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POVZETEK 
Posamezniki skušajo vplivati na druge tudi z uporabo znakov neverbalne komunikacije 
(NVK). V raziskavi analiziramo, z vplivom katerih znakov NVK na prepričljivost 
posameznika se anketiranci najbolj strinjajo in kateri dejavniki vplivajo na to, kakšno bo 
njihovo mnenje. Ciljna skupina anketirancev so nosilci kadrovske funkcije v 
organizacijah. Analiza podatkov pokaže, da se anketiranci najbolj strinjajo z izjavami o 
izbranih časovnih dejavnikih, kinezičnih znakih NVK, vokaličnih znakih in kontaktnih 
znakih. Presenetljivo je, da med izjavami, s katerimi se anketiranci v največji meri 
strinjajo, ne prevladujejo izjave o vplivu zunanjega videza. Pokažejo se določene razlike 
v mnenjih glede na nekatere dejavnike. Rezultati odpirajo številne možnosti nadaljnjega 
raziskovanja. 

Ključne besede: neverbalna komunikacija, prepričevanje, kinezika, gestika, zunanji 
videz, vokalizacija, proksemika, haptika, upravljanje časa 

SUMMARY  

Individuals try to influence others by using nonverbal cues. In present study we analyze 
which nonverbal cues individuals see as potentially important part of process of 
persuading others and which factors shape their opinions. The respondents were the 
representatives of human resources function in organizations. Data analysis showes that 
respondents agree most with statements on selected nonverbal cues in time 
management, kinesics, vocalic signs and contact cues. It is surprising that respondents 
did not agree with more statements within which there was declared the impact of 
appearance on persuasiveness of individual. Results have show some differences of 
opinion due to certain factors and also opened many possibilities for further research. 

Key words: nonverbal communication, persuasion, kinesis, gestics, appearance, 
vocalization, proxemics, haptics, time management  

UDK: 31.77:81'221(043.2) 
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1 UVOD  

1.1 Teoretična izhodišča 

V neposredni komunikaciji iz oči v oči so poleg besed prisotni tudi znaki 
neverbalne komunikacije, ki jim praviloma zaupamo bolj kot verbalni komponenti. 
Mehrabian in Wiener (Mehrabian 1972, 140) sta glede na izsledke svoje raziskave prišla 
do sklepa, da h končnemu pomenu sporočila, oddanega v neposredni komunikaciji, 
prispeva obrazna komponenta kar 55%, vokalna komponenta 38% in verbalna 
komponenta le 7%. Neverbalna komponenta komunikacije je torej pri oblikovanju 
pomena sporočila pomembnejša kot verbalna komponenta. 

Neverbalna sporočila delimo v različne sisteme znakov. Kinezični znaki (oziroma 
sistem znakov gibanja) zajemajo gibanje različnih delov telesa (gibe rok imenujemo 
gestika), oči (predvsem uporaba očesnega stika) in obraza (mimika). Nekateri avtorji v 
gestiko poleg gibov rok prištevajo tudi gibe nog in drugih delov telesa. Komunikacijsko 
vlogo ima tudi drža telesa. 

Podatki o uporabi očesnega stika (koliko časa udeleženci komunikacije gledajo 
sogovornika) so različni. Pri nekaterih avtorjih zasledimo številko od 25 do 75% časa, 
drugi pa poročajo tudi o 94% (Grument 1999 ter Forbes in Jackson 1980).  

Obraz ima bogat komunikacijski potencial. Sodeluje pri pošiljanju sporočil o 
čustvenem stanju, izražanju medosebnih odnosov, izražanju neverbalnih odzivov na 
komentarje drugih. Nasmeh je eden izmed najpogosteje uporabljanih neverbalnih 
znakov v komunikaciji med ljudmi. Pomembno vlogo ima pri izražanja čustev, 
predvsem čustev, povezanih s srečo in zadovoljstvom (Kraut in Johnston 1999, 74).  

Poleg drugih znakov ima močan učinek na to, kako nas dojemajo drugi ljudje in 
kako se dojemamo sami, tudi zunanji videz. Ta zajema znake, ki jih oddajajo naš stil 
oblačenja, uporaba nakita, ličil in dišav, telesna konstitucija, spol idr.  

Nekatera sporočila izhajajo iz lastnosti našega glasu. Pomembni so na primer višina 
glasu, hitrost govora, premori in glasnost. Podobno kot glas v komunikaciji z drugimi 
ljudmi uporabljamo tudi tišino. Ta lahko pomeni na primer ugodje, varnost, živčnost ali 
pa dolgočasje, odvisno od situacije. 

Kontaktni znaki neverbalne komunikacije zajemajo proksemiko in haptiko. 
Proksemika govori o percepciji in uporabi prostora. Haptika govori o uporabi dotika v 
komunikaciji. Posamezni sistemi znakov neverbalne komunikacije nikoli ne delujejo 
vsak zase, temveč vedno v medsebojni povezavi in torej kot celota. 

Različna neverbalna sporočila, oddana prek različnih kanalov, delujejo povezano, 
da bi realizirala določeno funkcijo. Nekatere funkcije neverbalne komunikacije so za 
interakcijo še posebej pomembne, in sicer oblikovanje in upravljanje vtisa, izražanje 
čustev in pristnosti posameznega odnosa, izražanje moči in prepričevanje ter upravljanje 
komunikacije. V magistrskem delu bo še posebej izpostavljena funkcija prepričevanja. 
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Ta funkcija neverbalne komunikacije je bila prvotno raziskovana na primeru javnih 
govorov. Glede na izsledke svojih raziskav so številni avtorji prišli do sklepa, da je bolj 
kot vsebina govora pomembno to, kako je vsebina govora posredovana. Način, na 
katerega je bila vsebina govora posredovana, je vplival na obseg informacij, ki so si jih 
slušatelji zapomnili, na obseg spremembe stališč, ki jih je govorcu uspelo izvabiti od 
slušateljev, ter na kredibilnost, ki so jo slušatelji pripisali govorcu (Knapp in Hall 2002, 
400). 

Pri prepričevanju gre med drugim tudi za doseganje ubogljivosti. To je medosebni 
proces, v katerem ena stran (vir) poskuša pripraviti drugo stran (tarčo) do tega, da bi 
sprejela, začela ali kako drugače realizirala neko vedenje, mnenje, ravnanje ali celo 
obnašanje nasploh. Ugotovitve, do katerih so prišle dosedanje raziskave, pravijo, da 
očesni stik, stil oblačenja, določene vokalične značilnosti in nekatere vrste dotika s 
strani prepričevalca bistveno vplivajo na prepričljivost posameznika. 

S funkcijo prepričevanja se srečujemo na številnih področjih, kot so trženje in 
prodaja, pogajanja, politika, diplomacija, kandidiranje na trgu zaposlovanja idr. Iskanje 
in pregled dostopne literature sta pokazala, da tuja strokovna literatura veliko bolje 
pokriva tako neverbalno komunikacijo v celoti kot tudi vlogo neverbalne komunikacije 
v procesu prepričevanja. V slovenskem prostoru obstajajo prispevki, ki govorijo med 
drugim tudi o povezavi med neverbalno komunikacijo in prepričljivostjo posameznika. 
Kljub temu zasledimo malo ali skoraj nič znanstvenih ali strokovnih del s tega področja. 
Zato želim z magistrskim delom zapolniti del praznine na omenjenem raziskovalnem 
področju. 

1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

Namen magistrskega dela je identificirati in preučiti dejavnike neverbalne1 
komunikacije, ki vplivajo na prepričljivost posameznika. 

Cilji teoretičnega dela: 
- izdelati kar se da celovit pregled sistema znakov NVK; 
- izdelati kolikor mogoče celovit pregled dejavnikov NVK, ki se pojavljajo kot 

potencialno pomembni v povezavi z analizo prepričljivosti posameznika. 

Cilji empiričnega dela: 
- ugotoviti, katere dejavnike NVK posamezniki (kadrovniki, ki se v procesu 

zaposlovanja novega kadra v podjetje srečujejo z ljudmi, ki jih želijo prepričati o 
svojih sposobnostih) prepoznajo kot tiste, ki pozitivno vplivajo na prepričljivost 
posameznika; 

                                                 
1 V nadaljevanju NVK. 
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- analizirati, kako izbrane demografske značilnosti in lastnosti posameznikov ter 
dosedanja prepričanja posameznikov o lastnostih uspešnega prepričevalca 
vplivajo na mnenje o pomembnosti vpliva posameznih dejavnikov NVK na 
prepričljivost posameznika; 

- identificirati dejavnike vpliva na oblikovanje mnenj posameznikov o 
povezanosti znakov gibanja, značilnosti govora ter zunanjega videza in telesne 
konstitucije s prepričljivostjo posameznika. 

1.3 Temeljna teza 

Temeljna teza magistrskega dela je, da posamezniki, nosilci kadrovske funkcije v 
poslovnih organizacijah, dejavnikom NVK oziroma načinu posredovanja vsebine 
govora pripisujejo pomemben vpliv na prepričljivost prepričevalca. Pri tem se najbolj 
strinjajo z vplivom, ki ga imajo na prepričljivost dejavniki zunanjega videza. 

1.4 Metodologija 

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. V 
teoretičnem delu bomo poglobljeno preučevali razpoložljive vire in literaturo, ki 
obravnavajo NVK ter povezavo med NVK in prepričevanjem, ter analizirali sistem 
znakov NVK in dejavnike NVK, ki – glede na dosedanje izsledke raziskav – vplivajo na 
prepričljivost posameznika.  

Empirični del naloge je bil zasnovan na zbiranju, obdelavi in interpretaciji 
kvantitativnih podatkov, pridobljenih s spletnim anketnim vprašalnikom. Vprašalnik je 
bil posredovan v izpolnjevanje v organizacije s 50 do 249 zaposlenimi, z navodilom, naj 
ga izpolni oseba, ki je v podjetju zadolžena za kadrovsko področje oziroma za 
zaposlovanje novega kadra v organizaciji. Ciljno skupino za anketiranje bomo 
identificirali s pomočjo obstoječe AJPES-ove baze podatkov. 

- Uporabili smo metode opisne statistike. Za posamezne številske (razmernostne) 
spremenljivke bomo izračunali povprečne vrednosti in standardni odklon za 
prikaz razlik med odgovori na vprašanja o vplivu posameznih dejavnikov NVK 
na prepričljivost posameznika.  

- S t-testom in z analizo variance smo ugotavljali razlike v višini povprečne 
vrednosti posamezne spremenljivke (strinjanje o vplivu posameznega dejavnika 
ali skupine dejavnikov NVK na prepričljivost) glede na različne skupine 
posameznih spremenljivk (npr. glede na smer izobrazbe, spol). 

