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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je obravnavano neverbalno komuniciranje, in sicer samozaznave 

neverbalnega komuniciranja pri študentih Fakultete za management z delovnimi izkušnjami. 

Opredeljeni so pojmi komuniciranje, poslovno komuniciranje in neverbalno komuniciranje, 

poudarek pa je na samozaznavah neverbalnega komuniciranja. V empiričnem delu zaključne 

projektne naloge so predstavljeni rezultati spletnih anket, s katerimi sem ugotavljala, v 

kolikšni meri se študentje zavedajo lastnega neverbalnega komuniciranja, medtem ko na 

delovnem mestu komunicirajo s sodelavci. Študentje se relativno slabo zavedajo neverbalnega 

komuniciranja, saj so na vsa anketna vprašanja največkrat odgovorili z "nikoli". Najmanj se 

zavedajo premikanja svojega jezika in ust, naklona svoje glave ter dviganja obrvi, najbolj pa 

se zavedajo gestikulacije, parajezika in gibanja telesa.  

Ključne besede: poslovno komuniciranje, neverbalno komuniciranje, govorica telesa, mimika 

obraza, samozavedanje. 

SUMMARY 

The final project paper deals with non-verbal communication, namely meta-perceptions of 

non-verbal communication among students of Faculty of management with work experience. 

The terms communication, business communication and non-verbal communication are 

defined, and the area of self-awareness of nonverbal communication is studied. In the 

empirical part of the final project paper we present the results of online surveys that identify 

the extent to which students are aware of their own nonverbal communication, while 

communicating with their colleagues at the workplace. Students are relatively bad in self-

awareness of non-verbal communication, as they most often answered the survey questions 

with "never". They are least aware of the tongue and mouth movement, tilt of their heads, and 

rising of their eyebrows, but they are most aware of gesticulations, paralanguage and body 

movement. 

Keywords: business communication, non-verbal communication, body language, facial 

expression, self-awareness. 
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1          UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Kneţevič (2001, 15) pravi: »Komunikacija je nikoli ponovljivi dvosmerni proces, ki se dogaja 

med oddajnikom in sprejemnikom, med dvema osebama ali med govorcem, govornikom in 

skupino oz.  med skupinami ter je interakcijski proces, v katerem sodelujemo vsi, ne glede na 

to, ali se verbalno izraţamo ali ne.« Človek komunicira enovito, torej verbalno in neverbalno, 

in šele celota obeh načinov daje komunikacijski učinek (Ule 2005, 194). 

Neverbalnemu komuniciranju se je nemogoče izogniti. To je tudi ena pomembnih značilnosti 

neverbalnega komuniciranja (Ule 2005, 197). In ravno neverbalna komunikacija, predvsem pa 

govorica telesa, ima pri socialnem obnašanju človeka osrednjo vlogo (Kneţevič 2001, 26). 

Posameznik med komuniciranjem lahko obrača besede in na primer tudi laţe, vendar 

obnašanje svojega telesa veliko teţje prikriva. 

Razumevanje neverbalnega komuniciranja in odzivanje nanj poteka po navadi mnogo bolj 

avtomatsko in neposredno kot pri verbalnem komuniciranju. Komuniciramo pravzaprav s 

celotnim telesom, lahko na primer z mimiko, z gestami ali z izrazom na obrazu (Ule 2005, 

194). Ločevanje med verbalnim in neverbalnim komuniciranjem je dobro izhodišče za 

definiranje neverbalnega komuniciranja. Analitiki neverbalnega komuniciranja (Argyle 1988; 

Birdwhistell 1973; povzeto po Ule 2005, 197) trdijo, da je neverbalno komuniciranje tudi 

posebna oblika jezika. Argyle (1988) neverbalnemu komuniciranju pravi telesni jezik (v Ule 

2005, 197). Pri lastnem neverbalnem komuniciranju gre za širok spekter podzavestno fizičnih 

gibov, pa četudi sedimo pri miru, lahko nehote izraţamo svoje resnične občutke (Heller in 

Hindle 2001, 22). 

Govorica telesa je lahko skladna ali neskladna z verbalno komunikacijo, vendar pa je splošno 

razumevanje telesne govorice ena od poti do razumevanja drugih ljudi (Heller in Hindle 2001, 

22). Govorica telesa je povezana z genetsko zasnovo in kulturnim okoljem, iz katerega 

izhajamo (Kneţevič 2001, 25).   

Kneţevič (2001, 26) tudi ugotavlja, da se z neverbalno komunikacijo nezavedno in tudi 

zavedno izraţamo, jo sprejemamo, beremo, razumemo ter jo za sporazumevanje uporabljamo 

do konca svojega ţivljenja. V neposredni komunikaciji je le 7 % besednega sporazumevanja, 

38 % pa ob tem predstavlja glas s svojo barvo, višino, melodijo, naglasi, s frekvenco govora, 

pa tudi z vmesnimi vdihi in izdihi. Neverbalne komunikacije je več kot polovica, in sicer kar 

55 % (Kneţevič 2001, 26). Z zadnjim stavkom opozarjam, da gre samo za pribliţne ocene, 

ker tega ni mogoče natančno izmeriti. 
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»Neverbalno komuniciranje pomaga pri spoznavanju in vţivljanju, vsekakor pa kaţe biti 

pozoren na neskladnost med posameznimi oblikami komuniciranja ter na hitre spremembe v 

načinu neverbalnega komuniciranja, ki so po navadi odraz prikritih dogajanj,« ugotavljajo 

Moţina in drugi (2004, 56). Poslovneţ naj bi se zavedal svojih glavnih značilnosti v 

neverbalnem komuniciranju, nekaj mu lahko povedo tudi bliţnji, največ pa mora odkriti sam 

(Moţina idr. 2004, 64). Vendar  pri odkrivanju samega sebe naletimo na veliko oviro, to je 

nezavedno izraţanje našega celotnega telesa. Nebesedno izraţanje je mnogo teţe obvladovati, 

kar pomeni, da manj vešč posameznik izda marsikaj, česar ne bi hotel, dovolj ozaveščen 

posameznik pa izve tako mnogo več kot iz izrečenih ali zapisanih besed (Moţina idr. 2004, 

55). Na pomen neverbalnega sporočila smo lahko prepričani le, če prejemnika ali 

sporočevalca dobro poznamo, če se zmoremo vţiveti vanj in če dobro poznamo kulturne 

značilnosti okolja, kjer poteka komuniciranje (Moţina idr. 2004, 56). 

Po navedbah različnih avtorjev je Ule (2005, 200) ugotovila, da neverbalnih sporočil ne 

pošiljamo vedno po svoji volji. Medtem ko pri verbalnem komuniciranju vedno naprej 

premislimo, kaj bomo rekli, je lahko premišljen tudi nasmeh ob srečanju z znancem (Ule 

2005, 200). Obstaja pa obilica nezavednega  neverbalnega komuniciranja, ki ga je teţje 

nadzirati. Ravno nezavedna neverbalna komunikacija vsebuje ogromno uporabnih ključev za 

prepoznavanje človekovih stanj, občutkov, čustev in odnosov (Ule 2005, 200).  

1.2 Namen in cilj zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je opredeliti neverbalno komuniciranje pri študentih 

Fakultete za management in raziskati, v kolikšni meri se študentje med komuniciranjem s 

sodelavci zavedajo lastnega neverbalnega komuniciranja. Na področju neverbalnega 

komuniciranja namreč različni avtorji (Ekman in Friesen, 1969; Mead 1997) trdijo, da naj bi 

šlo za nezavedno izraţanje, vendar se mi večkrat zgodi, da med komuniciranjem z drugimi 

sama sebe sprašujem, kaj počnem s svojim telesom. Z zaključno projektno nalogo ţelim 

opozoriti na pomen neverbalne komunikacije pri delu. 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

– opredeliti pojme komuniciranje, poslovno komuniciranje in neverbalno komuniciranje; 

– raziskati problem samozavedanja neverbalnega komuniciranja; 

– ugotoviti, v kolikšni meri se vprašani študentje Fakultete za management zavedajo 

posameznih oblik neverbalnega komuniciranja, medtem ko komunicirajo s sodelavci na 

delovnem mestu; 

– primerjati oblike oziroma tipe neverbalnega komuniciranja med seboj in opozoriti, na 

katero posamezno obliko neverbalnega komuniciranja naj bodo študentje med delovnim 

časom najbolj pozorni. 
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Uporabila sem deskriptivno metodo z uporabo literature domačih in tujih avtorjev, knjig, 

člankov in spletnih strani. Merski instrument, s katerim sem v empiričnem delu zbirala 

podatke, je spletni anketni vprašalnik. Primarne podatke sem zbrala s pomočjo vzorca 

posameznih študentov, ki obiskujejo katero koli študijsko središče Fakultete za management 

Univerze na Primorskem in so nanjo bili vpisani v študijskem letu 2011/ 2012. Študentje so v 

spletni anketi odgovarjali na vprašanja, ki so se navezovala na to, v kolikšni meri se med 

komuniciranjem zavedajo posameznih oblik lastnega neverbalnega izraţanja. Zbrane podatke 

sem obdelala s pomočjo računalniškega programa Excel, jih analizirala in ponazorila z grafi. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Predpostavljam, da bodo anketiranci izpolnjevali vprašalnike vestno in da bodo zbrani podatki 

odraţali dejanske samozaznave študentov. 

V zaključni projektni nalogi se omejujem na določene oblike neverbalnega komuniciranja 

(drţa telesa, gibanje rok, sedenje, hoja, mimika obraza, poloţaj nog pri sedenju), na katere 

morajo biti študentje posebej pozorni, če hočejo v svoji prihodnosti uspeti na raznih poslovnih 

razgovorih, sestankih, predstavitvah in pogajanjih. Med omejitve prištevam tudi dejstvo, da je 

neverbalno komuniciranje do določene mere nezavedno, kar pomeni, da lahko prihaja do 

pomanjkljivega samozavedanja. Prav tako je potrebno upoštevati razlike pri samozavedanju 

med posamezniki. Do napak pa lahko prihaja tudi zaradi pomanjkljivega spominjanja (nekdo, 

ki je imel zadnjo delovno izkušnjo eno leto nazaj, se je med reševanjem anketnega 

vprašalnika najverjetneje slabo spominjal svojega neverbalnega izraţanja). 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Poslovno komuniciranje 

V organizaciji skoraj ni dejavnosti, ki bi lahko potekala brez komuniciranja. Managerji in 

strokovnjaki komunicirajo z razlogom. Njihov namen je, da bi sodelavci in drugi pridobili 

koristne informacije s ciljem, da bi na sodelavce ter posameznike in skupine zunaj svoje 

organizacije dobro vplivali (Moţina idr. 2004, 17). 

2.1.1 Opredelitev poslovnega komuniciranja 

Ule (2005, 10) pravi: »Beseda komuniciranje ima dolgo in bogato zgodovino.« Izhaja iz 

latinske besede communicare, ki pomeni posvetovati se, razpravljati o nečem, vprašati za 

nasvet (SSKJ 1994, 420). Komuniciranje jemljemo kot nekaj samoumevnega in danega, v 

organizaciji pa je komuniciranje podlaga za izvajanje vseh funkcij in dejavnosti (Kavčič 2004, 

3). 

Komuniciranje je dinamičen dvosmerni proces, ki sloni na skupnem socialnem znanju vseh 

vpletenih v komunikacijski proces. Je ţivljenjski element, v katerega se rojevamo kot kulturna 

bitja, v katerem ţivimo, ustvarjamo in se realiziramo. Komuniciranje je zelo širok pojav, ki 

vsebuje tako procese med ljudmi kot procese v nas samih. Je proces, ki je sestavljen iz 

organiziranih in namernih dejanj udeleţencev ter njihovih doţivljajev, ki s svojimi dejanji 

vplivajo drug na drugega, pri tem pa medsebojno prepoznavajo svoja in tuja dejanja in 

doţivljaje. Pri komuniciranju mislimo tudi na notranji dialog s samim seboj v obliki mišljenja, 

razmišljanja, domišljije, sanjarjenja, fantaziranja, imaginacije, saj se tudi tu dogaja neka 

oblika komuniciranja (Ule 2005, 9–16). O komuniciranju govorimo tedaj, ko med nami in 

našimi partnerji teče kontinuiran tok sporočil (Adler in Rodman 2003; povzeto po Ule 2005, 

17). 

Trenholm in Jensen (2000, 4; povzeto po Ule 2005, 17–18) navajata definicije komuniciranja: 

– komuniciranje je odziv organizma na draţljaj; 

– je kreativno dajanje, v katerem iščemo ključe za orientacijo v okolju, in zadovoljuje naše     

potrebe; 

– s komuniciranjem skušamo osmisliti zunanji svet in ta smisel deliti z drugimi; 

– komuniciranje je prenašanje čustev, idej, informacij ter prenašanje spretnosti s pomočjo 

simbolov; 

– z njim ljudje skupno ustvarjamo in upravljamo socialno stvarnost. 
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2.1.2 Sestavine poslovnega komuniciranja 

Moţina in drugi (2004, 50) v komunikacijski proces prištevajo štiri sestavine: sporočevalca, 

prejemnika, sporočilo in komunikacijsko pot (Moţina idr. 2004, 50). 

