 

ekstravertnost 34 27,8 (6,1) 
sprejemljivost 36 33,5 (5,4) 

vestnost 40 34,8 (5,3) 
nevroticizem 19 21,3 (5,5) 

odprtost za izkušnje 36 37,3 (6,1) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 
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Tabela 3.38: Rezultati vprašalnika SLCS-R za osebo 10 glede na splošno populacijo 

 
Rezultati Povprečje populacije (SD)* 

samougajanje 31 28,5 (5,7) 

kompetentnost 29 24,6 (5,4) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 2 

 

Tabela 3.39: Rezultati Testa optimizma za osebo 10. 

Dimenzije Rezultat* Opis rezultata* 

PmB – trajno slabo 7 zelo pesimistično 

PmG – trajno dobro 6 zmerno optimistično 

PvB – obsežno slabo 2 zmerno optimistično 

PvG – obsežno dobro 2 zelo pesimistično 

PsB – poosebljanje slabo 7 zelo nizko samospoštovanje 

PsG – poosebljanje dobro 4 zmerno pesimistično 

HoB - upanje 9 zmerno brezupni 

skupaj B – skupaj slabo 16 zelo pesimistično 

skupaj G – skupaj dobro 12 zmerno pesimistično 

Celotni končni rezultat G -B -4 zelo pesimistično 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *za ocenjevalno lestvico glej Prilogo 3 

 

Tabela 3.40: Rezultati vprašalnika CSWS za osebo 10. 

Izvori samospoštovanja Rezultat* 

podpora družine 5,2 
tekmovanje 5,8 

zunanji videz 3,4 
božja ljubezen 3,6 

akademska uspešnost 4,2 
etičnost 4,8 

sprejemanje s strani drugih 2,6 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Legenda: min=1,0, max=7,0 

 

Slika 3.10: Grafični prikaz rezultatov vprašalnika Jaz-Idealni jaz za osebo 10. 

 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018) 
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Glede na rezultate vprašalnika Velikih pet je oseba v primerjavi s splošno populacijo (M+-1SD) 

bolj introvertirana in ima nadpovprečno izraženo vestnost, pri ostalih treh dimenzijah ni opaziti 

večjih odstopanj od povprečja. Rezultati lestvic samougajanja in kompetentnosti so v primerjavi s 

povprečjem splošne populacije (M+-1SD) v intervalu povprečja in ne kažejo večjih razlik.  

Razlike med trenutnim in idealnim jazom so majhne, iz česar lahko sklepamo na dobro 

samopodobo. Oseba si želi biti bolj priljubljena, predvsem pa manj občutljiva. Samospoštovanje 

pri njej izvira predvsem iz tekmovanja z drugimi (5,8) in podpore družine (5,2), manj iz etičnosti 

(4,8) in akademske uspešnosti (4,2), še manj iz božje ljubezni (3,6) in zunanjega videza (3,4) in 

najmanj iz sprejemanja s strani drugih (2,6). Test optimizma je pri vseh, razen dveh postavkah 

(PmG, PvB), pokazal zmerni do zelo pesimistični pojasnjevalni slog. Tudi v splošnem je oseba 

zelo pesimistična in pa zmerno brezupna. 

 

V naslednjih poglavjih bomo ugotovljene osebnostne profile primerjali med seboj in preverili ali 

bi za katere od izbranih osebnostnih lastnosti lahko rekli, da so značilne za vrhunskega 

slovenskega šahista, in pa ali obstajajo razlike v osebnostnih lastnostih med šahisti in šahistkami. 

 

3.3.2 Primerjava osebnostnih profilov vrhunskih slovenskih šahistov 

 

Primerjali smo osebnostne profile glede na dimenzije Velikih pet. Pri dimenziji ekstravertnost 

smo ugotovili, da sta dve osebi bolj ekstrovertirani, ena pa bolj introvertirana. Vestnost imajo 

nadpovprečno izraženo tri osebe, sprejemljivost in odprtost pa sta bolj izraženi pri eni osebi. 

Največ odstopanj je bilo pri dimenziji nevroticizem, kjer so tri osebe dosegle nadpovprečni 

rezultat, dve pa podpovprečnega. Za nobeno od dimenzij tako ne bi mogli reči, da je 'tipična' za 

slovenskega vrhunskega šahista.  