- S Pearsonovim koeficientom korelacije smo ugotavljali statistično značilne 
povezanosti med posameznimi spremenljivkami. 

- Z bivariatno regresijsko analizo smo ugotavljali vpliv posamezne neodvisne 
spremenljivke (npr. starost, delovna doba) na posamezno odvisno spremenljivko 
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(strinjanje o vplivu posameznega dejavnika ali skupine dejavnikov NVK na 
prepričljivost). 

- S faktorsko analizo smo identificirali faktorje, ki vplivajo na oblikovanje mnenj 
posameznikov o povezanosti znakov gibanja, značilnosti govora ter zunanjega 
videza in telesne konstitucije s prepričljivostjo posameznika. 

Pred oblikovanjem vprašalnika za namen magistrske naloge je bila izvedena 
pilotska raziskava o vplivu dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika z manj 
obsežnim vprašalnikom, na podlagi katere je bil sestavljen in dopolnjen obširnejši 
vprašalnik, nekatera vprašanja pa so bila spremenjena ali izključena. Rezultati analize 
podatkov, zbranih v tej pilotski raziskavi, so že bili predstavljeni na znanstveni 
konferenci z mednarodno udeležbo z naslovom Management, izobraževanje in turizem 
– kreativno v spremembe, ki je bila izvedena 22.–23. 10. 2009 v Portorožu. 

1.5 Omejitve in predpostavke 

Ob izvedbi raziskave je nujno treba upoštevati določene omejitve in predpostavke, 
ki bi lahko vplivale na raziskavo o dejavnikih NVK z vplivom na prepričljivost 
posameznika. Te so: 

- Raziskava je omejena le na slovenska podjetja, zato je ne moremo in ne smemo 
posploševati na širši prostor. 

- Raziskava je omejena le na podjetja s 50 do 249 zaposlenimi, zato je ne moremo 
posploševati na vsa podjetja. 

- Različno razumevanje pojmov pri posameznikih vpliva na rezultate raziskave. 
- Predpostavili smo, da so zaposleni, ki so odgovorni za kadrovsko področje, 

dobro strokovno in izkustveno usposobljeni ter imajo glede na svoje dosedanje 
izkušnje izoblikovano mnenje, znanje in zavedanje o tem, kaj – poleg formalnih 
kvalifikacij – vpliva na prepričljivost posameznika (npr. na razgovorih za 
zaposlitev). 

- Kot omejitev moramo izpostaviti tudi problem literature, saj med domačimi viri 
skoraj ni specifične referenčne literature za področje analize vpliva posameznih 
dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika. Najdemo lahko kvečjemu nekaj 
virov, ki govorijo o NVK nasploh, ne pa specifično o povezavi s 
prepričevanjem, kar je naš poglavitni namen v tej nalogi. Veliko je nestrokovne 
literature, ki obravnava povezavo med NVK in prepričevanjem, vendar je za 
potrebe magistrskega dela neuporabna. Služi lahko le kot vir za dodatno iskanje 
iztočnic za analizo dejavnikov prepričljivosti. 

- Glede na to, da je teoretična podlaga črpana predvsem iz tujih virov, je 
vprašanje, ali lahko predpostavke iz tuje literature neposredno preizkušamo v 



Uvod 

5 

slovenskem okolju, vendar je to nekaj, s čimer se v pričujoči nalogi ni moč 
ukvarjati. 
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV  

2.1 Opredelitev pojma komunikacija 

Mirjana Ule (2009, 12–13) izpostavlja štiri dejavnike, zaradi katerih je 
komuniciranje osrednja socialna dejavnost ljudi, in sicer: ker večino svojega zavestnega 
življenja posvetimo komuniciranju z drugimi ljudmi ali s samim seboj, ker je prisotna v 
vseh drugih človekovih dejavnostih, ker načinu in uspešnosti komuniciranja 
pripisujemo velik pomen in ker lahko samo skozi komuniciranje spoznamo, kdo smo, in 
to povemo drugim. Na različne načine organiziramo, oblikujemo in izmenjujemo 
informacije, izkušnje ali čustva ter pri tem uporabljamo zvoke, pisavo, slike, materialne 
predmete, telesne stike in drugo. 

Ena širših definicij komuniciranja (Finnegan v Ule 2009, 15) pravi, da 
komuniciranje ni nekaj, kar je ali ni, ni absoluten proces, temveč je stopenjsko 
oblikovano dogajanje, ki je lahko bolj ali manj namerno, bolj ali manj zavestno, bolj ali 
manj prepoznavno in vplivno, ki lahko poteka vzporedno na različnih ravneh ali 
zaporedno po posameznih sekvencah vedenja, ki se razvija in spreminja v času. Za 
komuniciranje je lahko značilna večja ali manjša standardizacija, več ali manj 
medsebojnega soglasja, več ali manj ustvarjalnosti. Poteka lahko pri večji ali manjši 
oddaljenosti med sodelujočimi. 

Procesna usmeritev obravnava komunikacijo kot prenos oziroma posredovanje 
sporočil ter se med drugim ukvarja s kodiranjem in dekodiranjem sporočil, uporabo 
kanalov in medijev komunikacije ter z učinkovitostjo komunikacije. Pri tem je 
komunikacija proces vplivanja na druge osebe (Rus in Kocmur 1993, 32). Cilj 
komuniciranja je prenesti informacijo iz misli ene osebe v misli druge osebe ali več 
oseb. Doseganje cilja je kriterij za določanje uspešnosti komuniciranja. Osnovni deli 
komunikacijskega procesa so komunikator – pošiljatelj, prejemnik, sporočilo in 
komunikacijska pot oziroma kanal. Vsak komunikator na podlagi svojih osebnostnih 
značilnosti in drugih lastnosti daje komunikaciji drugačen značaj. Komunikacijski izvori 
se razlikujejo tudi po kompetentnosti, bližini, privlačnosti, sovraštvu in moči. Več 
stališčnih sprememb lahko pričakujemo, če dojemamo vir sporočila kot kompetenten, 
bližji, privlačen in močan, manj pa, ko je sovražen (Rus in Kocmur 1993, 37). Poleg 
tega so pomembni tudi nekateri drugi dejavniki, na primer kontekst, v katerem se 
komunikacija dogaja. Komunikacijske situacije so lahko formalne ali neformalne, 
vedno pa so predstavljene v določeni socialni situaciji (Rus in Kocmur 1993, 32). V 
magistrskem delu razumemo komunikacijo kot vsaj dvosmerni prenos sporočil, z 
določenim namenom, od komunikatorja, ki je izvor sporočila, prek komunikacijskega 
kanala k prejemniku sporočila, ki se na sporočilo odziva. Reakcija na sporočilo je 
odvisna od številnih dejavnikov, kot so objektivne značilnosti izvora komunikacije, 
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percepcija teh značilnosti pri sprejemnikih informacije, narava stališč, komunikacijski 
kanal ter značilnosti sprejemnika informacije (Rus in Kocmur 1993, 37). 

Tavčar (2006, 395–397) izpostavi komuniciranje kot eno izmed veščin, ki jih mora 
obvladati vsak menedžer, saj brez komuniciranja ni usklajevanja interesov. Izpostavi tri 
temeljne namene komuniciranja, in sicer sporočanje in informiranje, vplivanje in 
vodenje ter skupno snovanje novih znanj. Ti trije nameni komuniciranja se medsebojno 
nenehno prepletajo in jih med seboj ni mogoče v celoti ločevati.  

Komuniciranje v poslovnem kontekstu je namenjeno doseganju ciljev organizacije. 
Poteka z notranjimi udeleženci organizacije in z zunanjim okoljem. Komuniciranje je 
veščina za naročanje, pogajanja, prepričevanje, zavajanje, za sprejemanje in preverjanje 
sporočil in poročil v organizaciji kot instrumentu ter veščina sprejemanja in podajanja 
informacij, usklajevanja in posvetovanja, spodbujanja in prepričevanja v organizaciji 
kot skupnosti interesov (Tavčar 2006, 460–461). 

Dimovski in Colnar (1999, 715–716), ki obravnavata proces organizacijskega 
učenja, se dotakneta tudi komunikacijskega procesa, za katerega pravita, da omogoča 
prenos znanja med učečimi se posamezniki in je eden ključnih dejavnikov učenja na 
organizacijski ravni. V nadaljevanju govorita o socializaciji kot prvi fazi procesa 
organizacijskega učenja in pravita, da gre pri tem za izmenjavo izkušenj, učenje ob delu 
in druge podobne oblike učenja. V tej fazi kot eno izmed bistvenih veščin, ki jih mora 
obvladati učeči se posameznik, izpostavita veščino komunikacije. 

Obstaja več različnih delitev ravni komuniciranja. Ena izmed njih je kategorizacija, 
ki sta jo sestavila West in Turner (v Ule 2009, 21) in ki zajema sedem ravni:  

- znotrajosebno komuniciranje,  
- medosebno komuniciranje,  
- komuniciranje v skupinah, 
- komuniciranje v institucijah, 
- javno/retorično komuniciranje, 
- množično komuniciranje in  
- medkulturno komuniciranje. 

Kategorizacija se mi zdi pomembna in dovolj široka, saj zajema vse bistvene ravni 
komuniciranja, vključno z znotrajosebnim komuniciranjem (pogovor sam s sabo), ki ga 
nekateri avtorji sploh ne upoštevajo. Znotrajosebnega komuniciranja ne upošteva na 
primer standardna delitev na štiri ravni komunikacijskega delovanja, ki jo navaja Ule 
(2009, 21) in ki zajema medosebno komuniciranje, skupinsko komuniciranje, 
organizacijsko komuniciranje ter množično komuniciranje. 

Če primerjamo različne oblike človeške komunikacije, ugotavljamo, da je njena 
najosnovnejša oblika dialog in da so druge oblike zgolj njeni derivati. Pri tem 
interpretacija izrečenega poteka na podlagi situacijskega delovanja, kot interpretacija 
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govorčevih namer (intenc), in ne kot interpretacija abstraktnih sporočil. Analitikova 
interpretacija izrečenega pri tem ne izključuje preostalega konstitutivnega neizrečenega 
dela komunikacije (Uhan 2002, 54). Avtor (Uhan 2002) daje vedeti, da v komunikaciji 
nikakor ni bistvena le verbalna komponenta komunikacija, saj njen neizrečeni del ravno 
tako prispeva h končnemu pomenu sporočila. Komunikacijo torej delimo na besedno in 
nebesedno oziroma verbalno in neverbalno. V besedno komuniciranje prištevamo 
govorno in pisno komuniciranje, k nebesednemu prištevamo neverbalno komunikacijo 
ali govorico telesa, kot jo imenujejo nekateri avtorji (Tavčar 2006, 397). 