Sporočevalec je oseba, ki s pomočjo tehničnih sredstev zbere, selekcionira in ovrednoti 

podatke in informacije, jih oblikuje v sporočilo in posreduje naprej z namenom, da bi jih 

sprejel prejemnik. Za sporočevalca se uporabljajo tudi izrazi pošiljatelj, informator, oddajnik 

ipd. Pošiljatelj oblikuje sporočilo z namenom, da bi pri prejemniku dosegel komunikacijski 

učinek (Kavčič 2011, 14). 

Prejemnik je oseba, ki ji je sporočilo namenjeno in ki sporočilo sprejme (Moţina idr. 2004, 

51). To je oseba ali skupina oseb, pri kateri bi pošiljatelj ţelel doseči uresničitev svojega 

namena, torej komunikacijski učinek, zato je prejemnik sporočila predviden, moţen ali 

zaţelen uporabnik sporočila (Kavčič 2011, 21). 

Sporočilo vsebuje dejstvo, mnenje, ţeljo, skratka informacije, ki jih ţeli pošiljatelj prenesti 

prejemniku. Sporočilo naj bo razumljivo in jedrnato (Moţina idr. 2004, 50). Posebej za 

poslovno komuniciranje velja, da ţeli pošiljatelj prejemniku posredovati svoj namen. 

Slednjega ne more posredovati neposredno, ampak mora svoj namen spremeniti v sporočilo, 

zato uporabi znake. Znak je v lingvistiki vse, kar prenaša informacijo, to je lahko beseda, 

številka, predmet, kretnja, zvok, slika idr. (Kavčič 2011, 16). 

Komunikacijska pot je kanal, po katerem potuje sporočilo od pošiljatelja k prejemniku. Lahko 

so to neposredni stiki med pošiljateljem in prejemnikom, pisma, računalniki, slike ali razne 

telekomunikacijske zveze. Komunikacijski kanal tehnično lahko obstaja, vendar zaţivi v 

organizacijskem smislu šele tedaj, ko ga uporabimo za komuniciranje (Moţina idr. 2004, 51). 

2.1.3 Osnove in pomen poslovnega komuniciranja 

»Vsakdo komunicira tako ali drugače, le malo vodilnih pa posreduje svoje sporočilo, kakor 

najbolje zmore.« (Heller in Hindle 2001, 18) Način komuniciranja naj bo takšen, da bo 

komuniciranje čim učinkoviteje spreminjalo delovanje prejemnikov sporočil in informacij, saj 

je poslovno komuniciranje uspešno takrat, kadar vpliva na stališča in na delovanje 

posameznikov ter skupin tako, da organizacija doseţe zastavljene cilje (Moţina idr. 2004, 34). 

Poslovno komuniciranje se nanaša na poslovanje. Poslovati pomeni opravljati delo v zvezi z 

nalogami, obveznostmi, za katere je kdo pristojen ter zavezan. Pri poslovnem komuniciranju 

se opravljajo dela za cilje organizacije, ki ji pripadajo udeleţenci v komuniciranju (Moţina 

idr. 2004, 20). Ker se nanaša na poslovna opravila posameznika, skupine ali organizacije in 

ima za cilj doseganje poslovnih rezultatov, se razlikuje od drugih vrst komuniciranja (Kavčič 

2011, 62). 
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Heller in Hindle (2001, 18–35) med temeljne osnove poslovnega komuniciranja uvrščata 

prizadevanje za boljšo komunikacijo, razumevanje govorice telesa, razumevanje in uporabo 

kretenj, učenje poslušanja, spraševanje, učinkovito branje in zapisovanje. 

Velik pomen poslovnega komuniciranja ima sodelovanje. Človek sam le malo zmore, skupina 

ljudi, ki ne sodelujejo, je le seštevek. Sodelovanje zahteva sporazumevanje, sporočanje in 

odgovarjanje. Zato poslovno komuniciranje ni le še ena izmed mnogih veščin, ampak je 

temeljno tkivo, ki povezuje udeleţence v organizaciji in med organizacijami (Moţina idr. 

2004, 21). 

Kohut in McFarland Baxter (1987, 4–7; povzeto po Kavčič 2011, 62–63) sta posebnosti, ki 

izhajajo iz poslovnega komuniciranja, razdelila na naslednje skupine: 

Poslovne komunikacije imajo praktičen namen. Ţelijo doseči poslovni cilj, ki ga ima 

sporočevalec. Ta cilj je lahko prodati določen izdelek, prepričati sodelavca, kako naj dela, dati 

ponudbo kupcu, udeleţiti se poslovnega sestanka itd. Prav stopnja doseganja cilja je 

najpomembnejši kriterij uspešnosti poslovnega komuniciranja. 

Poslovne komunikacije odgovarjajo na konkretna vprašanja. Kupec, ki mu je bilo dostavljeno 

kupljeno blago z napako, s pismom npr. zahteva, da prodajalec napako odpravi. Ker so v 

sedanjem svetu udeleţenci v poslovnem procesu preobremenjeni, je v poslovnem 

komuniciranju namenjena posebna pozornost učinkovitosti sporočil. Sem sodi zahteva, da so 

sporočila kratka, razumljiva in nedvoumna. 

Poslovne komunikacije so prilagojene prejemniku. Naloga sporočevalca je, da poslovne 

komunikacije oblikuje tako, da jih bo prejemnik razumel. 

S poslovnimi komunikacijami naredimo dober vtis. Sporočevalec se v poslovnem 

komuniciranju trudi narediti dober vtis na prejemnika sporočila. Doseţen namen sporočevalca 

je odvisen od vtisa, ki ga naredi na prejemnika komunikacij. Sporočevalec se prejemniku 

prilagaja s primernim stilom sporočanja. To je trdno delo, ki pa se splača. Kako nekaj 

povemo, je prav tako pomembno, kot kaj povemo. 

Poslovno komuniciranje je ekonomično. V poslovanju je čas denar. Če prejemnik prebira 

razvlečena poslovna pisma, iz katerih komaj izlušči pravo vsebino, lahko postane razdraţen in 

jezen. Zato so poslovna sporočila kratka, jasna, natančna in nedvoumna. Vendar to ne 

pomeni, da morajo biti kratka za vsako ceno. Navadno vsebujejo tudi nekaj vljudnostnih fraz. 

2.2 Neverbalno komuniciranje 

Komuniciranje ne poteka samo z uporabo jezika, v pisni ali ustni obliki. Pri komuniciranju 

uporabljamo še celo vrsto drugih sredstev za sporočanje. Vsa sredstva, pri katerih sporočilo, 

ki ga oblikujeta vir in njegovo okolje, ni spremenjeno v besedne simbole, vendar ima 

potencialno vrednost za vir in prejemnika, imenujemo neverbalno komuniciranje (Kavčič 

2011, 198). 
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Človek v neposrednem stiku sporoča s spremembami glasu, kretnjami rok, z obraznimi izrazi, 

drţami telesa, razdaljami do drugih, dotikanjem itd. Z mnoţico sporočil v vseh modalnostih, 

kanalih in kodih, kot jih lahko odda in zazna, oblikuje in presoja. Za te oblike medosebne 

neposredne izmenjave sporočil se najpogosteje uporablja termin neverbalno komuniciranje 

(Kovačič 1994, 51). 

Neverbalno komuniciranje vključuje zamenjavo informacij in vpliv skozi kontekstualne 

dogovore, statistične fizične lastnosti in neverbalno vedenje. Po navadi poteka avtomatično in 

izven zavedanja, kar posledično pomeni, da je učinkovito. Biologija, kultura, spol in osebnost 

skupaj oblikujejo stalne vzorce neverbalne komunikacije (Patterson 2012, 731). 

O neverbalni komunikaciji govorimo tudi kot o sporočilih, ki niso kodirana v besedah. Morris 

(1979; povzeto po Kocmur in Rus 1993, 34) navaja na primer kar 68 različnih vrst gest, ki 

tvorijo neverbalno vedenje (Kocmur in Rus 1993, 34). Človekovo vedenje je pod vplivom 

individualnih izkušenj in kolektivnih izkušenj določene druţbene in kulturne skupnosti, na 

primer njene tradicije (Kovačev 1994a, 39). 

Ekman in Friesen (1969; povzeto po Ule 2005, 198) trdita: »Neverbalno komuniciranje je 

komunikacijsko vedenje, ki je informativno in ekspresivno, ni pa namerno.« Da je neverbalna 

komunikacija bistveni del človekovega vedenja in spektra in velja za pomemben del 

posredovanja informacij, meni Bekmeier (1989, 5). Burgoon in Hoobler (2002; v Ule 2005, 

198) pa trdita: »Neverbalno komuniciranje je vsako vedenje, ki lahko smiselno funkcionira 

kot sporočilo znotraj kulturne skupnosti.« 

Nezavedno neverbalno komuniciranje nas pelje neposredno k utemeljevanju, kar pomeni 

zagotavljanje dokazov za zadevo, o kateri nekdo dvomi (Wetherbe in Wetherbe 2005, 58). Z 

uspešnim merjenjem neverbalnega komuniciranja lahko pridemo do tega, da se naučimo 

nadziranja  neverbalnega komuniciranja (Bekmeier 1989, 2). 

2.2.1 Neverbalno komuniciranje v poslovnem svetu 

Brez komuniciranja skoraj ne moremo ţiveti, tako tudi poslovno komuniciranje brez znanja 

neverbalnega komuniciranja ne more biti uspešno. Moţina in drugi (2004, 56) menijo: 

»Večina udeleţencev v poslovnem komuniciranju, ki slabše obvladujejo nebesedni kot 

besedni del sporazumevanja, nenehno tvegajo, da bo vešč prejemnik opazil neskladje med 

besedno in nebesedno vsebino sporočila, kar bistveno prizadene verodostojnost sporočanja.« 

Neverbalno komuniciranje je posebno prav zato, ker je dvoumno in ima moţnost različnih 

razlag (Neill 1994, 12). Med poslovnim komuniciranjem so sogovorniki drug drugemu v 

središču pozornosti in tisto, kar dojemajo, je mnogo pestrejše od besed (Moţina idr. 2004, 

57). Zelo pomembno je, da pazljivo izbiramo besede in da smo kolikor je mogoče 

odkritosrčni, sicer nas lahko lastna govorica telesa postavi na laţ (Heller in Hindle 2001, 24). 
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2.2.2 Razlike med neverbalnim in verbalnim komuniciranjem 

Neverbalno komuniciranje prevečkrat definiramo kot dodatek verbalnemu, vendar 

pozabljamo, da imajo neverbalna sporočila samostojno komunikacijsko vlogo, ki je 

nezamenljiva (Ule 2005, 196). 

Raziskave neverbalnega komuniciranja so potrdile, da (Trenholm in Jensen 2000; povzeto po 

Ule 2005, 194): 

– neverbalna sporočila dojemamo kot bolj verodostojna od verbalnih in jim bolj zaupamo; 

– so neverbalna sporočila filogenetsko in ontogenetsko starejša; 

– so neverbalna sporočila čustveno močnejša; 

– imajo neverbalna sporočila bolj univerzalen pomen, čeprav obstajajo tudi v tem načinu 

komuniciranja medkulturne razlike; 

– so simbolna neverbalna sporočila naučena in po navadi izraţajo lokalne pomene, vezane 

na posebne subkulture, skupine, pare idr.; 

– so neverbalna sporočila kontinuirana in ciklična; 

– lahko neverbalno komuniciranje hkrati uporablja več kanalov. 

Najpomembnejše razlike med verbalnim in neverbalnim komuniciranjem so torej naslednje: 

– Neverbalno komuniciranje uporablja več kanalov kot verbalno komuniciranje (npr. 

poloţaj telesa, mimika obraza, gibi, modulacija glasu), zato je mnogo bolj učinkovito. Če 

opazujemo srečanje dveh prijateljev, bomo videli, da se istočasno smehljata, srečujeta z 

očmi, rokujeta, trepljata. Zaradi te mnogovrstnosti kanalov in sporočil v določenem 

časovnem trenutku je lahko predelava in interpretacija sporočil bolj teţavna (Ule 2005, 

195). 

– Neverbalno komuniciranje poteka v sedanjem času, v času stika med osebami, zato je 

odvisno od okoliščin, v katerih komuniciranje poteka. Ne moremo neverbalno 

nekomunicirati. V razgovoru navadno porabimo prvih 30 sekund za oceno drugih. Kar 

opazimo v prvih trenutkih, močno vpliva na celotno kasnejše komuniciranje. Namerno in 

nenamerno vedenje je potencialno smiselno za druge, če mu le pripišejo nek smisel 

(Kavčič 2011, 199). 

– Neverbalno komuniciranje je mogoče manj zavedno kontrolirati kot verbalno. 