 

Zanimalo nas je tudi, kako vrhunski slovenski šahisti zaznavajo svojo samopodobo. Glede na 

rezultate pri vprašalniku Jaz-Idealni jaz smo pri vseh desetih udeležencih ugotovili, da so bile 

razlike med realnim in idealnim jazom v večini majhne, le pri dveh osebah so bile velike in pri 

eni zmerno velike. Lahko torej trdimo, da je zaznana samopodoba vrhunskih slovenskih šahistov 

in šahistk dobra. Preverili smo tudi, za katere postavke v vprašalniku so si udeleženci najbolj 

želeli izboljšav, pri čemer smo upoštevali tiste postavke, pri katerih je bila razlika večja od 1 (2 
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ali več). Ugotovili smo, da si kar sedem od desetih udeležencev močno želi biti manj občutljivih, 

polovica pa si jih želi biti bolj odločna. Vsaka poteza v igri šaha pomeni odločitev, ki lahko v 

trenutku poruši sistem in šahista tudi stane zmage. Biti bolj odločen je tako zelo zaželeno. Za 

uspešnejše spoprijemanje s porazi, ki so tudi del igre šaha, pa občutljivost ni koristna, saj šahistu 

povzroča dodaten stres in lahko negativno vpliva na njegovo samospoštovanje. Najmanj (pri 

vsaki le po ena oseba) pa je bila izražena želja po biti bolj dober, inteligenten, odgovoren, 

ekstravertiran. To bi lahko pomenilo, da se imajo slovenski vrhunski šahisti za dovolj dobre, 

inteligentne, odgovorne in ekstravertirane osebe. 

 

Tabela 3.41: Primerjava izvorov samospoštovanja slovenskih vrhunskih šahistov. 

 

oseba 
1 

oseba 
2 

oseba 
3 

oseba 
4 

oseba 
5 

oseba 
6 

oseba 
7 

oseba 
8 

oseba 
9 

oseba 
10 

povprečje 
(SD) 

podpora družine 6,8 6,6 5,2 6,6 5,4 1,6 5,6 6,4 4,8 5,2 5,4 (1,5) 

tekmovanje 6,2 6,2 5,4 6,2 5,6 5,6 5,8 6,4 4,6 5,8 5,8 (0,5) 

zunanji videz 6,4 6,8 5,6 5,4 4,6 5,4 4,8 5,8 4,4 3,4 5,3 (1,0) 

božja ljubezen 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3,6 1,6 (1,2) 

akademska usp.  5,8 6,2 4,2 4,4 4 4,6 5,6 1,6 4,4 4,2 4,5 (1,2) 

etičnost 5,8 6,6 5 6,8 4,4 2,2 6,4 7 5,8 4,8 5,5 (1,5) 

sprejemanje 5,2 4,6 3,6 4,2 3,4 2,8 5,2 4 3,4 2,6 3,9 (0,9) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    

 

Preverili smo tudi, kakšno je samospoštovanje vrhunskih slovenskih šahistov in kateri so njegovi 

izvori. Ugotovili smo, da imajo tri osebe nadpovprečno izraženo dimenzijo samougajanja, ena pa 

manj. Pri dimenziji kompetentnosti pa je imela polovica oseb nadpovprečen rezultat. Iz tega 

lahko zaključimo, da je šahistovo samospoštovanje bolj odvisno od kompetentnosti, kot od 

samougajanja, kar pomeni, da se šahistov občutek lastne vrednosti poveča bolj, ko se čuti 

sposobnega in učinkovitega, kot pa ko se čuti sprejetega. Izvori samospoštovanja (primerjava je 

predstavljena v Tabeli 3.41) pri osebah so različni, najbolj izstopa postavka tekmovanja z 

drugimi, za katero je večina menila, da pomembno vpliva na njihovo samospoštovanje. Opaziti je 

bilo mogoče tudi, da pri mlajših šahistih na samospoštovanje bolj vpliva podpore družine, 

medtem ko je pri starejših bolj v ospredju etičnost, razlike pa vseeno niso takšne, da bi lahko z 

veliko mero gotovosti to potrdili. Najmanj na samospoštovanje šahistov vplivata božja ljubezen 

in pa tudi sprejemanje s strani drugih. Lahko torej zaključimo, da je eden izmed 
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najpomembnejših izvorov samospoštovanja pri šahistih tekmovanje z drugimi, kar je smiselno, 

glede na to, da so vsi vrhunski tekmovalci in gre pri tem vedno za tekmovanje z nasprotniki, 

zmagovalec pa čuti bolj vrednega ko zmaga oz. postane boljši od drugega. Božja ljubezen pa na 

samospoštovanje šahistov nima pomembnega vpliva, saj je tudi narava igre takšna, da je šahist za 

vsako svojo odločitev oz. potezo odgovoren sam in izida ne more pripisati kar tako neki višji sili 

ali mogoče sreči. 