Da bi medsebojni odnos med neverbalno in verbalno komunikacijo popolnoma 
razumeli, ju je treba jasno razlikovati. Vsi se ne strinjajo, da je verbalna komunikacija 
sestavljena le iz besed oziroma da je neverbalna komunikacija vse tisto, kar niso besede. 
Taka definicija naj bi bila preširoka in neprimerna. Mnenja se denimo krešejo glede 
tega, ali so vedenja, na katera ni nihče pozoren, kot je na primer nenamerno mežikanje, 
del neverbalne komunikacije. Večina sodobnih strokovnjakov bi rekla ne (Guerrero in 
Farinelli 2007).  

Za potrebe magistrskega dela lahko rečemo, da vsakega vedenja ali dejanja sicer ne 
moremo označiti kot neverbalno komunikacijo, saj to postane takrat, ko želi vir znaka s 
tem znakom nekaj sporočiti, oziroma takrat, ko prejemnik ali opazovalec znaka nekemu 
dejanju, vedenju, znaku pripiše določen pomen, skratka tedaj, ko je na delu že neka 
interpretacija. Naše mnenje dobro ponazarja definicija komuniciranja oziroma 
komunikacije, ki jo podajajo Frey in dr. (v Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 5), ko 
pravijo: »Communication is the management of messages for the purpose of creating 
meaning. That is, communication occurs whenever a person attempts to send a message 
or whenever a person perceives and assigns meaning to behavior.«2  

Razlika med verbalno in neverbalno komunikacijo je v tem, da verbalna 
komunikacija poteka le prek enega kanala, neverbalna komunikacija pa lahko poteka 
prek številnih kanalov hkrati (med govorom se oseba lahko smehlja, hkrati tudi sloni 
naprej in gestikulira idr.). Medtem ko lahko oseba odda več neverbalnih znakov hkrati, 
lahko naenkrat izreče le eno besedo. Ravno ta večkanalnost in večmodalnost govorita o 
bistveni kompleksnosti neverbalne komunikacije. Razlika med verbalno in neverbalno 
komunikacijo je tudi v tem, da je verbalno komunikacijo (besede) veliko lažje 
kontrolirati kot nekatere znake neverbalne komunikacije (na primer solze) (Guerrero in 
Farinelli 2007). 

Tudi Uletova (2009, 171–172) navaja štiri najpomembnejše razlike med verbalnim 
in neverbalnim komuniciranjem: 

                                                 
2 »Komunikacija je upravljanje sporočil z namenom ustvarjanja pomena. To pomeni, da se 

komunikacija pojavi vedno, ko oseba namenoma pošilja sporočilo, oziroma vedno, ko oseba 
dojame ali pripiše pomen nekemu vedenju.« 
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- En kanal nasproti več kanalom: Verbalni govor poteka v času samo po enem 
kanalu, besede se nizajo druga za drugo. Neverbalna sporočila pa ne potekajo v 
takem sekvenčnem redu v času, temveč do nas prihajajo simultano po več 
kanalih. 

- Kontinuiranost sporočil: Neverbalna komunikacija poteka istočasno, in ne 
sukcesivno, saj istočasno oddajamo svoja sporočila in sprejemamo sporočila 
drugih udeležencev komunikacijske situacije. V verbalnem komuniciranju pa se 
vloge govorcev in poslušalcev časovno izmenjujejo. 

- Zavestno in nezavedno pošiljanje in prejemanje sporočil: Pri verbalnih 
sporočilih najprej zavestno premislimo, kaj bomo rekli, medtem ko je večina 
neverbalnih sporočil (ne vsa) spontanih, poslanih nezavedno. 

- Ontološka in evolucijska prednost neverbalnega komuniciranja: Ne le da so 
neverbalni znaki v medosebni izmenjavi vedno navzoči, ampak imajo tudi 
primat v komuniciranju, saj so prva oblika komuniciranja v našem evolucijskem 
razvoju vrste in v našem ontološkem razvoju od novorojenčka ter v naših prvih 
srečanjih in vtisih z drugimi. 

2.2 Opredelitev pojma neverbalna komunikacija 

V neposredni komunikaciji iz oči v oči so posamezniku dostopni tako vizualni kot 
avdio viri za socialno komunikacijo. Ta poleg besed in zlogov zajema znake neverbalne 
komunikacije, kot so geste z rokami, obrazni gibi, usmerjenost pogleda, drža telesa, 
postavitev objektov v okolju (Bavelas in Gerwing 2007, 283). Vendar pa je pomembno 
povedati, da je – v nasprotju s trditvami številnih poljudnih del – iz neverbalnih sporočil 
zelo težko brez najmanjšega dvoma razbrati, kaj nekdo misli oziroma želi povedati. 
Zato je interpretacija neverbalnega sporočila pravilnejša, če se izogibamo zanašanju na 
en izoliran neverbalni znak ter namesto tega iščemo »grozde« neverbalnih znakov 
(Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 1). 

Neverbalna komunikacija potemtakem zajema vsa sporočila, ki si jih ljudje 
izmenjujejo v interakciji in niso besede. Da bi nekaj veljalo za sporočilo, mora biti 
vedenje namerno in/ali kot takšno interpretirano s strani drugih. To pa pomeni, da mora 
imeti socialni pomen oziroma da terja interpretacijo. Avtorji kot primer navajajo 
uravnavanje tona glasu, da bi pokazali, da smo sarkastični (namerno dejanje), ter primer 
sprememb v glasu zaradi treme pred javnim nastopom (sicer nenamerno dejanje, vendar 
ga drugi interpretirajo kot znak napetosti oz. treme). Omenjena definicija upošteva tako 
prejemnika kot pošiljatelja sporočila. Poudarja pa tudi, da je cilj neverbalne 
komunikacije po navadi oblikovanje pomena, ki ga razumejo vsi (Guerrero, DeVito in 
Hecht 1999, 5). Nekateri avtorji zagovarjajo dejavnik namere v komunikaciji, in sicer 
pravijo, da se ta pojavi, ko nekdo namerno usmeri neko sporočilo, verbalno ali 
neverbalno, k nekomu, drugi avtorji pa trdijo, da se komunikacija pojavi vedno, ko 
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prejemnik besedi ali dejanju druge osebe pripiše določen pomen (Guerrero in Farinelli 
2007). Glede na to, da se komunikacija dogaja na skoraj vseh področjih življenja in v 
skoraj vseh situacijah, lahko rečemo, da je kombinirani pristop, o katerem govorijo 
Guerrero, DeVito in Hecht, primeren, saj je ravno v primeru neverbalne komunikacije 
in neverbalnih sporočil bistveno to, da ni nujno, da je bil določen neverbalni znak oddan 
namerno, zavestno ali z določenim namenom, da bi mu prejemnik oziroma tisti, ki ga 
zazna, pripisal določen namen, vsebino ali sporočilo. 

Čeprav je cilj neverbalne komunikacije doseči enako razumevanje pomena 
sporočila med pošiljateljem in prejemnikom, se lahko zgodijo nesporazumi. Na proces 
izmenjave neverbalnih sporočil namreč vplivajo najmanj trije faktorji, in sicer: ali je 
pošiljatelj nameraval poslati sporočilo, ali je prejemnik na sporočilo pozoren in ga 
interpretira ter ali je prejemnikova interpretacija pravilna. Glede na različne 
kombinacije teh treh faktorjev se lahko pojavijo naslednje različne situacije, ki jih 
prikazuje preglednica 2.1. 

Tabela 2.1 Izidi pri izmenjavi sporočil 

 
Sporočilo ni bilo 
sprejeto. 

Sporočilo je bilo 
sprejeto 
nepravilno. 

Sporočilo je bilo 
sprejeto pravilno. 

Sporočilo je bilo 
poslano namerno. 

Namerna 
komunikacija. 

Napaka v 
komunikaciji. 

Uspešna 
komunikacija. 

Sporočilo je bilo 
poslano 
nenamerno. 

Nenamerno 
vedenje. 

Nepravilna 
interpretacija. 

Naključna 
komunikacija. 

Vir: Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 6.  

Guerrero, DeVito in Hecht (1999, 7) pravijo, da neverbalna komunikacija zajema 
vsa sporočila razen besed in jezika, vključno z različnimi vidiki glasu, telesnimi gibi, 
izrazi na obrazu, prostorom, časom, vonjem in okoljem. Definicija kaže na pestrost in 
zato težko opredeljivost neverbalne komunikacije. A kljub temu osrednji predmet 
preučevanja neverbalne komunikacije sestavljajo tri glavne enote, in sicer struktura 
okolja in pogoji, v katerih komunikacija poteka, fizične značilnosti samega 
komunikatorja ter številna vedenja, ki se pojavijo pri komunikatorju (Knapp in Hall 
2002, 7). 

Ker obstaja veliko različnih poti in nivojev neverbalne komunikacije, so 
raziskovalci, kot pripomoček, neverbalna sporočila ločili v različne sisteme znakov, in 
sicer kineziko, zunanji videz in dekorativo, vokalizacijo, proksemiko, haptiko ter čas in 
ureditev prostora.  



NVK in prepričljivost posameznika 

12 

Rus in Kocmurjeva (1993, 33) ponudita nekoliko drugačno delitev neverbalne 
komunikacije in pravita, da je sestavljena iz fizične, ki vključuje obrazno izražanje, ton 
glasu, dotik, vonj in telesne gibe; estetske, ki jo najdemo v kreativnem izražanju, kot sta 
ples in glasba; znakovne, ki vključuje izražanje sporočil s pomočjo signalnih zastavic, 
siren in drugih pripomočkov; ter simbolične, ki vključuje metode izražanja sporočil, kot 
sta religija in status. Delitev, ki smo jo pred tem omenili, bi bila tako zajeta v kategoriji 
fizične neverbalne komunikacije. Vendar pa iz same definicije, ki jo navajata Rus in 
Kocmurjeva, ni mogoče nedvoumno ugotoviti, kam prištevata zunanji videz in vidno 
dekorativo. 