Neverbalno komuniciranje je mogoče razlikovati med prvim, tj. spontanim neverbalnim 

komuniciranjem, ki je nenamerno in v veliki meri biološko izzvano (sluţi za sporočanje 

čustev, nadzorovano vedenje, vključuje temeljne izraze vljudnosti …) ter drugim, tj. 

simbolnim ali socialno dogovorjenim neverbalnim komunikacijskim sistemom, ki obsega 

dogovorno določen odnos med znakom in referentom in ga osvojimo s socialnim 

ţivljenjem in učenjem (Ule 2005, 199). 

– Neverbalno komuniciranje je bilo očitno prva oblika komuniciranja v razvoju človeške 

vrste in vsakega posameznika. Človek uporablja vrsto enakih znakov sporazumevanja kot 

nekatere ţivali. Tudi otroci s svojo materjo in starši najprej komunicirajo samo na 
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neverbalen način. Prav tako je neverbalno komuniciranje prevladujoče pri ljudeh, ki teţko 

ali ne morejo komunicirati z besedami (mentalno zaostali, gluhonemi), ali pa situacija 

zahteva, da ne uporabljajo besed in glasu, na primer pri aktivnostih, ki zahtevajo tišino, 

pri snemanju zvočnih zapisov (Kavčič 2011, 198). 

2.2.3 Funkcije neverbalnega komuniciranja 

Kavčič (2011, 200) funkcije neverbalnega komuniciranja zdruţuje v dajanje informacij,  

nadzor, v povezovanje in razvoj sodelovanja z drugimi, v izraţanje intimnosti,  prepričevanje 

in vpliv ter v olajševanje doseganja ciljev v interakcijah.  

Najpomembnejša funkcija neverbalnega komuniciranja pa je upravljanje s komuniciranjem in 

z vtisi ter odnosi med udeleţenci komunikacijske situacije (Ule 2005, 228). Z neverbalnimi 

znaki ljudje nakaţemo pripravljenost ali nepripravljenost za komuniciranje. Z drţo telesa 

nakaţemo, ali smo za pogovor ali ne, podobno z očmi, z izrazom obraza, nasmehom itd. Ţeljo 

po stiku pokaţemo, če se obrnemo k osebi in se ji nasmehnemo. Če se obrnemo stran pa 

pokaţemo, da nam ni do komunikacije. Neverbalno nakaţemo tudi zaključek komunikacije 

(Kavčič 2011, 200). Pri komuniciranju je potrebno govoriti s slogom, niso dovolj samo 

argumenti, ampak tudi predstavitev argumentov (Paladin 2010, 264). 

Neverbalno in verbalno komuniciranje se navadno povezujeta. Vloga neverbalnega 

komuniciranja je najpogosteje definirana kot pomoč in okrepitev verbalnega govora. 

Neverbalno in verbalno komuniciranje se dopolnjujeta s ponavljanjem, zamenjavo, 

dopolnjevanjem, nadomeščanjem, poudarjanjem, nadzorovanjem in nasprotovanjem (Ule 

2005, 225). 

Ponavljanje pomeni, da sporočilo, ki je bilo poslano po verbalnem kanalu, pogosto ponovimo 

še neverbalno (na primer povemo in še pokaţemo z roko). Za to uporabljamo namerne 

neverbalne znake oziroma embleme, ki imajo natančno določen pomen, znan vsem v določeni 

kulturi (Ule 2005, 225). 

O zamenjavi govorimo takrat, kadar neverbalna sporočila zamenjajo verbalna. Tudi zanjo 

uporabljamo embleme, torej namerna sporočila, ki imajo samostojno določen pomen (Ule 

2005, 226). 

O dopolnjevanju govorimo takrat, kadar neverbalna sporočila dopolnjujejo verbalna, saj imajo 

lahko neverbalna sporočila večjo prepričevalno moč ravno zaradi tega, ker jih nimamo pod 

nadzorom (Ule 2005, 226). 

Pri poudarjanju si pogosto pomagamo z gibi glave, dotiki, mrščenjem idr. Neverbalna 

sporočila uporabljamo zato, da poudarimo sporočilo ali umirimo pogovor (Ule 2005, 226). 
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Pri nadzorovanju neverbalna sporočila upravljajo s tem, kako priti do besede, kako končati 

verbalni govor, kako prekiniti govorca ali kako se izmakniti govoru oziroma sporočiti, da 

nočemo govoriti (Ule 2005, 226). 

Pri nasprotovanju imajo pomembno vlogo sporočila, ki nasprotujejo verbalnim. Kot se ljudje 

razlikujemo po uspešnosti pri prikazovanju dejstev v neverbalnem komuniciranju, se 

razlikujemo tudi po tem, kako uspešni smo pri prikrivanju resnice (Ule 2005, 227). 

2.2.4 Procesi in dinamika neverbalnega komuniciranja 

Raziskave in meta-analize kaţejo, da pribliţno 60–65 % vsega pomena v socialnih srečanjih 

izhaja iz neverbalnih znakov (Burgoon in Hoobler 2002; povzeto po Ule 2005, 200). V svojih 

analizah o medsebojnih odnosih med verbalnim in neverbalnim komuniciranjem sta Ekman in 

Friesen (1969; povzeto po Ule 2005, 200) ugotovila, da neverbalni znaki lahko nasprotujejo 

besedam, ponovijo, ilustrirajo, poudarijo ali razširijo besede, ki jih spremljajo. Neverbalni 

znaki lahko besede zamenjajo ali pa niso v nikakršnem odnosu z njimi, torej nastopajo v 

samostojni vlogi (Ekman in Friesen 1969; povzeto po Ule 2005, 200). 

Neverbalna sporočila so po navadi večpomenska in jih je teţko interpretirati enoznačno. 

Najbolje je, če neverbalnih sporočil ne interpretiramo kot dejstev, ampak kot neverbalne 

ključe, ki nam pomagajo do natančnejše interpretacije, do katere pridemo, če upoštevamo vsa 

omenjena dejstva. Neverbalni ključi razkrivajo teţave. Te teţave so lahko na primer 

prekinitve v govoru, daljši molk, mrmranje, ki ga spremljajo specifične geste ali bolj izrazita 

mimika obraza. Neverbalni ključi lahko tudi pospešujejo sporočila. To je zelo pomembna 

naloga neverbalnega komuniciranja. Sporočevalca namreč spravijo v pravo razpoloţenje, 

aktivacijo, pospešijo produkcijo besed in verbalnega izraţanja (Ule 2005, 201). 

Nekateri ljudje so pri prepoznavanju in interpretiranju neverbalnih sporočil bolj vešči kakor 

drugi. Značilno je, da so bolj izrazni neverbalni sporočevalci tudi boljši prejemniki  

neverbalnih sporočil drugih. Sposobnost prepoznavanja narašča s starostjo, z vajo in 

izkušnjami, odvisna pa je tudi od poklica in osebnostnih značilnosti (Forgas 1987; povzeto po 

Ule 2005, 202). Koliko zaupamo verbalnemu oziroma neverbalnemu komuniciranju, je 

odvisno tudi od tega, katera komunikacijska funkcija je v dani situaciji pomembnejša. 

Verbalni znaki se bolj uporabljajo za sporočanje o dejstvih, neverbalno komuniciranje pa je 

bolj pomembno za odnosno in ekspresivno komuniciranje. Če pa pride do neskladnosti,  

slednja ne poslabša razumevanja, ampak ga celo izboljša (Ule 2005, 202). 

2.3 Tipi neverbalne komunikacije 

Pri prebiranju različne literature sem naletela na različne delitve neverbalnega komuniciranja. 

Pri pisanju zaključne projektne naloge sem se na podlagi lastnega raziskovalnega vprašanja 
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odločila, da podrobneje predstavim govorico telesa, komuniciranje s prostorom, parajezik, 

dotik oziroma telesni stik ter osebni videz in urejenost. 

2.3.1 Govorica telesa 

Prvi, ki je začel resno razvijati teorijo o govorici telesa, je bil antropolog Ray Birdwhistell 

(1973). Znanost o govorici telesa je poimenoval kinetika oziroma kinezika (Ule 2005, 204). 

Beseda kinezika izvira iz kineziologije, kar pomeni znanost o človeških gibih s pomočjo mišic 

(Wetherbe in Wetherbe 2005, 90). Moţina in drugi (2004, 57)  med govorico telesa uvrščajo 

fizični izgled, gibanje telesa, gestikulacijo, mimiko ter proksemiko. 

Ne glede na barvo koţe, ne glede na jezikovno ali geografsko območje, narodnost, versko 

pripadnost ali kulturno okolje, iz katerega prihajamo, je govorica telesa dana vsem ter je s 

svojo izraznostjo in povednostjo petkrat močnejša in zgovornejša ter neposrednejša od izrazne 

moči verbalnega komuniciranja (Moţina idr. 2004, 447). Naš prvi vtis o nekom pogosto 

temelji na neverbalnem komuniciranju. Ko ljudi srečamo prvič, nam njihova govorica telesa, 

obrazna mimika in gibi rok pošiljajo sporočila, na podlagi katerih si oblikujemo temeljne 

predstave o njih, še preden jih oblikujemo prek pogovora (Wetherbe in Wetherbe 2005, 90). 

Kneţevič (2001, 17) pravi: »Prvi del srečanja ni verbalni pozdrav, ampak je vedno tisto, kar 

se zgodi med dvema ali več osebami ob vsakem srečanju ţe pred verbalnim pozdravom.« Z 

verbalno govorico prenašamo vsebino nečesa, z govorico telesa pa izraţamo svoj odnos do te 

vsebine in je odmev našega počutja ob tem (Kneţevič 2001, 26). 

Naše telo s svojo govorico spregovori v povprečju za eno četrtinko sekunde do dve sekundi 

hitreje, kot to lahko storimo verbalno z izgovorjenimi besedami. Na ta način spregovorimo, še 

preden smo sposobni svoje misli prevesti v besede, s katerimi vzpostavimo besedni stik. Naše 

telo, naša čustva in zavest vedno delujejo kot celota. Spremembe v drţi in gibih našega telesa 

ter spremembe mimike obraza so odvisne od tega, kaj mislimo in čutimo, so odmev na naša 

razmišljanja in počutja in tudi obratno (Kneţevič 2001, 17).  

2.3.2 Govorica fizičnega izgleda 

Harris (2002, 165–166) k fizičnemu izgledu pripisuje predvsem barvo koţe, telesno višino in 

debelost osebe.  

Barva kože je bila v preteklosti in je deloma še sedaj vzrok rasne diskriminacije. Najbolj 

znana oblika je rasna diskriminacija črncev v Zdruţenih drţavah Amerike. Pomen barve koţe 

je precej kulturno pogojen. Kulturno pogojena je tudi presoja o tem, kaj je lepo (Kavčič 2011, 

203). 
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Kavčič (2011, 203) med drugim razlaga, da naj bi pri telesni višini šlo za to, da podzavestno 

velikim ljudem pripisujemo dominantnost ter samozavest. Tudi pri zaposlovanju je verjetneje, 

da bodo, četudi primerljivo kvalificirani, višji kandidati hitreje dobili sluţbo. 

Debelost je lahko dejavnik pri iskanju zaposlitve. Po raziskavah sodeč je debelost pogostejši 

diskriminacijski faktor kot kateri koli drugi (Kavčič 2011, 203), saj je prekomerna telesna 

teţa v zahodnih kulturah asociirana s pomanjkanjem nadzora nad sabo in z lenobo. 

2.3.3 Govorica gibanja telesa 

Oblika in izgled telesa 

Človeško telo oddaja sporočila tudi, če miruje (Kavčič 2011, 203). Razlikujemo štiri telesne 

tipe posameznika (Kovačev 1997, 67; povzeto po Kavčič 2011, 203): 

– Piknični tip: značilni za ta tip so velik trup, kratke noge, okrogle prsi, okrogla ramena ter 

kratke dlani in stopala. Predstavlja bolj majhnega in čokatega človeka. 

– Atletski tip: je sorazmerno velik, ima sorazmerno razvit trup in ude. Tak tip človeka ima 

široka ramena, dlani in velika stopala. 

– Astenični (leptosomni) tip: ima ozek prsni koš, dolge noge, podolgovat obraz, dolge in 

ozke roke ter dlani. Ta tip predstavlja visokega in vitkega človeka. 

– Displastični tip: ta tip ne pripada nobeni od prejšnjih skupin in ima drugačna sorazmerja. 

Kavčič (2011, 204) poudarja, da naj bi za te tipe bile značilne različne osebnostne lastnosti, 

kar pa se v raziskavah ni dosledno pokazalo. 

Poza, drža telesa  

Drţa telesa med pogovorom odseva naša stališča do sogovornika. Trda, rigidna drţa izraţa 

napetost in nezaţelenost drugega; sproščena drţa pa lahko izraţa višji status v primerjavi z 

drugimi. Socialne norme določajo, kakšen poloţaj telesa, kakšno drţo pričakujemo od ljudi v 

različnih situacijah, kadar se pogajajo, imajo predstavitev, predavajo ali poslušajo. Osebe, ki 

ne zavzamejo s socialnimi pravili pričakovane drţe v določeni situaciji, vzbujajo pri drugih 

nezanimanje, dolgčas, plahost, odmaknjenost ali celo nasilnost (Kavčič 2011, 204).  