 

Primerjava rezultatov Testa optimizma je pokazala, da šahisti v splošnem niso niti optimisti niti 

pesimisti, saj so štiri osebe v splošnem bolj optimistične, tri bolj pesimistične, tri pa so v 

povprečju. Sedem oseb je pri meri upanja dobilo nadpovprečen rezultat, dve sta v povprečju, le 

ena pa je pod povprečjem, zato lahko trdimo, da so vrhunski slovenski šahisti zmerno do polno 

upajoči. Najbolj pesimističen pojasnjevalni slog je bilo opaziti pri dimenziji PvG (obsežno 

dobro), kjer nobena oseba ni dosegla rezultatov, ki veljajo za optimističen pojasnjevalni slog (tri 

v povprečju, sedem na strani pesimizma), kar pomeni, da si dobre dogodke običajno pojasnjujejo 

kot začasne. Šahisti se zavedajo, da ena zmaga še ne pomeni večno zmagovati in da je za vsako 

zmago posebej potrebno trdo delati, da se lahko vzdržuje vrhunski nivo igre. Zavedajo se, da je 

tudi poraz je le en in ne pomeni trajne poraženosti, saj si kot začasne navadno pojasnjujejo tudi 

slabe dogodke (dimenzija PvB). Tu je sedem oseb dobilo rezultate, ki nakazujejo na optimističen 

pojasnjevalni slog, pri dveh osebah prevladuje pesimistični, rezultati ene osebe pa so v povprečju. 

Pri dimenziji trajnost (PmB, PmG) so rezultati v povprečju, pri dimenziji poosebljanje pa je 

nakazan trend k pesimističnemu pojasnjevalnemu slogu pri tako dobrih kot tudi slabih dogodkih, 

a so razlike premajhne, da bi si upali to zagotovo potrditi.  

 

Po naših podatkih je torej tipičen šahist oseba, ki po dimenzijah Velikih pet ne izstopa od splošne 

populacije, ima dobro samopodobo in je nagnjen k višjemu samospoštovanju na področju 

kompetentnosti (občutku lastne sposobnosti in učinkovitosti). Vrhunski šahist mora verjeti vase 

in v svojo presojo, saj je natančna analiza vseh možnih kombinacij izidov redko mogoča, tako da 

se mora zanesti nase in poslušati svojo intuicijo. Naš tipični šahist zase misli, da je dovolj dobra, 

inteligentna, odgovorna in ekstravertirana oseba, ki pa bi lahko bila manj občutljiva in rahlo bolj 

odločna, saj so šahisti so med partijo pod velikim časovnim pritiskom, zato je biti odločen v 

svojih potezah ključnega pomena. Če naredi napako, mora to sprejeti v mirnem duhu, saj ga v 
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nasprotnem primeru burne čustvene reakcije lahko začasno onesposobijo, kar pa pomeni slabšo 

igro v prihodnjih partijah. Samospoštovanje našega tipičnega šahista izvira predvsem iz 

tekmovanja z drugimi, kar pomeni, da se njegov občutek lastne vrednosti poveča vsakič, ko 

premaga nasprotnika, božja ljubezen pa na njegovo samospoštovanje nima velikega vpliva, ker se 

zaveda, da njegov uspeh ni odvisen od neke višje sile, temveč je produkt lastnega trdega dela. Ni 

niti optimist niti pesimist, ampak je realist, ker ve, da je za vzdrževanje kakovostne igre potrebno 

ostati kritičen do svojih uspehov in neuspehov, saj le tako lahko napreduje. Dogodke v življenju 

si pojasnjuje kot začasne, ker se zaveda, da sta tako zmaga kot tudi poraz trenutna izida in da je 

že v naslednji partiji lahko vse drugače. Na poti ga spremlja tudi zmerna mera upanja, ki mu 

pomaga, da mu na poti do vrhunskih rezultatov ne zmanjka motivacije. 

 

3.3.3 Primerjava osebnostnih značilnosti po spolu 

 

Tabeli 3.42 in 3.43 prikazujeta primerjavo rezultatov vprašalnika BFI za ženske in moške glede 

na povprečje splošne populacije, tabeli 3.44 in 3.45 pa primerjavo rezultatov vprašalnika SLCS-R 

za ženske in moške, prav tako v primerjavi s povprečjem splošne populacije.  