Na neverbalna sporočila vpliva kontekst, v katerem se komunikacija dogaja. 
Kultura na primer vpliva tako na izvedbo in pojavno obliko kot na interpretacijo 
neverbalnih sporočil. Na neverbalno komunikacijo vplivajo tudi značilnosti odnosa med 
posamezniki, ki sodelujejo v interakciji (prijateljstvo, intimna zveza idr.), in stopnja, na 
kateri je odnos (kako dolgo se poznamo). Raziskave so namreč pokazale, da pri 
komunikaciji z ljudmi, do katerih imamo različen odnos, uporabljamo različna 
neverbalna vedenja. Tako smo bolj sproščeni v interakciji s prijatelji kot pa z neznanci. 
Na neverbalno komunikacijo ravno tako vplivajo okolje, kjer komunikacija poteka, 
značilnosti situacije, čas in stanje sodelujočih v interakciji (razpoloženje, fizično 
počutje) (Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 13–15). 

Med posamezniki v sposobnostih pošiljanja (tudi kodiranja), prejemanja 
(dekodiranja) in regulacije neverbalne komunikacije obstajajo razlike (Riggio 2006, 
Hall 2007). Sposobnost dekodiranja neverbalnih sporočil pomeni stopnjo občutljivosti 
za neverbalna sporočila drugih in pravilno interpretacijo teh sporočil. Sposobnost 
neverbalnega kodiranja pomeni zmožnost pravilnega pošiljanja neverbalnih sporočil 
drugim. Sposobnost regulacije neverbalne komunikacije pomeni med drugim zmožnost 
reguliranja tako občutenja kot izražanja čustev. Ženske naj bi imele večje sposobnosti 
neverbalnega kodiranja in dekodiranja kot moški. Sposobnost dekodiranja je ravno tako 
večja za člane neke skupine kot za posameznike, ki niso člani te skupine (Hall 2007). 

Neverbalna vedenja govorijo o sposobnostih upravljanja interakcije, orientiranosti 
na druge, umirjenosti in izrazitosti posameznika. Upravljanje interakcije pomeni, kako 
dobro upravljamo izmenjavo vrstnega reda govora, kakšno je ohranjanje toka/razvoja 
teme pogovora, kako uravnavamo začetek in zaključek pogovora. Orientiranost na 
druge pomeni, koliko pozornosti, skrbi in zanimanja nekdo kaže do drugega, ki sodeluje 
v pogovoru. To se kaže z očesnim stikom, kimanjem kot odzivom na sogovornikove 
izjave, k sogovorniku nagnjeno držo idr. Področje umirjenosti zajema stopnjo živčnosti, 
zaskrbljenosti, samozavesti in jasnosti. O umirjenosti govorijo značilnosti glasu, kretnje, 
ki izdajajo živčnost, drža idr. Izraznost zadeva stopnjo animiranja med komunikacijo in 
aktivnosti med komunikacijo. Sem prištevamo vedenja, kot so na primer smeh, uporaba 
gest, obrazna izraznost, glasnost in hitrost govora (Spitzberg 1999, 22).  



NVK in prepričljivost posameznika 

13 

Bolj ko je nekdo zmožen izražanja, osredotočen na druge, umirjen, spreten pri 
upravljanju interakcije, bolj je verjetno, da bo percipiran kot dober komunikator. Je pa 
treba povedati tudi to, da je lahko nekdo, ki naštete vrste vedenja preveč obvlada in 
uporablja, označen kot nenaraven, izumetničen in celo manipulatorski. Da bi določeno 
vedenje razumeli kot vešče in uporabno, mora biti usklajeno s kulturnimi, medosebnimi 
in situacijskimi pričakovanji ter že obstoječimi vzorci, ki so osnova za vsakokratno 
interpretacijo ali razumevanje. Ne nazadnje tudi zato, ker nebesedna sprožila pogosto 
odkrivajo zakrito besedno komunikacijo. 

Pomen neverbalne komunikacije 

Neverbalni komponenti komunikacije praviloma zaupamo bolj kot verbalni. 
Pomembna je tudi zaradi tega, ker pomeni način izražanja čustev, ustvarjanja in 
upravljanja vtisa, sporočanja različnih sporočil, kot so privlačnost, zavračanje ali 
dominanca, ter drugih funkcij, ki definirajo medosebne odnose in interakcijo.  

Mehrabian in Wiener sta glede na izsledke svoje raziskave prišla do sklepa, da h 
končnemu pomenu sporočila, oddanega v neposredni komunikaciji – in sicer v smislu 
prejemnikove interpretacije odnosa, ki ga ima komunikator (naklonjenost oz. 
nenaklonjenost) do prejemnika sporočila – obrazna komponenta prispeva kar 55%, 
vokalna komponenta 38% in verbalna komponenta le 7%. Neverbalna komponenta 
komunikacije je torej pri oblikovanju pomena sporočila pomembnejša kot verbalna 
komponenta. Ko se med verbalnim in neverbalnim delom komunikacije pojavi 
nekonsistentnost, bo največkrat prevladala neverbalna komponenta in sporočilu dala 
končni pomen (Mehrabian 1972, 140). Pri tem velja omeniti tudi, da v tej enačbi niso 
bili upoštevani nekateri drugi vidiki neverbalne komunikacije (na primer gestika, drža 
telesa idr.), ki bi lahko bistveno vplivali na končno sporočilo. V raziskavah je mogoče 
zaslediti tudi drugačne podatke. Na primer, da je približno 55% medosebne 
komunikacije posredovane s pomočjo znakov neverbalne komunikacije (Lavan v 
Peterson 2005, 143). 

Čeprav nekateri raziskovalci neverbalne komunikacije menijo, da je predpostavka o 
tako visokem odstotku vpliva neverbalne komponente komunikacije, kot ga navajata 
Mehrabian in Wiener, nekoliko pretirana, se večina strokovnjakov vendarle strinja, da 
imajo neverbalna sporočila v vseh oblikah medosebne komunikacije izredno velik 
pomen (Robbins 2007, 1). 

Neverbalna komunikacija oziroma neverbalna vedenja so bolj pomembna oziroma 
temeljna, verjetno zaradi tega, ker jih je težje nadzorovati kot verbalna sporočila. 
Opazovalec daje večji pomen čustvom, izraženim neverbalno (s pomočjo vokaličnih 
znakov in izrazov na obrazu), kot pa verbalnim opisom čustev (Mehrabian 1972, 148–
149). Zato je lahko način, kako nekaj povemo (neverbalni del komunikacije), 
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pomembnejši od tega, kaj povemo (verbalni del komunikacije) (Stewart 2007, Guerrero 
in Farinelli 2007). 

Zaupanje v neverbalna sporočila in njihov pomen je odvisno od številnih 
dejavnikov (Ule 2009, 178–180): 

- Življenjski potek – preden otrok spozna verbalno govorico, ima popolno 
zaupanje v neverbalne znake, ki jih prejema od drugih. 

- Konkretna situacija – verbalni znaki so bolj pomembni za sporočanje o dejstvih, 
za izobraževalno in bolj abstraktno komuniciranje, neverbalno komuniciranje pa 
je pomembnejše za odnosno in ekspresivno komuniciranje. 

- Neskladnost verbalnih in neverbalnih sporočil – bolj zaupamo neverbalnim, saj 
jih dojemamo kot spontane in zato iskrene (Stewart 2007). 

- Neverbalni znaki usmerijo pozornost k viru sporočila – mimika obraza pritegne 
in zagotovi pozornost poslušalcev. 

- Spremljanje mimike obraza in gibanja ust govorca lahko poveča razumevanje, 
ker se prejemniku poveča možnost za identificiranje besed, ki jih govorec 
izgovarja. 

- Neverbalni znaki podpirajo semantično in sintaktično raven komuniciranja ter s 
tem povečajo razumevanje in pomnjenje sporočil, saj na semantični ravni (npr. 
simbolne geste in ilustratorji) dopolnjujejo verbalne izraze, na sintaktični ravni 
pa z neverbalnimi znaki, kot sta povečanje ali zmanjšanje hitrosti govora, in 
kinezičnimi znaki, kot je prikimavanje, verbalni govor oskrbujejo z ločili, ki 
povedano ločijo v stavke. 

2.3 Opredelitev pojma prepričevanje 

Prepričevanje največkrat razumemo predvsem kot vplivanje na spremembo 
vedenja, torej kot situacijo, v kateri nekoga pripravimo do tega, da opusti določeno 
vedenje in sprejme neko drugo. Vendar pa lahko izpostavimo tri različne mogoče izide 
prepričevalnega procesa. Prvi zajema oblikovanje odziva na določeno temo, stvar, 
situacijo, za katero oseba še nima oblikovanega lastnega odziva. Osebo naučimo, kako 
naj se sooči, odzove ali ravna ob soočenju z nečim, česar še ne pozna oziroma na kar še 
ni razvila odziva. Temu bi lahko rekli tudi socializacija (Miller 2002). Drugi mogoči 
izid prepričevanja je poglabljanje oziroma ojačanje že obstoječih prepričanj, odzivov, 
vedenj. Mnogokrat cilj ni sprememba obstoječega odnosa ali vedenja, temveč krepitev 
obstoječega, in sicer do te mere, da bi bilo čim bolj odporno proti spremembam (npr. 
sociologi naj še bolj zagovarjajo sociološki vidik neke teme) (Miller in Burgoon v 
Miller 2002). Tretji, najpogosteje izpostavljeni cilj oziroma pomen prepričevanja pa je 
usmerjen v spremembo odnosa, odziva, ravnanja. Ljudje velikokrat enačijo »prepričati« 
s »spremeniti« (Miller 2002). 
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Prepričevanje lahko razumemo kot komunikacijo, usmerjeno v spreminjanje stališč, 
s ciljem spremeniti vedenje prejemnika prepričevalnega sporočila (Ule v Ule in Kline 
1996, 175). Pri tem je izpostavljen pomen zasebne spremembe stališč, ne le javne, saj 
gre v tem primeru, kot navaja avtorica, za najučinkovitejši primer prepričevanja. 

Festinger (v Boster in Cruz 2002) deli pojem prepričevanje na dva tipa, in sicer na 
doseganje javnega in zasebnega soglasja tarče, pri čemer je ravnanje tarče, ki je pod 
vplivom prepričevalca, v skladu z njenimi lastnimi prepričanji in prepričanji 
prepričevalca (tarča se obnaša enako tudi tedaj, ko vir prepričevanja ni več prisoten). 
Drugi tip prepričevanja je doseganje javnega, ne pa tudi zasebnega soglasja tarče. Pri 
tem se tarča obnaša v skladu s prepričanji prepričevalca, vendar ne v skladu z lastnimi 
prepričanji (soglasje s prepričevalcem se zmanjša ali izgine, ko vir prepričevanja ni več 
prisoten). 