Če slonimo na hiši ali na primer na avtomobilu, lahko ta drţa izraţa lastništvo, če se 

dvigujemo na prste enkrat ali večkrat, lahko izraţamo negotovost, ošabnost ali oblastnost 

(Moţina idr. 2004, 57). Drţa telesa navadno ne pove mnogo, je pa pomembna sestavina 

skupaj z drugimi kanali (Kavčič 2011, 204). 

Drţa telesa je deleţna pozornosti zaradi prepričanja o povezanosti notranje in zunanje drţe.  

Sprememba zunanje namreč odseva spremembo notranje drţe. Tako pri stanju nagnjenosti 
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naprej razlagajo kot negotovost; nagnjenost nazaj pa kot ošabnost ali prikrivanje negotovosti 

(Kavčič 2011, 204). 

»Zunanja drţa je nadalje znak odnosa do drugih,« meni Kavčič (2011, 204). Telesna drţa je 

pri govorici telesa nadvse pomembna. Ključnega pomena je, da izraţamo odprtost do drugih 

in to naredimo s pozitivno drţo. Telo, obrnjeno naravnost naprej, in odprta drţa kaţeta na 

samozavest. Roke v bokih pomenijo odločnost in sposobnost obvladovanja stvari, pogled 

naravnost in širok nasmeh pa kaţeta na prijateljske namene (Heller in Hindle 2001, 22). 

Noge in hoja 

Kavčič (2011, 205) ločuje tri osnovne poloţaje nog. 

Noge v razširjenem položaju. Ko stojimo, razširjeni poloţaj nog nakazuje sproščen in 

uravnoteţen poloţaj, ki ga uporabljajo dominantne osebe. Razširjene noge pri sedenju in 

leţanju pa izraţajo predvsem seksualnost. 

Noge skupaj. Ta poloţaj nog pri stanju, sedenju ali leţanju izraţa podrejenost, pozornost in 

naučenost. Poloţaj izraţa dokaj nevtralno stališče do okolja. 

Prekrižane noge. Ta poloţaj kaţe na pripravljenost ali nepripravljenost zapustiti sedeči 

poloţaj. Običajen način je ena noga čez drugo. To izraţa obrambni poloţaj, vznemirljivost in 

zadrţanost. Noge, prekriţane v obliki številke 4 (ameriška drţa), izraţajo tekmovalnost in 

prepirljivost. Spodvite noge nakazujejo, da se je oseba v mislih spustila v domišljijski svet. Če 

so stopala v celoti na tleh in kolena nekoliko razprta, to pomeni, da določene osebe zbrano 

poslušajo (Kavčič 2011, 205). 

Moţina in drugi (2004, 57) razlagajo, da široki zamahi rok pri hoji nakazujejo samozavest. 

Hitra hoja, veliki koraki, zamahi rok in dvignjena brada nakazujejo samozavest, napihnjenost 

ali narejeno poslovnost. Sklonjena glava, zamišljena hoja in roke na hrbtu nakazujejo 

zamišljenost, ţeljo po miru in nemotenosti. Brce v prazno nakazujejo razdraţenost ali 

razočaranje, hoja z rokami v pasu pa nakazuje na prekipevajočo dejavnost ali naivnost. 

Sedenje 

Kavčič (2011, 205) opisuje tri značilne oblike sedenja. 

Bežeči položaj. Oseba sedi bolj na koncu sedeţa, nagnjena naprej, stopala ima postavljene v 

korak. Teţišče telesa je nad boki. Takšna drţa odseva notranje razpoloţenje, ki je v 

pripravljenosti na odhod. Človek v taki drţi ni usmerjen na poslušanje sogovornika in z njim 

ne kaţe razpravljati, dokler ne spremeni drţe. 



 14  

Položaj pozornosti, sprejemljivosti. Oseba sedi na sedeţu z vzravnanim hrbtom in pogledom, 

usmerjenim naprej. Teţišče telesa je v bokih. Ta drţa omogoča sprejemanje signalov iz 

okolja, izraţa pozornost in pričakovanje. 

Udobna drža. Pri tej drţi je oseba nagnjena na sedeţu nazaj, teţišče telesa je za boki. Noge so 

stegnjene ali prekriţane. Oseba je sproščena. Lahko pa ta drţa izraţa tudi ošabnost. 

Upoštevati je treba še druge znake. 

Prekriţane noge pri sedenju izraţajo čakanje, previdnost, zadrţanost in vznemirljivost, 

podoben pomen imajo tudi prekriţani gleţnji (Moţina idr. 2004, 57). 

Ležanje 

Kavčič (2011, 206) pravi, da nekateri avtorji pripisujejo pomen tudi drţi telesa pri leţanju, 

čeprav je ta vidik sorazmerno malo preučen.  

2.3.4 Gestikulacija 

Gestikulacije se je najlaţje naučiti s pozornim opazovanjem drugih in samega sebe; še bolj 

kot ogledalo je primernejša videokamera. Pomembno je odkriti lastne navade in se jih otresti 

(Moţina idr. 2004, 59). 

Roke 

Pri rokah imajo velik pomen tudi ramena, dlani in prsti (Moţina idr. 2004, 58). Z dlanjo lahko 

ukazujemo na tri načine: z dlanjo navzgor, kar spominja na kretnjo berača z ulice, z dlanjo, 

obrnjeno navzdol, ki je značilna za avtoritativne ljudi, in z dlanjo, ki je skrita v pest, kazalec 

pa ostane iztegnjen. S tem načinom izraţamo ukazovalnost (Pease 1996, 37). Pri rokah naj bi 

široke kretnje rok izraţale gotovost, ozke pa negotovost. Če imamo prekriţane roke na prsih, 

bi naj izraţali čakanje, odklanjanje in iskanje varstva. Pri rokah v ţepih nakazujemo na 

sproščenost, lahko pa tudi ošabnost. Pri razprtih rokah izraţamo dobrodošlico, vabilo in 

zaupanje (Moţina idr. 2004, 58). 

Kretnjam rok pripisujejo številne razlage. Osnovno je razlikovanje med majhnimi in velikimi 

kretnjami. Velike počasne kretnje pomenijo mirnost, nujnost. Uporabljajo jih vodje, da na 

primer svojim podrejenim sporočijo svoja navodila. Majhne kretnje pa uporabljajo ljudje, ki 

nočejo vzbujati pozornosti. To so navadno vljudni, skromni, obzirni ljudje, zadrţani in 

notranje občutljivi, ki svojih čustev ne razkazujejo. Odprte kretnje rok imajo iste značilnosti 

kot odprta drţa, to je odprtost do okolja ter pripravljenost na sprejemanje informacij (Kavčič 

2011, 206).  
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Ramena 

Osnovni poloţaj ramen so spuščena ramena, ki izraţajo sproščenost. Takšna drţa ramen je 

značilna za dominantne in dobro razpoloţene osebnosti. Dvignjena ramena so znak 

zaskrbljenosti, nemira, bojazni, sovraštva, strahu  ali groze. Med ramena potegnjena glava pa 

je lahko znak preplašenosti (Moţina idr. 2004, 57). Z značilnimi gibi z rameni – s 

skomiganjem – izraţamo nemoč, negotovost, indiferentnost ali neznanje (Kavčič 2011, 207). 

Geste 

V človekovem filo- in ontogenetskem razvoju se je gesta pojavila pred besedo, vendar je 

zadnja kasneje prevzela vodilno vlogo v človekovem znakovnem sporazumevanju. Danes ima 

gesta predvsem odnosno funkcijo. Gesta spremlja, obdaja in prekinja verbalne izjave 

(Kovačev 1994b, 49). 

Geste imajo najobseţnejši, najbolj jasen in določljiv slovar neverbalne komunikacije. So 

močno kulturno določene in vsaka kulturno zaokroţena skupnost ima svoj specifični repertoar 

gest. Ekman in Friesen (1969; povzeto po Ule 2005, 212–214) sta definirala pet različnih vrst 

telesnih gest: 

– Emblemi so geste, ki imajo samostojno pomensko vlogo. Nastopajo samostojno in jih 

zato lahko prevedemo v verbalni jezik. Med gestami so zelo pomembni določeni 

emblemi, na primer stisk roke ob pozdravu. 

– Ilustratorji so geste, ki se navezujejo na govor, na primer kimanje. Lahko pa so to geste z 

roko, na primer, ko hočemo nekaj še posebej poudariti. Ilustratorji nazorneje prikaţejo 

pomen verbalnega govora, zato po navadi povečajo, lahko pa tudi oteţijo njegovo 

razumevanje, predvsem kadar so pomeni gest v nasprotju s povedanim. 

– Čustveni izrazi so geste naših čustev in občutkov ter so spontan izraz čustev. Otrok se na 

primer meče na tla od jeze, odrasli pa se tresemo od jeze. 

– Regulatorji ali urejevalne geste so geste, ki pomagajo pri nadzorovanju in vodenju 

komunikacijske situacije, na primer nakazujejo ţeljo po prekinitvi pogovora ali po vstopu 

v pogovor. Če hočemo na primer vstopiti v pogovor, dvignemo roko ali obrnemo glavo 

proti sporočevalcu. Sem sodijo tudi mahanje z rokami, kimanje ali premikanje obrvi. 

Regulatorji so geste, ki so pogosto namerne. 

– Adaptorji ali prilagojevalne geste so tisti telesni gibi, ki nam pomagajo obvladati 

zaskrbljenost, napetost v odnosih ali se navajati na nove situacije. S temi gestami 

upravljamo takrat, ko nas prevzamejo določenimi občutki, na primer tresemo se, če nas 

zebe, zehamo, če smo zaspani (Ule 2005, 214). 
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2.3.5 Mimika obraza  

Izrazi obraza 

Obraz je izjemno pomemben kanal neverbalnega komuniciranja. S sogovornikovega obraza 

prebiramo njegova čustvena stanja in mnenja, stališča in presojamo reakcije na naša sporočila 

(Ule 2005, 210). 

 

Slika 1: Sedem vrst univerzalnih čustvenih obraznih izrazov 

Vir: Ekman in Matsumoto 2008. 

Kazanje čustev je najpomembnejša funkcija obraza (Kavčič 2011, 210). »Komuniciranje 

čustvenih stanj je pod vplivom specifičnih kulturnih pravil in celo osebnih pravil, ki jih 

ponotranjimo ţe zgodaj v ţivljenju.« (Ule 2005, 211). V celoti je mogoče z obrazom izraţati 

več kot 500 različnih čustev. Nekatere izraze obraza, kot so nasmeh, smejanje, gubanje čela je 

zelo lahko ponarediti, medtem ko to ne velja za majhne gibe ustnic in okrog ust, trzaje mišic 

na licih in premikanje mišic okrog oči (Kavčič 2011, 208). 

Kavčič (2011, 209) utemeljuje, da na obrazu lahko razlikujemo tri območja.  

Čelno območje je značilno zaradi čelnih gub. Te lahko postanejo stalne, če oseba neko 

gubanje stalno ponavlja. Čelne gube so lahko vodoravne ali navpične. Vodoravne so lahko 

znak prestrašenosti, osuplosti, začudenja, zmede ali presenečenja. Navpične gube pa so lahko 

znak, da je naša pozornost usmerjena na nekoga ali na nekaj. K čelnemu območju 

vključujemo tudi obrvi. 

K srednjemu obrazu štejemo oči, nos in lica. Nekateri sem prištevajo tudi zgornjo ustnico. 

Človek sprejema več kot 80 % draţljajev preko oči, pravi Birkenbihl (1999, 71), zato imajo 

oči ključen pomen. 
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Usta in čeljust. Nekateri prištevajo sem le spodnjo ustnico, zgornjo pa k srednjemu obrazu. 

Odprta usta kaţejo na pripravljenost za sprejemanje novega ali znak začudenja, zaprta usta pa 

so znak, da oseba noče ničesar sprejemati iz okolja. Pri ustih so najpomembnejši del ustni 

kotički. Najbolj znani so trije poloţaji kotičkov ust, in sicer privzdignjeni, ravni in povešeni 

(Kavčič 2011, 209). 

Pri ustih nam napete mišične čeljusti, stisnjene ustnice in potisnjena brada naprej nakazujejo 

upornost. Če nam brada omahne navzdol, izraţamo presenečenje, strah ali grozo. Spodnja 

ustnica med zobmi nakazuje srameţljivost, cmokanje z jezikom pa izraţa samozadovoljstvo, 

občudovanje ali pomislek. Če imamo dvignjen en kot ust, izraţamo cinizem in ošabnost 

(Moţina idr. 2004, 58). 

Nasmeh lahko izraţa mnoga čustva, od sreče do nervoze. Zahodni poslovni svet nasmeh 

vrednoti kot pozitivno komunikacijo (Kavčič 2011, 209). »Če se nasmehnete ljudem okrog 

sebe, se bodo raje odzvali na vaša sporočila,« ugotavljata Wetherbe in Wetherbe (2005, 120).  