 

Tabela 3.42: Primerjava rezultatov vprašalnika BFI za ženske glede na splošno populacijo. 

dimenzije 
oseba 1 oseba 2 oseba 3 oseba 4 oseba 5 

splošna populacija 
(SD)* 

ekstravertnost  24 35 29 28 26 28,4 (6,1) 

sprejemljivost 37 30 30 34 37 33,3 (5,4) 

vestnost 34 34 31 31 41 34,3 (5,0) 

nevroticizem 26 31 16 18 17 22,7 (6,1) 

odprtost za izkušnje 42 37 42 36 33 36,9 (6,0) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Tabela 3.43: Primerjava rezultatov vprašalnika BFI za moške glede na splošno populacijo. 

dimenzije 
oseba 6 oseba 7 oseba 8 oseba 9 oseba 10 

splošna populacija 
(SD)* 

ekstravertnost  29 31 20 33 34 27,8 (6,1) 

sprejemljivost 37 30 26 37 36 33,5 (5,4) 

vestnost 35 42 34 35 40 34,8 (5,3) 

nevroticizem 17 29 32 12 19 21,3 (5,5) 

odprtost za izkušnje 37 35 38 45 36 37,3 (6,1) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 



Pust, Lucija. 2018. »Analiza osebnostnih značilnosti slovenskih vrhunskih šahistov.« Diplomsko delo., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

52 
 

Tabela 3.44: Primerjava rezultatov vprašalnika SLCS-R za ženske v primerjavi s splošno 

populacijo. 

 

oseba 1 oseba 2 oseba 3 oseba 4 oseba 5 
povprečje 

populacije (SD)* 
 povprečje 

populacije (SD)** 

samougajanje 22 20 26 32** 35 27,5 (7,2)  28,6 (5,3) 

kompetentnost 20 25 26 26** 32 24,4 (5,1)  25,6 (4,9) 

 Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

**oseba je starejša od 29 let – Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Tabela 3.45: Primerjava rezultatov vprašalnika SLCS-R za moške v primerjavi s splošno 

populacijo. 

 

oseba 6 oseba 7 oseba 8 oseba 9 oseba 10 povprečje populacije (SD)* 

samougajanje 33 30 21 40 31 28,5 (5,7) 

kompetentnost 33 30 33 32 29 26,4 (5,4) 

Vir: Pust, lastna raziskava (2018)    *Vir: Avsec (2007) v Prilogi 1 

 

Najprej smo primerjali dimenzije modela Velikih pet pri ženskah in moških. Ugotovili smo, ima 

glede na povprečje splošne populacije ena ženska bolj izraženo ekstravertnost, pri moških pa en 

bolj in en manj izraženo. En moški je manj sprejemljiv, pri ženskah pa so vse vrednosti v okviru 

povprečja, enako je tudi pri dimenziji odprtosti. Vestnost imata bolj izraženo dva moška in ena 

ženska. Pri dimenziji nevroticizem smo ugotovili, da je bolj izražen pri eni ženski in pri eni manj, 

pri moških pa je en bolj in dva sta manj nevrotična. Razlike med spoloma so vseeno premajhne, 

da bi lahko rekli, da se v velikih petih dimenzijah razlikujejo med seboj. 

 

Rezultati vprašalnika SLCS-R pa so glede na povprečje splošne populacije nakazali na nekatere 

razlike med spoloma. Pri dimenziji samougajanja sicer ni opaziti večjih razlik, stanje je pri obeh 

spolih podobno: dimenzija samougajanja je pri eni ženski manj izražena in pri eni bolj, prav tako 

je pri enem moškem manj in pri enem bolj izražena. Razlike pa so očitne pri primerjavi rezultatov 

na lestvici kompetentnosti, ker so kar štirje moške dosegli nadpovprečen rezultat, medtem ko je 

pri ženskah to dosegla le ena. Lahko torej rečemo, da se moški čutijo bolj sposobne in učinkovite 

od žensk. Primerjava izvorov samospoštovanja med šahistkami in šahisti je pokazala, da pri 
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ženskah več samospoštovanja izvira iz podpore družine in zunanjega videza kot pri moških, pri 

ostalih postavkah pa ni bilo opaziti večjih razlik. 