Prepričevanje je interaktiven proces, v katerem neko sporočilo spremeni 
posameznikovo znanje, prepričanja ali interese, posledično morebiti tudi ravnanje, 
obnašanje. Murphy in Alexander kot tipičen primer prepričevalnega procesa izpostavita 
izobraževalni proces, saj študenti v času študija svoja strokovno nepodkrepljena 
prepričanja nadomestijo s strokovno in znanstveno podkrepljenimi. Pravita, da je bistvo 
prepričevanja izpostaviti nasprotovanje obstoječim prepričanjem, ne predvideva pa 
obvezne popolne spremembe razumevanja ali odnosa. Cilj prepričevanja je spodbuditi 
posameznika, da določeno zadevo preuči z drugačnega zornega kota (Murphy in 
Alexander 2004, 337–338). Ellen Barton in Susan Eggly (2009, 298) izpostavita 
zanimivo delitev prepričevanja, glede na njegovo etičnost oziroma neetičnost, in 
navajata, da je etično prepričevanje samo tisto, ki prepričuje z argumenti in logiko. V 
primeru neetičnega prepričevanja gre za vplivanje prek čustev, manipulacije z 
informacijami, kot je na primer pretirano poudarjanje prednosti, pozitivno prikazovanje 
idr. 

O prepričevanju lahko govorimo takrat, ko je ena oseba ali skupina ljudi 
(prejemnik, tarča) izpostavljena posredovanju (oziroma prepričevalni komunikaciji) 
druge osebe ali skupine ljudi (vira) v določeni situaciji (kontekstu). Pri tem je proces 
prepričevanja odvisen od vira (na primer od njegove kredibilnosti), sporočila (od 
argumentiranosti), tarče/prejemnika (na primer od razpoloženja) ter konteksta, v 
katerem poteka komunikacija (Petty in Briñol 2008, 53–54). Za potrebe magistrskega 
dela je ta pristop zanimiv, saj nas zanima ravno vpliv dejavnikov neverbalne 
komunikacije na prepričljivost posameznika v kontekstu organizacije, ne glede na 
predvidene cilje prepričevalnega procesa (to je lahko sklenitev delovnega razmerja, 
vpliv na vtis o delovni uspešnosti, primernosti za določeno delovno mesto ali kaj 
drugega). 

Situacije, ko na uspeh in učinkovitost procesa prepričevanja lahko vpliva oseba, ki 
prepričuje (Petty in Briñol 2008, 57):  
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- ko je sama vsebina sporočila za tarčo manj pomembna, je pomen strokovnosti 
vira večji;  

- če obstajajo dvomi o verodostojnosti vira, so prejemniki bolj previdni in 
dvomeči, kot če jih želi prepričati nekdo, katerega verodostojnost je nedvomna;  

- v primerih, ko je za vsebino sporočila dobro, da jo ponazarja že prepričevalec 
(prodajalka, ki ima lepo kožo in trdi, da uporablja določeno kremo, bo že sama 
po sebi dokaz za učinkovitost lepotne kreme);  

- ko je sporočilo dvoumno, je strokovnost vira pomembna; ljudje bolj verjamejo 
kredibilnemu viru (pri posredovanju informacij o kvaliteti ali neškodljivosti 
živilskega izdelka bodo ljudje bolj zaupali vladni organizaciji kot enemu izmed 
proizvajalcev tega izdelka). 

Preučevanje procesa prepričevanja je bilo sprva omejeno predvsem na javne 
govore, medije in politiko. Danes je področje preučevanja veliko širše in zajema 
prepričevanje v medosebni komunikaciji, v majhnih skupinah, poslovnem okolju, 
oglaševanju, iniciativah civilne družbe idr. (Pfau in Dillard 2002). Ne nazadnje vse, kar 
so »reklame« danes, in teh ni malo, tako ali drugače temelji ravno na prepričevanju. 

Murphy in Alexander (2004, 338) navajata Aristotelov napotek o tem, kaj mora v 
svoji retoriki upoštevati prepričevalec: etos (prepričevanje z vzpostavitvijo lastne 
kredibilnosti in osvajanjem zaupanja), nato patos (prepričevanje prek upravljanja čustev 
slušateljev) ter na koncu logos (prepričevanje z argumenti). Etos, patos in logos 
spodbujajo učinkovitost prepričevanja oziroma vplivajo na spremembo prepričanj, 
razumevanja in vedenja. 
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3 SISTEMI ZNAKOV IN KANALI SPOROČANJA V NEVERBALNI 
KOMUNIKACIJI 

Ker obstaja veliko različnih poti in nivojev neverbalne komunikacije, so 
raziskovalci neverbalna sporočila ločili v različne sisteme znakov. Sisteme znakov 
sestavljajo simboli in pravila za njihovo uporabo, podobno kot verbalni jezik sestavljajo 
besede (zbir simbolov) in slovnica (pravila uporabe). Neverbalni sistemi znakov so 
poimenovani po sredstvu, prek katerega jih izražamo. Vsak sistem uporablja drug 
neverbalni kanal (kot so na primer telo, prostor in čas). 

Sistem znakov gibanja oziroma kinezika (iz kinesis, gibanje) zajema sporočila, ki 
jih pošiljamo s telesom (na primer prek gest, drže, telesnih gibov), z obrazom (na primer 
smeh), z očmi (na primer očesni stik, razširjanje oziroma ožanje zenice).3 Zunanjost 
oziroma videz in okrasje kot sistem neverbalnih znakov zajemata fizični videz (velikost, 
oblika, zaznana privlačnost, oblačila, nakit idr.) in vonj (telesni in parfumski vonji). 
Vokalični (vokalika oziroma parajezik) sistem neverbalnih znakov zajema tako vidike 
glasu (kako nekaj rečemo, ne le to, kaj rečemo) kot tudi tišino. Stik kot sistem znakov 
obsega prostorsko komunikacijo (proksemika oziroma to, kako uporabljamo prostor in 
teritorij, v katerem se gibljemo) in komunikacijo z dotikom (haptika oziroma dotik in 
fizični stik). Čas in okolje kot sistem neverbalnih znakov zajemata obsežnejši kontekst, 
v katerem poteka komunikacija. Pri tem kronemika (kronos + nomos) pomeni uporabo 
in dojemanje časa, okolje pa znake, ki zajemajo njegovo uporabo in vplivanje na 
različne značilnosti (Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 7–8 in 43–45). 

Pomembno je poudariti, da funkcije in pomen aktivnosti določenih delov telesa 
lahko služijo kot ekvivalent ali pa kot substitut za funkcije in pomen aktivnosti drugega 
dela telesa. Zato lahko preučevanje le enega tipa aktivnosti in vedenja pripelje do 
nepopolnega in enostranskega pregleda nad tem, za kaj v določeni situaciji gre (Ekman 
in Friesen 1972, 353). 

3.1 Kinezika oziroma sistem znakov gibanja 

Kinezični znaki zajemajo vedenje/obnašanje telesa, oči in obraza. S telesom 
komuniciramo na različne načine. Drža lahko izraža naša čustva in razpoloženje. 
Gestika zajema gibanje rok, s katerim oddajamo različna sporočila. H kineziki 
prištevamo tudi obnašanje oči in smeh. Bavelas in Gerwing (2007, 303–304) izpostavita 
štiri značilnosti gestike in izrazov na obrazu. Prva značilnost je ta, da se pojavljajo v 
spontanih dialogih med prisotnimi sodelujočimi. Druga značilnost je, da so časovno 
usklajeni z izgovorjenimi besedami. Tretja značilnost pravi, da so ravno tako kot besede 
pomensko zelo odvisni od konteksta, v katerem se odvija komunikacija. Zadnja 

                                                 
3 Nekateri raziskovalci ločujejo obnašanje/vedenje oči od drugih tipov vedenja, ki spadajo 

v kineziko. 
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značilnost je ta, da geste in izrazi na obrazu hkrati oblikujejo in so oblikovani na podlagi 
potekajočega dialoga. 

Ljudje v komunikacijski situaciji uporabljamo veliko gibov. Pri tem so v 
preučevanju pomembni število gibov, hitrost spreminjanja drže in interaktivna kvaliteta 
oziroma povezanost giba s komunikacijo. Število delov telesa, ki jih je treba opazovati, 
je obvladljivo, saj je omejeno predvsem na noge, roke in trup, pri čemer je za nekatere 
gibe skoraj nemogoče, da bi se med komunikacijo dejansko pojavili, na primer 
ekstremna nagnjenost trupa nazaj (Harrigan 2005, 138). 

3.1.1 Gestika 

Gestika obsega gibe rok. Ekman in Friesen (v Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 46–
47) opisujeta pet tipov gest, in sicer simbolne, ilustratorske, adaptorje (geste, ki kažejo 
nelagodje in živčnost), emocionalne in regulatorske geste. 

Simbolne geste so tisti neverbalni znaki, ki imajo verbalni prevod in nekaj 
simbolizirajo. Pomen teh znakov prepoznajo vsi člani določene skupine (npr. kulture). 
Simbolne geste največkrat uporabimo namerno, da bi posredovali točno določeno 
sporočilo. Tako denimo prst na ustnicah pomeni »bodi tiho«. Simbolne geste pogosto 
uporabimo, ko je verbalna komunikacija onemogočena zaradi zunanjih okoliščin, 
oddaljenosti, dogovora (npr. medsebojna pomoč med igranjem kart) ali zaradi poškodb.  

Ilustratorji so po navadi »narisane« ponazoritve nečesa. Na primer, z roko 
pokažemo, koliko je nekdo visok. Ilustratorje uporabljamo v neposredni povezavi s 
konkretnim govorom, vsebino, saj po navadi ilustrirajo tisto, kar je bilo rečeno verbalno. 
Lahko pa povedanemu tudi nasprotujejo ali pa so substitut za besedo. Podobno kot 
simbolne geste so tudi ilustratorji uporabljeni namerno. Od simbolnih gest se razlikujejo 
v tem, da nimajo očitnega ali »dogovorjenega« besednega prevoda in se ne pojavljajo 
samostojno, brez pogovora. Uporaba ilustratorjev se poveča, ko je težko najti pravo 
besedo ali pa ko poslušalec kaže znake, da tistega, kar je bilo rečeno, ne razume 
popolnoma. 

Adaptorji so posebne geste, ki nam pomagajo, da se počutimo udobneje, oziroma 
kažejo živčnost (vrtenje prstana na roki, umikanje pramena las z oči idr.). V nasprotju s 
simbolnimi gestami in ilustratorji so redko uporabljani namerno in zavestno. Pogosto jih 
uporabljamo tudi, ko smo popolnoma sami. Uporaba adaptorjev se praviloma poveča z 
naraščanjem psihološkega nelagodja in živčnosti (Ekman in Friesen 1972, 353–374). 