Poznamo pribliţno 1800 vrst nasmehov, saj je na svetu polno deţel, kjer si neposrednega 

medsebojnega stika ne moremo niti zamisliti brez obveznega nasmeha. Nasmeh je v 

neposredni komunikaciji izredno močan simbol dobronamernosti in dobrohotnosti, odprtosti 

in ţelje za sprejemanje in zbliţevanje (Kneţevič 2001, 51). 

Oči in pogled  

S tujko jih označujemo kot okulestika. Oči so najpogosteje uporabljen način neverbalnega 

komuniciranja, saj so zelo opazne in izrazite. Z njimi izraţamo zanimanje, privlačnost, 

zaupnost, dominantnost, prepričljivost, agresivnost in verodostojnost (Kavčič 2011, 210). Oči 

povedo drugim, kakšni smo, kdo smo, ali smo iskreni, pošteni ali odkriti, naš pogled pa 

drugim pove tudi, ali smo sproščeni in samozavestni (Moţina idr. 2004, 452). 

Ule (2005, 207-210) opisuje tri vloge pogleda. 

Čustveno oziroma ekspresivno: Pogled igra pomembno vlogo v komuniciranju čustev. Oči 

izraţajo predvsem dve čustveni stanji, in sicer sta to strah in presenečenje. Psihološke 

raziskave so potrdile intuitivne domneve o pomenu razširjenih ali zoţenih zenic. Razširjene 

zenice in dolg pogled lahko kaţejo ţeljo po intimnosti. Oči imamo bolj odprte tudi tedaj, ko 

gledamo na ljudi z dobro voljo. Razširjene zenice pri drugi osebi delujejo vznemirljivo in 

privlačno. Tudi spori in napetosti v odnosih lahko privedejo k temu, da partnerja večkrat zreta 

drug v drugega (Ule 2005, 208). Pogled v oči lahko izraţa samozavest, odkritost in trdnost, če 

pa pogled usmerjamo mimo ali navzdol, pa lahko izkazujemo negotovost, zamišljenost, 

ošabnost, nezanimanje, poniţnost in drugo. Dvignjene obrvi lahko nakazujejo nejevernost, 

začudenje ali ošabnost (Moţina idr. 2004, 58). 
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Regulativno oziroma urejevalno funkcijo: S pogledom najprej pošljemo signale, da si ţelimo 

komunicirati, z odvrnjenim pogledom pa sporočamo, da nočemo sprejeti nobene vloge v 

komunikacijski situaciji ali da nočemo stopiti vanjo (Ule 2005, 209). 

Nadzorovalno: Koga pogledati, kdaj in kako je odvisno od zaupnosti in razmerja med 

partnerji in narave odnosov, pa tudi od spola, statusa ali starosti. V intenzivnih pogovorih 

zrejo partnerji drug v drugega dalj časa (Ule 2005, 209). V običajnem pogovoru na primer 60 

% časa en partner zre v drugega, oba pa zreta drug v drugega pribliţno 30 % časa (Argyle 

1988; povzeto po Ule 2005, 209). 

Pri komuniciranju sogovornika ne gledamo vedno naravnost v oči. Pri  poslovnem pogledu 

smo usmerjeni v trikotnik med usti in obema očesoma. Socialni pogled je med očesoma pa 

vse do prsi,  pri intimnem pogledu pa smo usmerjeni na celotnega sogovornika (Kavčič 2011, 

211). 

2.3.6 Proksemika 

Ljudje smo občutljivi na prostor, saj se v primeru, da so v njem spremembe,  nanj podobno in 

predvidljivo odzivamo, vendar je zelo pomembno, da se v prostoru počutimo prijetno, saj 

potem komuniciramo bolj sproščeno in učinkovito (Ule 2005, 220). Podobno kot ţivali tudi 

ljudje označujemo svoja območja,  na primer ograja okrog hiše, prostor za avto idr. (Moţina 

idr. 2004, 62). Prostor, ki ga potrebujemo, zadovoljuje psihološke in fiziološke potrebe 

posameznika in je izraz tega, kakšno razdaljo ţelimo do drugih (Kavčič 2011, 213). 

Glede na vpliv komuniciranja Kavčič (2011, 213) razlikuje nekaj vrst prostora: 

Fiksni prostor. To so prostori v stavbah in razpored stavb. Na te imajo vpliv načrtovalci in 

gradbeniki. Zaposleni ga kratkoročno ne morejo spreminjati. 

Polfiksni prostor. Ta se nanaša na razporejanje opreme v prostoru, na primer v delovni sobi. 

Kjer je le mogoče, si ljudje sami uredijo razpored opreme, kar vpliva tudi na njihovo 

komuniciranje. Na količino in kakovost komunikacij lahko vpliva razpored sedeţev. 

Razpored pohištva v vrsto lahko ustvari toplo, prijetno vzdušje, lahko pa hladno in odbijajoče. 

Na primer managerji se z obiskovalci pogovarjajo čez mizo in tako pokaţejo na nevidno mejo 

med njimi. 

Medosebni prostor. Imenujemo ga tudi dinamični ali neformalni prostor. Nanaša se na fizično 

razdaljo, ki jo ţelimo in uveljavljamo pri različnem komuniciranju z drugimi. Pri tem so 

velike kulturne razlike. Lahko bi razlikovali med kulturami, za katere je značilno pogosto 

dotikanje (Arabci, Latinska Amerika), in kulturami, kjer je dotikov zelo malo (Severna 

Amerika, severna Evropa, Azija). Neustreznost medosebnega prostora lahko bistveno vpliva 

na učinkovitost komunikacije (Kavčič 2011, 213). 
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Slika 2: Področja v prostoru – razdalje 

Vir: I feel psychology 2008. 

Slika nakazuje človeka, ki lahko komunicira na različnih razdaljah, ki so značilne za vsebino 

in za druţbeni okvir komuniciranja (Moţina idr. 2004, 63): 

Intimna razdalja (do 0,5 metra). Tako na blizu največkrat komuniciramo z otroki, 

ljubezenskim partnerjem, vendar tudi v poslovnem komuniciranju lahko staknemo glave, še 

posebej, ko gre za vsebino, ki ni za nepoklicana ušesa. 

Osebna razdalja (0,5 metra do 1,2 metra). To razdaljo človek lahko doseţe z rokami, v njem 

potekajo razgovori v dvoje tako v pisarni kot v javnosti; človek še ima nekaj zasebnosti, ki pa 

ne pomeni intimnega odnosa. 

Družbena razdalja (1,2 metra do 3 metrov). Tu poteka velik del poslovnega komuniciranja 

med ljudmi, ki se poznajo le malo ali pa sploh ne. Na druţbeni razdalji potekajo pogovori za 

konferenčno mizo ali sestanki. 

Javna razdalja (3 metrov do 8,0 metrov ali več). To razdaljo uporabljamo za komuniciranje 

na predstavitvi, seminarju idr. Lahko je učinkovito, vendar tudi brezosebno. 
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Ljudje delimo prostore glede na to, kako v njih izraţamo svojo osebnost in kako sproščeno se 

v njih počutimo (Vander Zanden 1987; povzeto po Ule 2005, 220–222): 

Osebni prostor je posamezniku najbliţji. Je nekakšen podaljšek človekovega sebstva, 

intimnosti, zato smo izjemno občutljivi na vdor nepovabljenih oseb v ta prostor. Ta prostor je 

prenosljiv, saj obkroţa posameznika, kjerkoli je. 

Zasebni prostor je prostor doma, stanovanja, zasebnosti, prostor, ki posamezniku daje 

občutek varnosti in sproščenosti. Vdor nepovabljenih oseb v zasebni prostor izzove pri 

lastnikih oziroma uporabnikih tega prostora dejavni odpor. 

Situacijski prostor je prostor, ki ga začasno dobimo v uporabo ali ga zavzamemo, na primer 

šolski razred, knjiţnica, telefonska govorilnica, sedeţi v kinodvorani in drugo.  

Javni prostor je najširši in najmanj oseben. To je prostor, kjer ima posameznik prost vstop, 

vendar nima svobode in avtonomije nad uporabo in obnašanjem v njem. Prekrški teh pravil 

vodijo k posegom policije ali drugih varnostnih organov (Ule 2005, 222). 

2.3.7 Parajezik 

Izraz parajezik se nanaša na kakovost uporabljenega glasu. Če poenostavimo, lahko rečemo, 

da je izraz »jezik« označevanje tega, kar rečemo, torej uporabljenih besed. »Parajezik« pa je 

za razliko od jezika označevanje tega, kako je kaj rečeno (Kavčič 2011, 202). 

Pri parajeziku gre za tisti del neverbalnega komuniciranja, ki se izraţa z glasovnimi 

modulacijami (Ule 2005, 206). Naš glas in njegova barva sta odvisna tudi od genetskih 

dejavnikov. Glas izdaja razpoloţenja, počutje in čustva, kot so ţalost, veselje, odpor, prezir, 

jezo. Je tudi del govora in daje dodaten pomen vsebini, ki jo izraţamo (Moţina idr. 2004, 

470).  

Človek izreče povprečno 30.000 besed na dan. Če bosta naš glas in način govora preţeta z 

iskrenimi, resničnimi občutki, dobro voljo in pozitivnim odnosom do človeka, bo to naš pravi 

glas (Moţina idr. 2004, 471). 

Parajezik se pri komuniciranju nanaša na višino glasu (visoki ali nizki toni), na glasnost 

(jakost govora), kjer so verjetne največje medkulturne razlike, na hitrost govora (kako hitro 

govornik govori), na kakovost glasu, zvočnost, resonanco, zvok oziroma ton glasu, na govor, 

ki ni tekoč in kjer se uporabljajo »mašila« (kot so »aaa«, »bi rekel«, »torej«, »seveda«, ipd.), 

ter na poudarjanje v stavku, kjer je razlika med: »Jaz o tem ničesar ne vem!« in »Jaz ne vem 

ničesar o tem!« (Kavčič 2011, 202). 

Ljudje imajo neko specifično kombinacijo višine, glasnosti, hitrosti in kakovosti, ki je zanje 

tipična in se od drugih razlikuje. Te kombinacije interpretiramo po svoje oziroma jim 

pripisujemo nek pomen. Vsaka njihova kombinacija ali te lastnosti posebej, dopolnjujejo, 

nadomeščajo ali nasprotujejo uporabljenim besedam (Kavčič 2011, 202). 



 21  

Glas je barva našega načina besednega sporočanja, ki daje vsebini dodaten pomen. Po glasu 

lahko prepoznamo osebo, ne da bi jo videli. Z glasom dopolnjujemo izgovorjeno besedno 

vsebino ter dodajamo svoja osebna sporočila, na primer ţelje, ukaze, zahteve, prošnje idr. 

(Kneţevič 2001, 66). 

2.3.8 Dotik, telesni stik 

Dotiki sodijo med najbolj dvoumne oblike neverbalnega komuniciranja. Kaj določen dotik 

pomeni, je močno odvisno od narave odnosov med osebami, od starosti, spola in od situacije 

(Ule 2005, 216). Dotiki sporočajo predvsem o treh dimenzijah odnosov med ljudmi (Ule 

2005, 217). 

Dotikih intimnosti. Dotik največkrat povezujemo z intimnostjo in zanimanjem za partnerja. 

Zaradi tega močnega kulturnega vzorca dotiki pri ljudeh izzovejo čustveno vzburjenje. Dotiki 

med partnerjema pozitivno vplivajo na njun odnos, medtem ko dotiki med tujci vzbujajo 

nelagodje (Ule 2005, 217). 

Dotikih dominantnosti. To je na primer takrat, ko šef svojega podrejenega treplja po ramah. 

Otroci, bolniki in podrejeni so večkrat objekt dotikanja, vendar sami dotika ne morejo enako 

vračati (Ule 2005, 217). 

Ritualni vlogi dotikov. Prizori srečanja, pozdravljanja ali slovesa so polni ritualnega dotikanja. 

Značilno je, da lahko po številnih vrstah dotikanja prepoznamo tip odnosa (Ule 2005, 217). 

Telesne stike oziroma dotike z drugimi ljudmi je mogoče razdeliti na profesionalne in 

socialne (Kavčič 2011, 212). 

Profesionalni dotiki  so primerni za zdravnike, frizerje, zobozdravnike in podobne. Njim je 

dovoljeno tudi dotikanje v conah, ki so sicer dovoljene za dotikanje le tistim, ki jim zelo 

zaupamo ali smo z njimi intimni. Ti ljudje imajo funkcijo telesnega dotikanja. Socialno 

dotikanje je primerno za večjo skupino ljudi, s katerimi delamo, se igramo ali se druţimo. To 

dotikanje je omejeno tako po vsebini kot po delih telesa. Pomembne so razlike med ljudmi, 

saj nekateri dotikanje omejijo le na stisk roke in ne marajo kakršnega koli drugega dotikanja. 