 

Pri zaznani samopodobi med spoloma ni razlik, v splošnem je dobra na obeh straneh. Si pa 

ženske bolj kot moški želijo biti bolj odločne in hitre, medtem ko si moški bolj kot ženske želijo 

biti manj občutljivi. 

 

Nazadnje so nas zanimale tudi razlike med spoloma pri Testu optimizma. Med njima nismo 

ugotovili večjih razlik, so pa rezultati nakazali na rahlo bolj optimističen pojasnjevalni slog pri 

ženskah, predvsem pri dimenzijah PmG in PvB, ter rahlo bolj pesimističen slog pri moških PsB, 

vendar pa razlike vseeno niso dovolj velike, da bi lahko govorili o tem, kdo je večji ali manjši 

optimist. 

 

 

4 SKLEP 

 

Raziskovalci so ugotovili, da so šahisti v primerjavi z nešahisti bolj introvertirani (Kelly 1985), 

da imajo šahisti bolj izraženo urejenost (so bolj pozorni na detajle) in so v mišljenju bolj 

nekonvencionalni (Avni et al. 1987), kar pomeni, da so bolj odprti za izkušnje. Tudi mi smo 

pričakovali podobne rezultate, in sicer da bodo šahisti v primerjavi s splošno populacijo bolj 

introvertirani, bolj vestni, bolj odprti, manj sprejemljivi in manj nevrotični. Nobenih od teh 

predpostavk nismo potrdili. 

 

Smo pa ugotovili in potrdili svojo domnevo, da imajo šahisti in šahistke dobro zaznano 

samopodobo, kar se povezuje tudi z ugotovitvami Oglivie idr. (1968 v Tušak in Tušak 2001), ki 

pravi, da so športniki v primerjavi z nešportniki bolj samozavestni in izražajo več zaupanja vase.  

 

Test optimizma je pokazal, da naši izbrani vrhunski šahisti niso niti optimisti, niti pesimisti pri 

pojasnjevanju dogodkov, ki so se zgodili, so pa zmerno do zelo polni upanja. Ta rezultat do neke 

mere potrjuje naša pričakovanja. Kot pri vsaki aktivnosti, kjer smo željni napredka, je tudi pri 

šahu pri ocenjevanju svoje igre potrebno ostati realen, da je mogoče sploh napredovati, obenem 
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pa šahist ne sme izgubiti volje oz. upanja v prihodnje zmage. Šahovski turnir traja vsaj devet dni 

in vsak dan je nova partija, velika mera upanja pa šahistu daje moč, da se vsak dan znova lahko 

spoprime z nasprotnikom. Rycht (1985 v Tušak in Tušak 2001) je v svoji raziskavi ugotovil, da 

dlje, kot se športniki ukvarjajo s svojo panogo, manj konvencionalni in bolj radikalni postajajo. 

Mnogi med njimi imajo tudi izkušnje z depresivnimi stanji, pogosto so tudi pesimistični in 

pripravljeni pobegniti v osamljenost. Pomembno se sicer poudariti, da je naš vzorec majhen in 

zato ni posplošljiv na populacijo, je pa vseeno zanimivo, da je ravno naš najstarejši udeleženec 

(oseba 10, 51 let) v splošnem najbolj pesimističen in edini tudi brezupen. 

 

Na področju samospoštovanja nismo našli pomembnih razlik v primerjavi s splošno populacijo, 

so pa šahisti v primerjavi s šahistkami dosegli višje vrednosti na lestvici kompetentnosti, kar 

pomeni, da se čutijo bolj sposobne in učinkovite in da bolj verjamejo v svoje možnosti za uspeh. 

Ugotovili smo tudi, da največ samospoštovanja naših izbranih vrhunskih slovenskih šahistov 

izvira iz tekmovalnosti z drugimi, zato bi lahko predpostavljali, da so tudi bolj tekmovalni, saj so 

bolj motivirani za doseganje prihodnjih zmag. Tudi Kajtna idr. (2003) so v svoji raziskavi 

podobno ugotovili, da so vrhunski športniki v primerjavi s športniki nižje uspešnosti bolj 

tekmovalni, imajo močnejšo orientacijo k zmagi, večjo težnjo po moči in željo po doseganju 

uspeha ter višjo samomotivacijo. Pri šahistkah naj bi več samospoštovanja izviralo iz podpore 

družine in zunanjega videza kot pri šahistih, kar bi se dalo pojasniti z vplivom spola (ženske so 

bolj 'družinske' in se tudi bolj ukvarjajo s svojim videzom). 