Emocionalne geste razkrivajo čustva (npr. ploskanje, medtem ko se smejimo, kaže 
na zadovoljstvo in ugodje, ki ga čutimo). Regulatorji služijo strukturiranju in 
upravljanju interakcije, pripomorejo k nemotenemu in učinkovitemu toku pogovora 
(npr. ko želimo med predavanji nekaj komentirati, to nakažemo z dvigom roke).  

Knapp in Hall (2002, 9, 230–250) delita geste v dve kategoriji. V prvo sodijo geste, 
ki so od govora neodvisne (da bi razumeli pomen take geste, ne potrebujemo verbalnega 
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pojasnila) in imajo neposreden verbalni prevod, po navadi sestavljen iz besede ali dveh 
oziroma iz fraze. Hkrati glede verbalnega prevoda določenega znaka znotraj kulture ali 
subkulture obstaja visoka stopnja strinjanja. To kategorijo bi lahko povezali s kategorijo 
simbolnih gest iz Ekmanove in Friesnove kategorizacije. Primer je s prsti ponazorjen 
znak V, ki pomeni zmago (ang. V for victory). Čeprav lahko geste, ki spadajo v to 
kategorijo, izražajo sporočilo neodvisno od govora, je njihov pomen še vedno odvisen 
od konteksta, v katerem se dogajajo. Tako je lahko iztegnjen sredinec šala ali žalitev, 
odvisno od tega, kdo ga izvaja, komu je namenjen, kako je pokazan. Geste, ki so 
izvedene podobno, imajo lahko v različnih kulturah različen pomen. V drugo kategorijo 
spadajo geste, ki so povezane z govorom. Te so neposredno vezane na govor oziroma ga 
spremljajo predvsem kot ponazorilo ali ilustracija za tisto, kar je bilo verbalno rečeno. 
Lahko na primer skicirajo misel, kažejo na neki predmet, nakažejo gibanje telesa idr. 
Knapp in Hall (2002, 241–250) govorita o štirih tipih takih gest. To so geste, ki se 
nanašajo na osebo ali stvar, o kateri komunikator govori, geste, ki se nanašajo na 
komunikatorjev odnos do tega, o čemer govori, geste, ki so vizualni poudarek 
povedanega (poudarimo kak pomemben segment vsebine povedanega – novo temo, 
frazo ali posamezno besedo), ter geste, katerih namen sta regulacija in organizacija 
verbalnega dialoga med dvema sogovornikoma. V to kategorijo bi lahko uvrstili nekaj 
kategorij iz Ekmanove in Friesnove delitve, na primer ilustratorje in regulatorje.  

Še ena klasifikacija, in sicer McNeillova (v Holler in Stevens 2007, 11), deli geste 
na tri tipe, in sicer na ikonične geste, ki se nanašajo na konkretne pojme, ritmične geste, 
ki spremljajo tempo in intonacijo govora, pri tem pa ne ponazarjajo konkretnih pojmov, 
ter kazalne geste, katerih funkcija je kazanje proti navideznim ali resničnim objektom 
okoli govorečega. 

Zanimivo kategorizacijo gest (tistih, ki jih usmerjamo proti samim sebi) ponudi 
Monica J. Turk (2007, 558–559), ko pravi, da obstajata dva tipa oziroma dve funkciji 
gest, in sicer geste, ki razlagajo vloge posameznikov v neki kolektivnosti (nase in na 
kolega pokažemo, medtem ko pravimo, da sva oba študenta menedžmenta), ter geste, ki 
nas iz neke kolektivnosti izločajo (povemo, da smo študenti menedžmenta, vendar 
dodamo, da smo mi v tretjem letniku – in pokažemo nase – kolega pa v drugem – ter 
pokažemo nanj). 

Nekateri avtorji v gestiko poleg gibov rok prištevajo tudi gibe nog in drugih delov 
telesa. Pri tem so nekatere geste uporabljene namerno in zavestno, da bi oddale 
določeno sporočilo, druge pa se pojavijo nenamerno, pri čemer jih opazovalci 
interpretirajo pravilno ali pa tudi ne (Forbes in Jackson 1980, 69). V magistrskem delu 
se bomo pri definiciji gestike omejili zgolj na gibanje rok, premikanje drugih delov 
telesa pa bomo obravnavali ločeno. 

Raziskava, ki sta jo izvedli Judith Holler in Rachel Stevens (2007, 13–15), je 
pokazala, da obstaja razlika pri uporabi gest glede na to, ali se pogovarjamo z nekom, ki 
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ve, o čem govorimo, ali z nekom, ki nima prave predstave o tem, kaj opisujemo, še 
posebej če je bistveni del sporočila informacija o velikosti predmeta. Udeleženci 
raziskave, ki so govorili z nekom, ki mu je bil predmet pogovora že znan (je imel 
predstavo o tem, o čem se pogovarjajo, in o velikosti predmeta), so pri verbalni razlagi 
in opisovanju predmeta uporabljali veliko manj intenzivno gestikulacijo (ali pa je skoraj 
ni bilo) kot v primeru pogovora z osebo, ki ji predmet pogovora ni bil dovolj znan (v 
tem primeru je bilo treba informacijo o velikosti predmeta za poslušalca na novo 
ustvariti/ponazoriti, da si jo bo lahko predstavljal). 

Avtorici sta prišli do sklepa, da so geste, ki jih uporabljamo v komunikaciji, 
bistveno družbeno in kulturno pogojene ter da na njihovo uporabo vplivajo kontekst, v 
katerem se pojavljajo, in precej širših kontekstov (Holler in Stevens 2007, 18). 

3.1.2 Komunikacijski potencial oči 

Uporaba očesnega stika je verjetno najbolj raziskovano področje neverbalne 
komunikacije, po prepričanju mnogih naj bi bilo tudi najbolj kompleksno. Družba je 
razvila številna pravila, povezana z očmi in pogledom (Knapp in Hall 2002, 348).4 
Raziskovanje vloge pogleda in očesnega stika zajema frekvenco pogledov, usmerjenih 
proti sogovorniku, celotno trajanje gledanja sogovornika, delež časa gledanja 
sogovornika, medtem ko govorimo ali poslušamo, povprečen čas posameznega pogleda, 
usmerjenega proti sogovorniku, obseg časa vzajemnega gledanja sogovorcev (očesnega 
stika). Najpogosteje je bilo raziskovano slednje, torej očesni stik. 

Podatki o tem, koliko časa udeleženci komunikacije gledajo sogovornika, so 
različni, pri določenih avtorjih zasledimo številko od 25 do 75%, drugi avtorji pa 
poročajo tudi o 94% (Grumet 1999 ter Forbes in Jackson 1980). Razlikovati moramo 
med gledanjem (pogledom) in strmenjem. Pogled se dinamično odziva na vedenje 
gledanega, strmenje pa se nanj ne odziva in vztraja ne glede na odziv gledanega 
(Grumet 1999, 65). Pri interpretaciji vsebine in pomena medosebne komunikacije ima 
pomembno vlogo očesni stik. Enostranski očesni stik razumemo kot pogled 
posameznika, ki je usmerjen v drugo osebo ali objekt. Vzajemni očesni stik pa se nanaša 
na situacije, v katerih dve osebi, ki sta udeleženi v interakciji, gledata druga drugo, 
največkrat v obraz (ne nujno naravnost v oči).  

Kendon (v Knapp in Hall 2002, 350) izpostavi štiri funkcije očesnega stika, in sicer 
regulatorno funkcijo (s pogledom zahtevamo ali potlačimo odziv), spremljanje (v 
sogovornika gledamo, da bi zaznali, kako pozoren je na komunikacijo in kakšne so 
njegove reakcije), kognitivno funkcijo (ljudje so nagnjeni k odvračanju pogleda, ko 

                                                 
4 Na primer: na javnih mestih ne gledamo predolgo v tujce, v nekatere dele telesa ne 

gledamo, razen v določenih situacijah idr. 
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imajo težave v procesiranju informacij ali pri odločanju, kaj povedati) ter izrazno 
funkcijo (z očesnim stikom pokažemo stopnjo in naravo vključenosti v komunikacijo).  

Knapp in Hall (2002, 350–351) ponujata nekoliko drugačno kategorizacijo funkcij, 
in sicer reguliranje poteka komunikacije, spremljanje odziva, izražanje kognitivne 
aktivnosti, izražanje čustev ter izražanje narave medosebnega razmerja oziroma odnosa. 
Izpostavita tudi, da te funkcije ne potekajo neodvisno druga od druge, temveč se 
prepletajo (z očmi oddajamo sporočila in jih hkrati tudi sprejemamo).  

Komunikacijske funkcije gledanja oziroma pogleda so opazovanje (zbiranje 
informacij o tem, kako se sogovornik obnaša, iskanje odziva na svoje sporočilo), 
regulacija (nakazovanje svojih namer v smislu izražanja želje po govoru oziroma 
zamenjavi govorca) ter izražanje čustev in stališč (Kendon v Harrigan 2005, 171). 

Nekatere funkcije se, kot vidimo, skozi različne kategorizacije ponavljajo, na 
primer funkcija reguliranja poteka komunikacije in funkcija opazovanja vedenja 
sogovornika. Bistveno je, da lahko izvajamo več funkcij hkrati ter da se lahko te med 
seboj prekrivajo in dopolnjujejo. 