Telesni dotiki na delovnem mestu so precej omejeni, vendar vključujejo pozdravljanje in 

poslavljanje s stiskom rok; dotikanje sogovornikovih ramen in rok; tolaţbo, podporo in 

čestitke; vzbujanje pozornosti s kratkim dotikom rok ali rame; usmerjanje gibanja z lahkim 

dotikom, objemom rok ali dotikom hrbta (Kavčič 2011, 212). 
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Rokovanje in stisk roke 

V medosebni komunikaciji ima prvi fizični stik velik pomen, saj smo na dotik izredno 

občutljivi in se nanj tudi odzivamo. Pomemben je tudi naš razvoj, saj se z dotikom ustvarjamo 

(Moţina 2004, 466). Dotik s svojimi dlanmi ali rokami je tisti, iz katerega lahko marsikaj 

razberemo o značaju osebe, s katero se rokujemo, o njenem odnosu do nas in njenem 

razpoloţenju (Moţina idr. 2004, 466). S stiskom roke izraţamo dober namen, izraz 

dobronamernosti, dodatek neizgovorjenim besedam dobrodošlice, veselja ob srečanju, izraz 

spoštovanja in naklonjenosti (Moţina idr. 2004, 466). Primeren stisk roke zbuja prijeten 

občutek – stisk ni ne pretrd ne preohlapen. Če se nam potijo roke, poskrbimo, da bo naša dlan 

suha, zato jo neopazno otrimo, preden se rokujemo (Clayton 2004, 41).  

Clayton (2004, 36–41) navaja več vrst rokovanja. 

Stisk roke, ki pomeni »ohraniva vljudnostno razdaljo«. To je klasični, obredni stisk roke, 

primeren, kadar se prvič srečamo z neko osebo. Roko moramo imeti iztegnjeno, a je ne 

drţimo previsoko, ob tem pa stojimo vzravnano. 

»Gospodovalni« stisk roke. Za pristen gospodovalni stisk je mnogo bolj značilno, da začnemo 

z običajno vodoravno ponujeno dlanjo. Nato pa kot gospodovalneţ med stiskom 

sogovornikovo roko čvrsto stisnemo in jo obrnemo povsem ali napol navzgor. Ta gib 

uporabimo samo tedaj, ko smo prepričani, da se nam bo posrečilo. 

Stisk roke, ki pomeni »dobrodošel v mojem prostoru«. Podoben je stisku roke, ki nosi 

sporočilo »ohraniva vljudnostno razdaljo«, le da smo tu kakšen decimeter bliţe drugi osebi. 

Tukaj imamo roko v komolcu upognjeno, pa tudi dlan imamo upognjeno v zapestju. 

Stisk roke, ki pomeni »zaupam ti«. Pri tem stisku roke je bliţina malo večja kot pri stisku 

»dobrodošel v mojem prostoru«. Rokujemo se dlje časa, roko še bolj izrazito stresemo gor in 

dol. Ta način uporabljamo za ljudi, s katerimi smo v prijateljskih odnosih, ali za sodelavce, ki 

jim zaupamo. 

Stisk roke, ki pomeni »prava tovariša«. Pri tem stisku roke smo najbliţje drugi osebi. Ne 

uporabljamo ga pri tujcih v ţelji, da bi nanje napravili vtis svoje prijateljske naklonjenosti. 

Takšno rokovanje vključuje vstop v sogovornikov osebni prostor, zato bodo imeli pri tem 

občutek ogroţenosti ali pa jih bo naša vsiljivost razdraţila (Clayton 2004, 41). 

2.3.9 Osebni videz in urejenost 

Telo je v komuniciranju nenehno navzoče in postavljeno na ogled. Vendar k osebnemu videzu 

ne sodi telo samo, temveč k njemu prištevamo tudi oblačila, kozmetiko, način gibanja, 

celotno gestikuliranje, tudi način in hitrost govorjenja. Vsi našteti dejavniki skupaj pa 
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podajajo neko prostorsko in časovno, to je dinamično zunanjo podobo o določeni osebi (Ule 

2005, 214). 

Ukvarjanje in komuniciranje s telesnim videzom se uresničuje na oblikovanju idealnih 

telesnih oblik, na primer z dietami, vadbo ali s plastično kirurgijo. Uresničuje se tudi na 

usvajanju pravilnih drţ, na primer s kultiviranjem hoje, sedenja, z drţo glave, ter na 

okraševanju telesa, kot so oblačila, nakit in lepotičenje s kozmetiko (Kuhar 2004, 12). 

Teh 90 odstotkov vidne površine telesa prispeva k učinkovitosti komuniciranja. To pa pomeni 

k primerni vsebini komuniciranja in okolju, kjer poteka komuniciranje, ter drugim 

udeleţencem v komuniciranju (Moţina idr. 2004, 60). 

Naš celotni zunanji videz je zelo pomemben, saj govori o nas samih. Viden mora biti ne samo 

od blizu, temveč tudi od daleč. Posameznik s svojim zunanjim videzom izraţa harmonijo 

svoje notranjosti in zunanjosti (Kneţevič 2001, 284). Moţina in drugi (2004, 454) pravijo: 

»Vtis, ki ga poslovneţ naredi s svojo zunanjostjo, ima pomemben vpliv na uspešnost 

njegovega nastopa in dela.« Pomembno funkcijo pa ima tudi obleka, saj odraţa odnos do 

drugih, odnos do poklica in odnos do sebe (Moţina idr. 2004, 454). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Cilj analize 

Do pobude, zakaj raziskovati neverbalno komuniciranje pri študentih Fakultete za 

management, je prišlo zaradi moje radovednosti. V treh letih študija sem se opazovala in 

ugotavljala, koliko se zavedam svojih kretenj, glasu, svoje mimike in govorice telesa ter 

kakšen učinek ima to na okolico. Prav zaradi učnih vsebin, pri katerih smo obravnavali  

neverbalno komunikacijo, sem se odločila, da ugotovim, v kolikšni meri se naši študentje 

zavedajo svojega neverbalnega komuniciranja, saj bodo izkušnje in znanje potrebovali pri 

iskanju zaposlitve, na sestankih, pri dogovarjanju s strankami ipd. Ravno zaradi tega je poleg 

učinkovitega in uspešnega verbalnega komuniciranja potrebno tudi obvladovanje svojega 

telesa. S pomočjo raziskave sem nameravala ugotoviti, kateri obliki neverbalne komunikacije 

študentje posvečajo največ pozornosti in kateri najmanj.  

3.2 Metodologija 

3.2.1 Udeleženci 

V anketi so sodelovali študentje Fakultete za management, ki so vpisani v katero koli 

študijsko središče v letu 2011/ 2012. Posredovala sem 269 anket, ker pa sem upoštevala samo 

študente, ki ţe imajo delovne izkušnje (delovno razmerje, delo preko študenta ali študentska 

praksa), je bilo veljavnih 86 anket. Anketiranci so se osredotočili na zadnji delovni mesec, ko 

so bili v delovnem razmerju. Udeleţenci v anketi so bili stari od 21 pa do 66 let, njihova 

povprečna starost je bila 28 let. 

3.2.2 Pripomočki 

Podatke za raziskavo sem izbirala primarno s pomočjo spletne ankete, ki sem jo sama 

sestavila. Vprašalnik ima 15 vprašanj, od tega jih je 14 zaprtega tipa. Izjema je zadnje 

vprašanje, kjer sprašujem po starosti in je odpri tip vprašanja. Skupaj je torej anketa obsegala 

15 vprašanj. S prvim vprašanjem sem spraševala po delovnih izkušnjah, vmesnih 12 vprašanj 

se je navezovalo na to, v kolikšni meri se med komuniciranjem s sodelavcem na delovnem 

mestu vprašani zavedajo različnih oblik svojega neverbalnega komuniciranja. Z zadnjimi 

vprašanji sem spraševala po spolu in starosti. Anketa je obsegala 5 moţnih odgovorov, in 

sicer: nikoli, enkrat na mesec, enkrat na teden, enkrat na dan, večkrat na dan. Za reševanje so 

udeleţenci potrebovali pribliţno 4 minute časa. 
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3.2.3 Postopek 

Spletno anketo sem preko mailing-liste in druţbenega omreţja Facebook posredovala 

študentom, ki so vpisani redno ali izredno na katero koli študijsko središče Fakultete za 

management Univerze na Primorskem. V raziskavo je bilo vključenih 86 študentov, za katere 

sem podatke izbirala od 28. 6. 2012 do 10. 8. 2012. Anketirani so se na poslane ankete dobro 

odzvali. Zbrane podatke sem obdelala in analizirala kvantitativno v računalniškem programu 

Excel in jih ponazorila z grafi. S tortnim grafikonom sem prikazala podatke v odstotkih. S 

pomočjo Excela sem izračunala aritmetične sredine pogostosti pojavljanja vedenja. Izračunala 

sem tudi standardne odklone, ki  sem jih skupaj s povprečji prikazala v grafu. 

3.3 Demografski podatki o anketiranih 

 

Graf 1:  Struktura udeležencev po spolu 

Glede na spol študentov sem anketirala 20 moških, kar je v odstotkih 23 %, in 66 ţensk, kar 

znaša 77 % vseh anketiranih. Četudi odstotka po spolih nista enakovredna, razmeroma dobro 

reprezentirata strukturo vpisanih na Fakulteto za management po spolu. 

 

 



 26  

 

Graf 2: Struktura udeležencev po starosti 

Glede na starostne skupine je 50 (58 %) študentov, starih med 21 in 25 let, kar je največ. 20 

(23 %) anketirancev je starih med 26 in 30 let. V starostni skupini 31 do 40 let je 9 (11 %) 

študentov, 6 (7 %) jih je starih med 41 do 50 let, od 51 do 66 let ni star noben v raziskavo 

vključen študent, 1 študent pa je star od 61 do 66 let, kar predstavlja 1 % v vzorcu. Povprečna 

starost sodelujočih v anketi je 28 let.  
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3.4 Rezultati ankete o neverbalnem komuniciranju 

Z drugim vprašanjem sem spraševala o tem, kako pogosto so se študentje v zadnjem mesecu 

med komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali vdiranja v njihov osebni 

prostor. 

 

Graf 3:  Zavedanje vdiranja v osebni prostor 

Graf  3 prikazuje, da se 41 (48 %) študentov  pri komuniciranju s sodelavci v zadnjem mesecu 

delovnega razmerja nikoli ni zavedalo, da nekdo vdira v njihov osebni prostor. 20 (23 %) 

vprašanih se je vdiranja v njihov osebni prostor zavedalo enkrat. Enkrat na teden v obdobju 

enega meseca je primerno razdaljo med posameznim študentom in njegovim sogovornikom 

iskalo 14 (16 %) študentov. 5 (6 %) anketirancev se je vdiranja v njihov osebni prostor 

zavedalo enkrat na dan, večkrat na dan pa 6 študentov, kar je 7 % anketiranih. 

Pri tretjem vprašanju sem spraševala o tem, kako pogosto so se študentje v zadnjem mesecu 

med komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali, da opazujejo drţo svojega 

telesa. 

Naslednji graf prikazuje, da 39 (45 %) študentov med komuniciranjem s sodelavci v zadnjem 

mesecu delovnega razmerja nikoli ni opazovalo drţe svojega telesa. Enkrat v preučevanem 

obdobju je drţo svojega telesa opazovalo 16 (19 %) vprašanih. 13 (15 %) študentov je svojo 

drţo telesa opazovalo enkrat na teden. Enkrat na dan je drţo svojega telesa opazovalo 7 (8 %) 

anketirancev, večkrat na dan pa 11 (13 %). 
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Graf 4:  Zavedanje drže svojega telesa 

S četrtim vprašanjem sem spraševala o tem, kako pogosto so se študentje v zadnjem mesecu 

med komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali svoje hoje. 

 

Graf 5:  Zavedanje svoje hoje 

Graf 5 prikazuje,  da se 36 (42 %) študentov med komuniciranjem s sodelavci v zadnjem 

mesecu delovnega razmerja nikoli ni zavedalo svoje hoje. 19 (22 %) vprašanih se je tega 

vedenja zavedalo enkrat v preučevanem obdobju. Svoje hoje, kot so zamahi rok, hitra hoja, 

hoja z rokami v pasu, se je enkrat na teden zavedalo 14 (16 %) študentov. Enkrat na dan se je 

svoje hoje zavedalo 9 (11 %) študentov, večkrat na dan pa 8, kar je 9 % anketiranih. 

Pri petem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto so se študentje v zadnjem mesecu med 

komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali, kako sedijo.  
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Graf 6:  Zavedanje položaja sedenja 

Graf  6 prikazuje, da se 39 (45 %) študentov pri komuniciranju s sodelavci v zadnjem mesecu 

delovnega razmerja nikoli ni zavedalo svojega sedenja. 13 (15 %) vprašanih  se je svojega 

sedenja zavedalo enkrat v preučevanem obdobju. 17 študentov, kar je 20 % od anketiranih, je 

na svoje sedenje bilo pozornih enkrat na teden. 5 (6 %) študentov se je enkrat na dan 

zavedalo, kako sedijo, večkrat na dan, pa je pozornost svojemu sedenju posvetilo 12 

študentov, kar je 14 % anketiranih. 