 

Naj še enkrat povemo, da je naš vzorec majhen in rezultatov ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo, vseeno pa je bilo v vzorec zajetih deset vrhunskih slovenskih šahistov in šahistk, zato 

menimo, da lahko kljub temu ugotovitve sprejmemo s precejšnjo mero zaupanja in lahko 

predstavljajo osnovo za nadaljnje raziskovanje. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1. 

Osnovna statistika za vprašalnik BFI na vzorcu 324 odraslih – primerjava glede na spol. 

Lestvica 

Moški Ženske 

M SD M SD 

Ekstravertnost  27,8 6,1 28,4 6,1 

Sprejemljivost  33,5 5,4 33,3 5,4 

Vestnost 34,8 5,3 34,3 5,0 

Nevroticizem 21,3 5,5 22,7 6,1 

Odprtost  37,3 6,1 36,9 6,0 

Vir: Avsec (2007, 172) 

Razlike med spoloma so majhne, pomembne samo na lestvici nevroticizma, na kateri so ženske v 

povprečju dosegale višje število točk. 

 

Priloga 2. 

Osnovna statistika lestvice vprašalnika SLCS-R glede na spol in starost. 

 Moški Ženske Skupaj 

M SD N M SD N M SD N 

Mlajši (do 29)          

Samougajanje 29,4 5,4 51 27,5 7,2 57 28,4 6,4 108 

Kompetentnost 26,4 4,8 52 24,0 5,1 57 25,2 5,1 109 

Starejši           

Samougajanje 28,5 5,7 34 28,6 5,3 42 28,6 5,5 76 

Kompetentnost 24,6 5,4 34 25,6 4,9 41 25,1 5,1 75 

Skupaj          

Samougajanje 29,1 5,5 85 28,0 6,4 99 28,5 6,0 184 

Kompetentnost 25,7 5,1 86 24,7 5,1 98 25,2 5,1 184 

Vir: Avsec (2007, 114) 

 

 



 

 
 

Priloga 3. 

Lestvice Testa optimizma. 

PmB  
(trajno slabo) 

0  1 2  3 4 5  6 7  8 

Zelo optimistično Zmerno 

optimistično 

povprečje Zmerno 

pesimistično 

Zelo pesimistično 

PmG  
(trajno dobro) 

0  1  2 3 4  5 6 7  8 

Zelo pesimistično Zmerno 

pesimistično 

povprečje Zmerno 

optimistično 

Zelo optimistično 

PvB  
(obsežno slabo) 

0  1 2  3 4 5  6 7  8 

Zelo optimistično Zmerno 

optimistično 

povprečje Zmerno 

pesimistično 

Zelo pesimistično 

PvG  
(obsežno dobro) 

0  1  2 3 4  5 6 7  8 

Zelo pesimistično Zmerno 

pesimistično 

povprečje Zmerno 

optimistično 

Zelo optimistično 

PsB  
(poosebljenje) 

0  1 2  3 4 5  6 7  8 

Zelo visoko 

samospoštovanje 

Zmerno visoko 

samospoštovanje 

povprečje Zmerno nizko 

samospoštovanje 

Zelo nizko 

samospoštovanje 

PsG  
(poosebljenje) 

0  1  2 3 4  5 6 7  8 

Zelo pesimistično Zmerno 

pesimistično 

povprečje Zmerno 

optimistično 

Zelo optimistično 

      

HoB 

= PmB + 

PvB  
(brezup) 

0 – 2  3 – 6 7 – 8 9 – 11  12 – 16 

Polni upanja Zmerno upajoči povprečje Zmerno brezupni Izredno brezupni 

 

Celotni 

rezultat – B 
(slabi dogodki) 

3 – 6 6 – 9 10  11 12 – 14 nad 14 

Zelo optimistično Zmerno 

optimistično 

povprečje Zmerno 

pesimistično 

Zelo pesimistično 

Celotni 

rezultat – G 
(dobri dogodki) 

pod 10 11 – 13  14 – 16 17 – 19 nad 19 

Zelo pesimistično Zmerno 

pesimistično 

povprečje Zmerno 

optimistično 

Zelo optimistično 

Celotni 

končni 

rezultat– G-

B 

nad 8 6 – 8 3 – 5 1  2 0 ali manj 

Zelo optimistično Zmerno 

optimistično 

povprečje Zmerno 

pesimistično 

Zelo pesimistično 

Vir: Seligman (2009) 