Med pogovorom ljudje gledajo v svojega sogovornika večino časa, predvsem v oči 
in ustnice. Brez očesnega stika imajo ljudje občutek, da komunikacija ni popolna. Z 
vidika družbenega položaja velja, da osebe, ki imajo vodstveni položaj, rade zavzemajo 
položaje, kjer so v središču vizualne pozornosti, kot je na primer čelo mize. Obseg 
(količina) gledanja je povezan s pozitivnimi oziroma negativnimi čustvi. Pozitivna 
čustva so povezana s povečanim obsegom vizualne pozornosti, za negativna čustva pa 
je značilno umikanje pogleda. Za živčnost so značilni izmikajoče se vedenje oči (manj 
očesnega stika), krajše zadrževanje pogleda na eni točki in umikanje pogleda od vira 
ogrožanja. Zanimivo je tudi vedenje zenic: te naj bi se širile, ko gledamo nekaj 
prijetnega, in krčile, ko gledamo nekaj nezanimivega. Pripravljenost na začetek 
komunikacije lahko pokažemo tako, da vzpostavimo očesni stik z nekom, ki nas že 
gleda. Vzajemni očesni stik tako pomeni vstop v določen odnos (na primer iskanje 
očesnega stika z natakarjem, da bi mu sporočili, da želite plačati račun). Razlika med 
spoloma kaže, da ženske dlje časa gledajo sogovornika kot moški. Razlike obstajajo tudi 
med kulturami, v nekaterih je intenziven očesni stik zaželen, drugje pa je razumljen kot 
nevljuden. Določeni vzorci v uporabi očesnega stika se pojavljajo glede na to, ali 
govorimo ali poslušamo. Poslušalci gledajo pogosteje kot govorci, umikanje pogleda je 
bolj značilno za govorce, ki imajo težave zaradi netekočega govora. Na očesni stik 
vplivajo tudi značajske značilnosti. Neposreden pogled oziroma očesni stik bo pogosteje 
vrnila oseba z bolj agresivnimi in samozavestnimi značajskimi značilnostmi. 
Ekstravertne osebe v večji meri uporabljajo očesni stik kot introvertne. Ljudje, ki 
uporabljajo več očesnega stika, so percipirani kot prijazni, iskreni in samozavestni, 
ljudje, ki uporabljajo manj očesnega stika, pa kot hladni, neodkriti in nesamozavestni 
(Grumet 1999, 68–69). 
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3.1.3 Komunikacijski potencial glave in obraza 

Obraz je verjetno najbolj kompleksen, impozanten in mogoče tudi zavajajoč izmed 
vseh virov neverbalnih sporočil, saj je vedno viden ter neprestano proizvaja številne 
signale in informacije, denimo o spolu, rasi in (bolj ali manj približno točni) starosti. 
Obstajajo tudi standardi o tem, kakšen obraz je lep ali grd, pameten ali neumen, močan 
ali slaboten. V povezavi z obrazom so bile celo oblikovane določene predpostavke o 
inteligentnosti osebe. Ekman in Cohn sta prepričana, da vsa ta različna sporočila 
izhajajo iz enega izmed štirih tipov obraznih signalnih sistemov, in sicer statičnega, 
počasnega, umetnega in hitrega. Statični znaki zajemajo velikost, obliko in razporeditev 
obraznih potez glede na strukturo kosti. Iz teh statičnih znakov izhajajo informacije o 
identiteti in lepoti. Med počasne signale lahko štejemo tiste znake, ki se počasi nabirajo, 
na primer akumulacija gub, ki govori o starosti. Umetni znaki so na primer znaki 
lepotnih operacij, katerih namen je prikriti naravne počasne znake, ki kažejo na staranje. 
Hitri znaki zajemajo gibe, izvedene z obraznimi mišicami, oziroma izraze na obrazu ter 
spremembe v mišičnem tonusu, pretoku krvi, temperaturi kože in obarvanosti. Večina 
raziskav se je omejila zgolj na to zadnjo skupino, in sicer na hitre znake, predvsem na 
trenutne obrazne gibe in spremembo mišičnega tonusa v povezavi z informacijo o 
čustvih, razpoloženju idr. (Cohn in Ekman 2005, 9–10). 

Obraz ima bogat komunikacijski potencial. Sodeluje pri pošiljanju sporočil o 
čustvenem stanju, izražanju medosebnih odnosov, izražanju neverbalnih odzivov na 
komentarje drugih. Obraz vpliva tudi na uravnavanje komunikacije. Z različnimi deli 
obraza odpiramo in zapiramo komunikacijske kanale, dopolnimo ali poudarimo oziroma 
omilimo (ovrednotimo) verbalne ali neverbalne odzive ter nadomestimo govor (z 
zehanjem brez verbalizacije nakažemo, da nas nekaj dolgočasi) (Knapp in Hall 2002, 
305–308). Pri izražanju čustev lahko z izrazi na obrazu kažemo manj ali bolj intenzivna 
čustva, kot jih dejansko čutimo, čustva lahko nevtraliziramo ali pa maskiramo. Izraze na 
obrazu lahko v precejšnji meri kontroliramo, tako da opazovalec včasih težko loči med 
spontanim in namernim (zaigranim) obraznim izražanjem. 

Nasmeh je eden izmed najpogosteje uporabljanih neverbalnih znakov v 
komunikaciji med ljudmi. Pomembno vlogo ima pri izražanja čustev, predvsem čustev, 
povezanih s srečo in zadovoljstvom. Na smeh vplivajo kultura in individualne razlike, in 
sicer z vidika interpretacije dogodkov, ki naj bi povzročili srečo, ter prek določanja 
pravil, kdaj je družbeno sprejemljivo, da se posameznik smeji. Kulturno univerzalno pa 
je, da se ljudje ob dogodkih, ki povzročajo občutek sreče, smejimo. Nasmeh poleg sreče 
izraža tudi prijaznost in naklonjenost oziroma željo po vzpostavitvi naklonjenosti med 
sodelujočimi v komunikaciji. Nasmeh je univerzalen del pozdrava, lahko je neverbalno 
opravičilo v primeru občutka nelagodja v določeni situaciji (na primer če pri družabni 
igri naredimo kaj narobe). V naštetih primerih (razen ko je smeh posledica občutka 



NVK in prepričljivost posameznika 

23 

sreče in zadovoljstva) je cilj nasmeha vzpostaviti ali ohraniti prijateljske interakcije 
(Kraut in Johnston 1999, 74–77).  

Raziskovalce so zanimale tudi razlike med spoloma v uporabi smeha. Ena izmed 
raziskav je prišla do ugotovitve, da se moški v prisotnosti drugih moških manj pogosto 
in manj očitno nasmehnejo otroku ali kužku, kot če zraven ni drugega moškega. Na 
drugi strani so se ženske nasmehnile ne glede na to, ali je bil prisoten tudi moški. 
Uporaba nasmeha pri moških, kot ga je ugotovila omenjena raziskava, naj bi bila 
posledica koncepta možatosti, ki je pomemben predvsem v odnosu do drugega moškega 
(moški niso zadrževali nasmeha, če je bila ob pogledu na otroka ali kužka namesto 
moškega prisotna ženska) (Pothier 1999, 79–80). 

Poleg nasmeha so pomembni tudi drugi izrazi na obrazu med govorom, saj jih 
uporabljamo, da bi pokazali svoj odnos in čustva, predvsem v tesni povezavi z vsebino 
povedanega. S tem namreč nakažemo, kako želimo, da sogovornik razume tisto, kar 
smo rekli (npr. kot smešno, resno ali zelo pomembno) (Forbes in Jackson 1980, 69).  

Ekmana (v Bavelas in Gerwing 2007, 297–298) je zanimala sporočilna funkcija 
gibov z obrvmi. Ugotovil je, da govorec z dvigom obrvi pogosto okrepi vokalni 
poudarek na določenem delu stavka ali besede. Z dvigom obrvi (poleg povišanja glasu) 
nakaže, da je neki stavek vprašanje, ne glede na to, da s slovničnega vidika dejansko ni 
vprašanje. Mrščenje obrvi lahko nakazuje iskanje besede ali misli, ki se je govorec v 
določenem trenutku ne more spomniti. Poslušalec na drugi strani z mrščenjem obrvi 
nakazuje, da je na govorca in njegov govor sicer pozoren, vendar povedanega ne 
razume popolnoma. 

Pri gibanju glave je raziskovalce najpogosteje zanimalo kimanje. Poleg tega so se 
nekatere raziskave ukvarjale tudi z odkimavanjem, nagibanjem glave (proti ramenu in 
nazaj), gibi, povezanimi s pogledom (obračanje glave v povezavi s smerjo pogleda med 
komunikacijo), z nagibanjem glave navzdol, naglim vzravnanjem glave pokončno, 
odsekanim pogledom navzdol ali navzgor proti sogovorniku (Harrigan 2005, 165). 

Gibi z glavo imajo dve nalogi, in sicer nagrajevanje in spodbujanje predhodnega 
dogajanja ter nadzor in sinhronizacijo govora (na primer kimanje kot sporočilo drugim, 
naj nadaljujejo govor, ali pa hitri zaporedni gibi kot sporočilo, da želimo govoriti) 
(Forbes in Jackson 1980, 69). 

3.1.4 Drža telesa 

Drža telesa je še najbolj statičen del kinezičnih znakov oziroma sistema znakov 
gibanja. Lahko izraža informacijo o prijaznosti, sovražnosti, nadrejenosti oziroma 
podrejenosti in drugih razpoloženjih. Drža telesa lahko izraža tudi posameznikovo 
emocionalno stanje (Forbes in Jackson 1980, 68–69). Manj direktna orientiranost telesa 
(sedenje drug poleg drugega namesto drug nasproti drugemu) je manj naklonjena in 
manj spodbuja pogovor (Mehrabian 1972, 134). 
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3.2 Zunanji videz in dekorativa 

Z vidika neverbalne komunikacije sta v procesu komunikacije pomembna tudi 
zunanji videz in dekorativa, saj poleg drugih znakov močno učinkujeta na to, kako nas 
dojemajo drugi ljudje ter kako se dojemamo sami. Zunanji videz delimo na znake, ki jih 
je težko ali pa nemogoče spremeniti (višina, kostna struktura in barva kože), ter na 
znake, ki jih je laže spremeniti (pričeska, uporaba nakita, ličil). Dekorativo delimo na 
vidni del, ki zajema nakit, ličila in podobno, ter nevidni del, ki govori o uporabi 
različnih dišav.  

Raziskave so področju fizičnega videza namenile veliko pozornosti. Raziskovanje 
stereotipov, povezanih z videzom, ter halo efekta kaže, da ljudje druge velikokrat 
sodimo po njihovem videzu. Visoki in vitki ljudje so velikokrat označeni kot nervozni 
in inteligentni, nizki in manj vitki ljudje pa kot prijazni in leni, kar pa ni nujno res 
(Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 90–91). Vpliv vonja je manj raziskan. Vendar pa je 
raziskovanje vpliva feromonov in vonjav (parfumov) pokazalo, da lahko vonj močno 
vpliva na to, kako privlačni smo drugim.  

3.2.1 Zunanji videz in okrasje 

Kot pravita Wilson in Nias (1999, 105), je neizpodbitno, da privlačen zunanji videz 
pomembno vpliva na življenje posameznika, saj pripomore k oblikovanju osebnosti, 
izbiri prijateljev in intimnih partnerjev ter postavlja meje uspehu v šoli in karieri. 
Raziskave, ki zadevajo zunanji videz, je zanimal vpliv halo efekta oziroma stereotipa 
»kar je lepo, je dobro«5. Izkazalo se je namreč, da ljudje bolj privlačnim posameznikom 
avtomatično pripisujejo bolj pozitivne lastnosti kot tistim, ki jih dojemajo kot manj 
privlačne. Privlačnim ljudem se pogosteje pripisuje več prijaznosti, moči in družabnosti 
ter se jih dojema kot zanimivejše in bolj umirjene kot ljudi, ki so manj privlačni (Wilson 
in Nias 1999, 102). Kaiser (1999, 107) na primer navaja, da je ena izmed raziskav, ki je 
želela ugotoviti, kaj vpliva na presojo o primerni kvalificiranosti za določeno službo v 
selekcijskem intervjuju, pokazala, da ima poleg formalne usposobljenosti (usposobljeni 
imajo prednost pred manj usposobljenimi) in spola (moškim dajejo prednost pred 
ženskami) pomembno vlogo tudi zunanji videz (privlačni imajo prednost pred manj 
privlačnimi). Bolj pozitivno se odzivamo na tiste posameznike, ki jih dojemamo kot 
fizično privlačne, kot na tiste, ki jih dojemamo kot neprivlačne (Knapp in Hall 2002, 
180).  