S šestim vprašanjem sem spraševala o tem, kako pogosto so se študentje v zadnjem mesecu 

med komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali, kakšen je njihov poloţaj 

nog. 

Z grafa 7 je razvidno, da 37 (43 %) študentov med komuniciranjem s sodelavci v zadnjem 

mesecu delovnega razmerja nikoli ni posvetilo pozornosti svojemu poloţaju nog. Enkrat v 

preučevanem mesečnem obdobju se je poloţaja svojih nog zavedalo 23 (27 %) vprašanih. Na 

tresenje svojih nog ali prekriţane noge je enkrat na teden bilo pozornih 13 študentov, kar je 

15 % anketiranih. Enkrat na dan se je poloţaja svojih nog zavedalo 5 (6 %) študentov, večkrat 

na dan pa 8 (9 %). 
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Graf 7:  Zavedanje položaja nog 

S pomočjo sedmega vprašanja sem izvedela, kako pogosto so se študentje v zadnjem mesecu 

med komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali drţe in gibanja svojih rok. 

 

Graf 8:  Zavedanje drže in gibanja rok 

Z grafa 8 je razvidno, da se drţe in gibanja svojih rok med komuniciranjem s sodelavci v 

zadnjem mesecu delovnega razmerja nikoli ni zavedalo 31 (36 %) študentov. Enkrat v 

preučevanem mesečnem obdobju je na drţo in gibanje svojih rok bilo pozornih 19 vprašanih, 

kar je 22 % anketiranih. 15 (17 %) študentov se je enkrat na teden zavedalo na primer 

dotikanja svojih las, nosu in ušes. Pozornost drţi in gibanju svojih rok so enkrat na dan 

posvetili 4 (5 %) anketiranci, večkrat na dan pa 17 (20 %) študentov. 
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Pri osmem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto so se študentje v zadnjem mesecu med 

komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali uporabe svojega glasu.  

 

Graf 9:  Zavedanje uporabe glasu 

Graf  9 prikazuje, da se 26 (30 %) študentov pri komuniciranju s sodelavci v zadnjem mesecu 

delovnega razmerja ni nikoli zavedalo, kako uporabljajo svoj glas. Enkrat na mesec se je 

uporabe svojega glasu zavedalo 20 študentov, kar je 23 % anketiranih. Glasnosti, odsekanega 

govora, naglašanja in poudarjanja glasu se je enkrat na teden zavedalo 19 (22 %) vprašanih. 

Enkrat na dan je na uporabo svojega glasu bilo pozornih 13 (15 %) študentov, večkrat na dan 

pa 8, kar je 10 % anketiranih. 

Z devetim vprašanjem sem dobila odgovore o tem, kako pogosto so se študentje v zadnjem 

mesecu med komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali, kako premikajo 

svoje oči.  

Z grafa 10 je razvidno, da se 32 (37 %) študentov pri komuniciranju s sodelavci v zadnjem 

mesecu delovnega razmerja ni nikoli zavedalo premikanja svojih oči. Enkrat v preučevanem 

obdobju je na premikanje svojih oči bilo pozornih 19 (22 %) sodelujočih v anketi. Enkrat na 

teden je  meţikanju, pogledu mimo in pogledu v oči posvetilo pozornost 23 (27 %) študentov. 

Vsaj enkrat na dan pa se je premikanja svojih oči zavedalo 6 (7 %) anketirancev. 
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Graf 10:  Zavedanje premikanja svojih oči 

Pri desetem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto so se študentje v zadnjem mesecu med 

komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali premikanja svojih ust.  

 

Graf 11:  Zavedanje premikanja svojih ust 

Graf 11 prikazuje, da se 60 študentov ali 70 % anketiranih nikoli ni zavedalo premikanja 

svojih ust pri komuniciranju s sodelavci v obdobju enega meseca delovnega razmerja. Enkrat 

v preučevanem obdobju se je premikanja svojih ust zavedalo 8 (9 %) študentov. 12 (14 %) 

vprašanih se je premikanja svojih ust zavedalo enkrat na teden. Enkrat na dan so 4 (5 %) 

študentje bili pozorni na to, kako premikajo svoja usta. Večkrat na dan pa sta se premikanja 

svojih ust zavedala 2 (2 %) študenta. 
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Pri enajstem vprašanju sem ugotavljala, kako pogosto so se študentje v zadnjem mesecu med 

komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali dviganja obrvi.  

 

Graf 12:  Zavedanje dviganja obrvi 

Graf 12 prikazuje, da 56 študentov (65 %) med komuniciranjem s sodelavci v zadnjem 

mesecu delovnega razmerja ni nikoli posvetilo pozornost dviganju svojih obrvi. Enkrat na 

mesec se je zavedalo dviganja svojih obrvi 10 (12 %) vprašanih. 13 (15 %) študentov se je 

tega vedenja zavedalo enkrat na teden, v obdobju enega meseca. Enkrat na dan sta se zavedala 

dviganja svojih obrvi 2 (2 %) študenta, večkrat na dan pa 5 (6 %) anketirancev. 

Z dvanajstim vprašanjem sem spraševala o tem, kako pogosto so se študentje v zadnjem 

mesecu med komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali premikanja svojega 

jezika.  

Z grafa 13 je razvidno, da se 64 (74 %) študentov med komuniciranjem s sodelavci v obdobju 

enega meseca delovnega razmerja nikoli ni zavedalo premikanja svojega jezika. 11 (13 %) 

študentov se je premikanja svojega jezika zavedalo enkrat. Enkrat na teden je temu vedenju 

posvetilo pozornost 6 (7 %) vprašanih. Enkrat na dan se je na primer cmokanja z jezikom in 

premikanja jezika zavedal 1 (1 %) študent, večkrat na dan pa 4 (5 %) študentje. 
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Graf 13:  Zavedanje premikanja svojega jezika 

S pomočjo trinajstega vprašanja sem izvedela, kako pogosto so se študentje v zadnjem 

mesecu  med komuniciranjem s sodelavcem na delovnem mestu zavedali naklona svoje glave. 

 

Graf 14:  Zavedanje naklona svoje glave 

Graf 14 prikazuje, da se pri komuniciranju s sodelavci v zadnjem mesecu delovnega razmerja 

naklona svoje glave nikoli ni zavedalo 55 (64 %) študentov. Enkrat v preučevanem mesecu se 

je na primer sklonjene glave ali glave pokončno zavedalo 17 (20 %) vprašanih. 6 (7 %) 

anketirancev se je tega vedenja zavedalo enkrat na teden. Enkrat na dan je na naklon svoje 

glave bilo pozornih 5 (6 %) študentov, večkrat na dan pa 3 (3 %) študentje.  
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3.5 Povprečja in standardni odkloni zavedanj  

 

Graf 15:  Povprečja in standardni odkloni vedenj 

*1 – zavedanje vdiranja v osebni prostor; 2 – opazovanje drţe svojega telesa; 3 – zavedanje svoje 

hoje; 4 – zavedanje poloţaja sedenja; 5 – zavedanje poloţaja nog; 6 – zavedanje drţe in gibanja rok;  

7 – zavedanje uporabe glasu; 8 – zavedanje premikanja svojih oči; 9 – zavedanje premikanja svojih 

ust; 10 – zavedanje dviganja obrvi; 11 – zavedanje premikanja svojega jezika; 12 – zavedanje naklona 

svoje glave. 

Iz  pridobljenih rezultatov vseh dvanajstih vprašanj, s katerimi sem spraševala o stopnjah 

zavedanja lastnega neverbalnega komuniciranja pri študentih Fakultete za management, sem 

ugotovila (prikaz na grafu 15), da se študentje  v povprečju najbolj zavedajo drţe in gibanja 

svojih rok ter uporabe svojega glasu. Pri odgovorih, ki se je navezovalo na drţo in gibanje 

rok, so bili študenti tudi najbolj heterogeni, kar pomeni, da med posameznimi udeleţenci 

obstajajo relativno velike razlike. V precejšnji meri se zavedajo tudi premikanja svojih oči in 

poloţaja sedenja, kot so na primer prekriţane noge pri sedenju ali tresenje nog. Študentje se 

relativno slabo zavedajo naklona svoje glave. Najmanj pozornosti pa v povprečju posvečajo 

premikanju svojega jezika, premikanju svojih ust ter dviganju obrvi. Pri odgovorih glede 

premikanja jezika so študentje razmeroma homogeni. 
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3.6 Primerjava samozavedanja različnih oblik neverbalne komunikacije  

 

Graf 16: Vedenjska vprašanja 

Z grafa 16 je razvidno, da se študentje najmanj zavedajo premikanja svojega jezika in ust, 

naklona svoje glave ter dviganja obrvi. Na podlagi dveh najpogostejših kategorij (enkrat 

dnevno, večkrat dnevno) sem ugotovila, da se študentje najbolj zavedajo drţe in gibanja 

svojih rok, uporabe svojega glasu, svojega sedečega poloţaja ter opazovanja drţe svojega 

telesa. 
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4 RAZPRAVA 

Z vprašalniki, ki so bili posredovani študentom Fakultete za management, Univerze na 

Primorskem, sem pridobila zanimive rezultate. Študentje se relativno slabo zavedajo 

neverbalnega komuniciranja, saj so na vseh dvanajst vprašanj o zavedanju različnih oblik 

lastnega neverbalnega komuniciranja pri delu največkrat odgovorili z nikoli. 

4.1 Interpretacija 

Gestikulacija in parajezik spadata v tisti obliki neverbalnega komuniciranja, ki se ju v 

povprečju študentje najbolj zavedajo. Rezultati so pokazali, da se študentje pri komuniciranju 

s sodelavci najbolj zavedajo drţe in gibanja svojih rok ter uporabe glasu. Kretnje so skupaj z 

drţo telesa in obrazno mimiko zelo pomemben del govorice telesa. Lahko jih zdruţimo v 

kompleksen vzorec kretenj in ugotovimo, ali nas nekdo ocenjuje pozitivno ali negativno 

(Heller in Hindle 2001, 24). Delodajalci pripisujejo velik pomen razumevanju in uporabi 

kretenj, zato je tudi dobro, da študentje posvečajo dovolj pozornosti gestikulaciji. Vsi javni 

govorniki, vešči svoje stroke, svoje besede večkrat podprejo še z gestami (Heller in Hindle 

2001, 24). Dokler se ne zavedamo svojih rok ter njihovih gibov, ne moremo ustrezno 

komunicirati (Moţina idr. 2004, 450). Ne samo pri komuniciranju na delovnem mestu, ampak 

tudi drugje je pomembno zavedanje rok in nog, da ne izpademo kot nekdo, ki bi rad nekoga 

»premikastil«. 

Rezultati kaţejo, da se študentje parajezika v povprečju zavedajo, vendar mu še vseeno ne 

posvečajo dovolj pozornosti. Glas, njegova barva, naglas in poudarjanje razkrivajo 

sogovornikovo zanimanje ali nezanimanje za nas (Moţina idr. 2004, 470). Delodajalci gledajo 

predvsem na to, ali znamo prilagoditi, utišati in ustvarjati ustrezno hitrost govorjenja glede na 

vsebino pogovora. Uporaba glasu je v veliki meri laţja kot ostala vedenja, saj je svoj glas in 

poudarjanje govora laţje kontrolirati, medtem ko pri drugih oblikah neverbalnega 

komuniciranja poleg govorjenja uporabljamo še kretnje. 

V povprečju z drugimi oblikami se študentje dobro zavedajo drţe svojega telesa, kar je zelo 

primerno, saj s pokončno drţo telesa lahko naredimo dober vtis. Vendar je pomembno, da 

študentje odprto drţo kombinirajo z iskrenim nasmehom, kjer bodo omilili negativna 

sporočila tistega, ki se je postavil proti njim. Študentje pa se dobro zavedajo tudi poloţaja 

svojega sedenja. To sicer pri delu nima tako velikega pomena, vendar je dobro, če znamo 

brzdati svoje noge, medtem ko komuniciramo, saj je lahko naše tresenje nog za sogovornika 

moteče. Previdni bodimo tudi na poloţaj nog pri sedenju, saj lahko razkrije pozitivne in 

negativne lastnosti posameznika (na primer razkrečene noge pri ţenskah lahko veljajo za 

nevljudne, pri moških pa dajejo vtis dominantnosti; prekriţane noge lahko pomenijo 

negotovost itd.). 
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Pomembno vlogo pri govorici telesa ima tudi razdalja oziroma osebni prostor. Nekateri 

študentje tej obliki neverbalne komunikacije posvečajo dovolj pozornosti, nekateri pa se 

ohranjanja svoje razdalje ne zavedajo dobro. Pomembno je, da nikoli ne vdiramo v osebno 

območje drugega človeka (npr. z otroki in ljubezenskim partnerjem komuniciramo na razdalji 

do 0,5 metra; za razgovore v dvoje, v pisarni ali javnosti je primerna razdalja 0,5 metra do 1,2 

metra; z ljudmi, ki jih poznamo le malo ali pa sploh ne, komuniciramo na razdalji od 1,2 

metra do 3 metrov; na poslovnih predstavitvah ali seminarjih pa komuniciramo na razdalji od 

3 do 8 metrov ali več), saj lahko vzbudimo obrambno reakcijo (Heller in Hindle 2001, 23). 

Za mimiko obraza velja, da se razdeli na čelno območje (obrvi), srednji obraz (oči, nos, lica) 

ter usta (Kavčič 2011, 209). Na podlagi rezultatov sem ugotovila, da študentje v povprečju 

mimiki obraza posvečajo premalo pozornosti. Na obrazu so študentje najbolj pozorni na svoje 

oči, kar sicer ni slabo, saj prvi pozdrav srečanja predstavljajo ravno oči. Tudi pri poslušanju 

sogovornika je priporočen neposreden stik z očmi. Premalo pozornosti pa študentje posvečajo 

premikanju svojega jezika in ust, naklonu svoje glave ter dviganju obrvi. Tudi kadar ne 

govorimo, je zelo pomembno, da pazimo na svoja usta in jezik. Na različnih poslovnih 

sestankih in pogajanjih je tudi pri poslušanju potrebno obvladati svoja usta. Mimika obraza je 

nadvse pomembna oblika neverbalne komunikacije, saj je med pogovorom vsak usmerjen v 

obraz. Mislim, da se ljudje nasploh preveč obremenjujemo z zunanjim videzom, medtem ko 

na svoja usta in jezik, pa tudi na naklon svoje glave (sklonjena glava, glava pokončno idr.) 

nismo dovolj pozorni. Na delovnem mestu so poleg kretenj, drţe telesa in stika z očmi 

pomembne tudi obrvi. Študentje bodo v prihodnosti morali posvetiti več pozornosti temu 

območju obrazne mimike. Z dvignjenimi obrvmi namreč pokaţemo zanimanje (Heller in 

Hindle 2001, 25). 

 4.2 Predlogi 

Če prepoznamo, razumemo in obvladujemo najpomembnejše negovorne signale odprtosti, 

prepričevalnosti, sodelovanja, zaupanja ter sprejetja, lahko svojo sposobnost sporazumevanja 

izboljšamo (Wetherbe in Wetherbe 2005, 105). Govornik lahko na delodajalca naredi dober 

vtis predvsem z mirnim glasom, primernim stikom z očmi (med pogovorom ali začetnim 

pozdravom sogovornika glejmo v oči) ter usti, ki jih ima rahlo v nasmeh (Moţina idr. 2004, 

448). Ko govorimo, nam usta in jezik ne predstavljata problema, saj ju uporabljamo. Teţave 

nastopijo takrat, kadar govori sogovornik, mi pa ga poslušamo. Ljudje običajno veliko časa 

posvetijo zunanjemu videzu, ne pa opazovanju svojega telesa, naš sogovornik pa lahko hitro 

opazi tiste geste, s katerimi izraţamo nezanimanje. Še posebej pri poslovnih pogovorih je 

potrebno, da smo zbrani. Podajam predloge za vedenje, ki so se ga študentje najmanj zavedali, 

in za vedenje, ki so se ga najbolj zavedali. 

Zavedanje premikanja ust in jezika: Pri sogovorniku zanimanje pokaţemo z nasmehom. Pri 

poslušanju sogovornika je najbolje, da imamo usta zaprta in rahlo v nasmeh, tako bo tudi 
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jezik ostal skrit. Z rokami nikoli ne pokrivamo nasmeha oziroma ust, saj s tem ustvarjamo vtis 

sramu, prav tako pa je lahko to za sogovornika moteče. 

Zavedanje drţe in gibanja rok: Pri komuniciranju si najlaţje pomagamo z rokami. Paziti 

moramo le na to, da ne uporabljamo hitrih in grobih gibov. Primerno je rahlo in nesunkovito 

komuniciranje z rokami. 

Večina vprašanih študentov je na začetku svoje karierne poti, vendar bodo v prihodnosti za 

uspešno kariero potrebovali znanje učinkovite in uspešne neverbalne komunikacije. Če bomo 

v prihodnje vedeli, da nas čaka pomemben poslovni sestanek, seminar, pogajanje ali poslovna 

predstavitev, se bomo na to verjetneje dobro pripravili. Pri očeh je pomembno to, da 

sogovornika med pogovorom gledamo v oči, če pa ga samo poslušamo, pazimo, da ne 

pretiravamo s premikanjem svojih oči. Pri enem izmed predmetov na Fakulteti za 

management smo imeli predstavitev vsak svoje teme. Doma sem se pripravljala le na 

predstavitev vsebine, pa čeprav sem vadila pred ogledalom, se takrat sploh nisem zavedala, 

kaj počnem s svojim telesom. Ko pa je v šoli šlo zares in smo te posnete predstavitve potem 

analizirali, sploh nisem mogla verjeti, kaj vse sem počela. Če hočemo biti učinkoviti in 

ţelimo uspešno komunicirati, predlagam, da večino svojega časa posvetimo samemu sebi ter 

opazujemo naše telo, mimiko obraza, svoj glas. Pazljivi moramo biti tudi na svoje roke in 

noge. Skozi pogovor nas lahko obdajajo različna razpoloţenja, kjer lahko še prehitro 

odreagiramo burno. Naša čustva se povezujejo z našim telesom in zavestjo, so med seboj hote 

ali nehote usklajena in v medsebojni soodvisnosti, zato vsaka naša misel, tudi podzavestna, 

izzove telesni gib, mimiko, drţo telesa ter tudi druge oblike neverbalne komunikacije 

(Kneţevič 2001, 17).  

Fakulteti za management predlagam, da bi lahko v prihodnosti s pomočjo tutorjev pripravila 

brezplačen tečaj na temo samozavedanja neverbalne komunikacije, kjer bi lahko vsak študent 

podrobneje spoznal samega sebe oziroma izboljšal svoje veščine neverbalnega izraţanja. 

Študentje bi lahko prihajali vsak teden, kjer bi najprej obravnavali različno obliko neverbalne 

komunikacije (gestikulacijo, gibanje telesa, mimiko obraza, parajezik idr.). Nato bi s pomočjo 

videokamere analizirali svoj nastop, kjer bi spremljali posamezno obliko neverbalne 

komunikacije. 

Študentom omenjam, da se neverbalne komunikacije ne moremo naučiti samo s prebranim, 

ampak  jo moramo znati razumeti. Neverbalno komuniciranje je teţko osvojiti na hiter način. 

Najpomembneje pri vsem tem je, da zaupamo samemu sebi. Vsak dan je treba analizirati 

samega sebe. Danes 15 minut posvetite svojim očem, in sicer tako, da se postavite pred 

ogledalo in se pogovarjajte, kot bi se drugače, ter spremljajte svoje oči. Jutri 15 minut 

posvetite svoji drţi in tako na primer nadaljujte vsaki dan. Če vam je le malo v interesu, da bi 

znali obvladovati  neverbalno komunikacijo, boste z vsakdanjo vajo veliko pripomogli k 

izboljšanju. 



 40  

5 SKLEP 

Učinkovito komuniciranje je odvisno od tega, ali so posamezniki dojeli pomen našega 

sporočila in se bodo nanj odzvali na takšen način, kot mi to ţelimo (Heller in Hindle 2001, 

18). Vsak posameznik, ki opravlja delo, je primoran komunicirati. Skozi raziskavo sem 

ugotovila, da je med komuniciranjem z različnimi sodelavci na delovnem mestu neverbalna 

komunikacija premalo dotaknjena tema. Vsak posameznik vedno pazi na verbalno 

komuniciranje in pozablja na to, da je neverbalno prav tako ključ do uspešne komunikacije.  

Z zaključno projektno nalogo sem dosegla zastavljeni cilj, saj sem ugotovila, v kolikšni meri 

se študentje zavedajo svojega neverbalnega komuniciranja med delovnim časom. Od vseh 

oblik neverbalnega komuniciranja se študentje najbolj zavedajo gestikulacije, parajezika ter 

drţe svojega telesa. Delodajalci pa velik pomen pripisujejo tudi mimiki obraza, ki ji bodo 

študentje morali posvetiti več pozornosti, saj se je premalo zavedajo. Če se bomo dlje časa 

spraševali in opazovali naše vedenje, nam bo to prišlo v navado. Sčasoma bomo tako 

obvladali  neverbalno komunikacijo. 

Menim, da je bila moja spletna anketa zelo primerna raziskovalna metoda, ki sem jo uporabila 

za raziskavo študentov Fakultete za management. V prihodnje, mogoče v kakšni kasnejši 

raziskavi, pa bi kazalo vključiti tudi bivše študente Fakultete za management, ki so na 

vrhuncu svoje karierne poti. Zanimivo bi bilo primerjati začetnike oziroma študente in 

strokovnjake, saj bi ugotovila, ali se lahko posamezniki z izkušnjami bolje zavedajo 

posameznih oblik neverbalne komunikacije. Dobra raziskava bi lahko bila tudi z uporabo 

metode opazovanja. Osredotočila bi se na študentovo vedenje med izpiti. Tam bi mogoče 

vedenja prišla še bolj do izraza, saj bi študente dejansko najprej sama opazovala in nato 

spraševala, kaj so počeli s svojim telesom. Verjetno bi dosegla drugačne rezultate, saj bi 

študentje bili usmerjeni na izpit, tako da bi nezavedanje glede posameznih oblik neverbalne 

komunikacije bilo še večje. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Spletni anketni vprašalnik za študente – Neverbalno komuniciranje





Priloga 1 

   

SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ŠTUDENTE 

Neverbalno komuniciranje 

Pozdravljeni! 

Moje ime je Tanja Juhart. Na Fakulteti za management delam raziskavo na področju 

neverbalnega komuniciranja pri študentih . Moja mentorica je asist. dr. Ana Arzenšek. Hvala, 

ker ste se odzvali in ste pripravljeni izpolniti vprašalnik, s katerim ţelim ugotoviti, v kolikšni 

meri se študentje, ki ţe imajo delovne izkušnje (tudi delo preko študenta in prakse), osebno 

zavedajo svojega neverbalnega komuniciranja. Podatki raziskave bodo objavljeni zgolj v moji 

zaključni projektni nalogi. 

Vprašalnik ima 15 vprašanj, na katera odgovarjate tako, da kliknete na krogec ob ustreznem 

odgovoru. Pri reševanju se osredotočite na rok enega meseca, ko ste bili v delovnem 

razmerju, če pa ste trenutno zaposleni, pa na zadnji delovni mesec. Ne izpuščajte vprašanj. 

Odgovorite na vsa vprašanja! 

Izberite tisti odgovor, ki je najbliţje resničnemu stanju. Odgovori na vprašanja so Vaše ocene, 

ki naj najbolje ustrezajo Vašemu opazovanju. Ne obstajajo "pravilni" ali "napačni" odgovori. 

Zanima me zgolj to, kar sami zaznavate pri samih sebi. 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje! 

Tanja 

1. Ali že imate delovne  izkušnje (delovno razmerje, delo preko študenta, praksa)?  

o Da 

o Ne 

2. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali, da nekdo vdira v vaš osebni prostor (iskanje primerne razdalje med 

vami in sogovornikom)?  

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 
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3. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali, da opazujete držo svojega telesa (npr. drža nazaj, dvignjena ramena, 

spuščena ramena ...)?  

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 

4. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali svoje hoje (npr. zamahi rok, hitra hoja, sklonjena glava, hoja z 

rokami v pasu ...)?  

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 

5. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali, kako sedite (npr. roke na naslonjalu, sedenje na sprednjem robu 

sedala, stopala na tleh, roke za tilnikom, naslon nazaj ...)?  

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 

6. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali, kakšen je vaš položaj nog (npr. prekrižane noge pri sedenju, tresenje 

nog ...)?  

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 

 



Priloga 1 

   

7. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali drže in gibanja svojih rok (npr. dotikanje nosu, las, ušes, praskanje 

po glavi ...)? 

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 

8. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali, kako uporabljate svoj glas (npr. glasnost, odsekan govor, globok ali 

doneč glas, poudarek glasu, naglas ...)?  

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 

9. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali, kako premikate svoje oči (npr. mežikanje, umikanje pogleda, pogled 

mimo, pogled v oči ...)?  

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 

10. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali, kako premikate svoja usta (npr. spodnja ustnica med zobmi, spodnja 

ustnica pokriva zgornjo, grizenje ustnic, odprta usta, dvignjen en kot ust ...)?  

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 
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11. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali dviganja obrvi?  

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 

12. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali, kako premikate svoj jezik (npr. dotikanje ustnic z jezikom, cmokanje 

z jezikom ...)?  

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 

13. Kako pogosto ste se pri komuniciranju s sodelavci tekom enega meseca delovnega 

razmerja zavedali naklona svoje glave (npr. glava pokončno, sklonjena glava, glava v 

levo, glava v desno ...)?  

o Nikoli 

o Enkrat na mesec 

o Enkrat na teden 

o Enkrat na dan 

o Večkrat na dan 

14. Spol  

o Moški 

o Ţenski 

15. Starost (vpišite) 

 

  