Tako kot lepim ljudem pripisujemo bolj pozitivne lastnosti, povezujemo lepo 
oziroma popolno telo z dobrim življenjem. Podoba popolnega telesa ženske, ki jo 
posredujejo mediji, je veliko bolj vitka kot povprečno žensko telo. Posledica tega je, da 
se velik odstotek žensk odloča za različne diete. Za hujšanje iz estetskih razlogov se 

                                                 
5 Ang.: What is beautiful is good. 
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odločajo že najstniki. Zunanji videz (v tem primeru žensk) je tako eden izmed 
dejavnikov samoocenjevanja (Myers in Biocca 1992, 112–114).  

Zanimivo je tudi, da je lahko lepota za ženske dvorezen meč. Če je na primer 
ženska menedžerka zelo privlačna, lahko to povzroči, da je v delovnem okolju ne 
jemljejo dovolj resno (Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 90–91). Zunanji videz je ravno 
tako še vedno v večji meri merilo ocenjevanja žensk, ne moških. Posledica tega je 
verjetno dejstvo (kot so pokazale raziskave), da ženske za urejanje porabijo več časa kot 
moški (Daly in dr. 1983, 187). Na drugi strani so norme oblačenja za ženske nekoliko 
manj rigidne kot za moške. V preteklosti sploh niso obstajala strogo določena pravila 
poslovnega oblačenja za ženske, saj so bile v poslovnem svetu malo zastopane. Danes je 
pozornost usmerjena tudi v žensko poslovno oblačenje. Določene menedžerske 
značilnosti, kot so odločnost, zanašanje nase in energičnost, naj bi bile bolj povezane z 
določeno kombinacijo kostima in bluze ter uporabo suknjiča in barv (temnejše) kot pa z 
ženstvenostjo kostima (Kaiser 1999, 108–110). Ženske imajo še vedno več svobode pri 
izbiri barv kot moški. 

Glede ženskega poslovnega oblačenja je zanimivo tudi to, da je lahko pomen 
določenega tipa oblačenja v različnih kontekstih organizacije različen. Poslovno 
oblečeno žensko lahko ocenimo kot zelo resno in sposobno, hkrati pa neprijazno in 
vzvišeno. Suknjič je na primer lahko z intelektualnega vidika razumljen kot pozitiven 
znak, ki povečuje spoštovanje v očeh opazovalca. Na drugi strani lahko isti suknjič 
vpliva na manj simpatičen oziroma priljuden videz (Kaiser 1999, 110). Oblačila naj bi 
imela večjo sporočilno vlogo v primerih, ko so v skladu z nalogo oziroma situacijo, v 
kateri je oseba, ki ta oblačila nosi (Knapp in Hall 2002, 207). 

Da bi bolje razumeli povezavo med oblačili in komunikacijo, moramo poznati 
različne funkcije, ki jih lahko oblačila izpolnijo. Te funkcije so dekoracija, zaščita, 
doseganje spolne privlačnosti, prikrivanje, identifikacija s skupino, prepričevanje ali 
razkazovanje statusa in vloge. Nekatere raziskave so na primer pokazale, da 
posamezniki lažje dosežejo ustrežljivost drugih, če so oblečeni situaciji primerno (pri 
zbiranju donacij za boj proti levkemiji so bile bolj uspešne ženske, oblečene kot 
zdravniške sestre, kot pa poslovneži v obleki) ali če so oblečeni v oblačila, ki jih 
dojemamo kot oblačila višjega razreda (Knapp in Hall 2002, 210). Poleg oblačil je z 
vidika komunikacije pomembno tudi okrasje, ki ga uporabljamo (nakit, tetovaže, 
piercing, maske idr.). Tako lahko prstan na določenem prstu in uhan v ušesu govorita 
nekaj o odnosu in samopodobi posameznika. 

3.2.2 Vonj kot nevidna dekorativa 

Čeprav ima vonj precejšen vpliv na obnašanje ljudi v družbi, je ta del neverbalnega 
sporočanja v raziskavah premalo zastopan. Za ljudi je zelo pomembno, kako drugi 
zaznavajo in ocenjujejo njihov vonj (tako telesni vonj kot dišave, ki jih uporabljajo).  
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Za zahodno kulturo je značilno minimiziranje oziroma prikrivanje telesnih vonjev z 
različnimi proizvodi, kot so ustne vodice, dezodoranti, parfumi in drugo. Ljudje namreč 
pripisujemo določene značilnosti in oblikujemo določena mnenja o ljudeh glede na 
njihov naravni telesni vonj, glede na dišave, ki jih uporabljajo, in glede na intenzivnost 
teh vonjev (Aune 1999, 126–127). Levine in McBurney (v Aune 1999, 127) trdita, da 
bolj ko vonj odstopa od meril glede primernosti prisotnosti in intenzivnosti vonja, bolj 
bo izpostavljen ocenjevanju. Če torej količina parfuma preseže mejo, ki določa, kaj je 
primerno za določeno situacijo, lahko to sproži negativne odzive in mnenja drugih (tako 
glede privlačnosti kot glede kompetentnosti osebe).  

Vonj za nas torej nima pomembnejšega komunikacijsko-interpretacijskega pomena, 
razen če preseže okvire primernosti za določeno situacijo. Nekateri so prepričani, da bi 
lahko ljudje izboljšali našo občutljivost za vonj, če bi se naučili besed, ki so potrebne, 
da bi razlikovali med različnimi vonji. Imeli naj bi namreč zelo omejen besednjak za 
razlikovanje med posameznimi odtenki vonjev, kar naj bi posledično vplivalo na to, da 
jih težje identificiramo (Knapp in Hall 2002, 201). Zato je zanimivo, da je, kljub tako 
okrnjenemu zaznavanju različnih vonjev – ali pa ravno zato – parfumska industrija tako 
zelo razvita.  

3.3 Vokalizacija 

3.3.1 Komunikacijski potencial glasu  

Komunikacijski potencial glasu je v raziskavah velikokrat spregledan, saj se zdi, da 
leži nekje na meji med verbalno in neverbalno komunikacijo. Za raziskovalce 
neverbalne komunikacije sta bila namreč glas in vokalizacija vedno v senci raziskovanja 
komunikacijskega potenciala obraza (Juslin in Klaus 2005, 66). Raziskovanje glasovnih 
oziroma vokaličnih znakov neverbalne komunikacije je precej zahtevno in predvideva 
več korakov, med drugim tudi pridobitev, snemanje in segmentiranje ustreznih vzorcev 
govora ter merjenje in analiziranje zvočnih lastnosti glasu, glasovnih tresljajev in 
izgovarjave. V veliko pomoč pri raziskovanju vokalizacije je nedavni razvoj 
programske opreme za digitalno analizo govora, s katero je mogoče med drugim 
analizirati končno frekvenco, višino, glasnost, premore, ritem in hitrost govora (Juslin in 
Klaus 2005, 92–105). 

Ena izmed raziskav, o kateri govorita Knapp in Hall (2002, 380), je želela ugotoviti 
vpliv vokalnih, obraznih in verbalnih znakov na komunikacijo in pomen posredovanih 
sporočil. Izrazi na obrazu so se izkazali za bolj vplivne. Mehrabianova ugotovitev 
govori o tem, da je zaznan odnos oziroma zaznana značilnost posredovanega sporočila 
(na primer to, ali je sporočilo, ki smo ga posredovali, dobronamerno ali ne) odvisna 
predvsem od izraznosti obraza, nato od vokaličnih značilnosti in šele nato od besed 
(Mehrabian v Knapp in Hall 2002, 380). Raziskave so ravno tako pokazale, da so 
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vokalični znaki pomembnejši pri izražanju dominantnosti in moči, obrazni izrazi pa so 
pomembnejši pri zaznavanju, ali sta sporočilo oziroma oseba prijetna in pozitivna. 

Scherer (v Argyle 1999, 135) izpostavi naslednje glavne značilnosti zvoka z vidika 
vokalizacije: trajanje in hitrost govora, amplitudo (predvsem v pomenu glasnosti), 
višino glasu, kvaliteto glasu (npr. močan, votel, predirljiv idr.) ter spreminjanje višine 
glasu skozi čas. 

Argyle (1999, 136–137) pravi, da je zvoke oziroma glasove smiselno deliti glede na 
to, ali so del jezika oziroma ali so od jezika neodvisni. Med slednje prišteva na primer 
glasove, ki izražajo čustva (stokanje, vzdihovanje, vreščanje, jok, smeh, vpitje in 
medmete, kot sta oh in ah), paralingvistične znake (ki izražajo čustvene in medosebne 
odnose) ter posameznikovo kvaliteto glasu in naglas (ti znaki lahko povejo veliko o 
posameznikovi osebnosti, starosti, spolu, družbenem statusu idr.). Glasovni znaki, ki so 
povezani z govorom in jezikom, pa so znaki, ki dajejo povedanemu določen pomen 
(npr. dvig višine glasu ob koncu stavka nakaže, da gre za vprašanje) in čustveno 
informacijo, znaki, ki sinhronizirajo govor (na primer znižanje višine glasu ob koncu 
govora), ter različne motnje v govoru, kot so zvoki, s katerimi zapolnimo premore v 
govoru, niso pa znaki, ki bi imeli čustveno konotacijo (em, polglasnik e), ponavljanja, 
nepopolnost, neurejenost, zmedenost idr. 

Značilnosti posameznikovega glasu vplivajo na vtis, ki ga posameznik ustvari. Pri 
določanju privlačnosti glasu so pomembni številni dejavniki, in sicer višina, polnost, 
razločnost in glasnost (Semic 1999, 149). Privlačen glas naj ne bi bil niti previsok niti 
prenizek, v toku komunikacije naj bi variiral, poleg tega naj bi bil primerno (zmerno) 
močan, jasen in glasen. Preveč zamolkel, enoličen ali hripav glas je pogosto označen kot 
neprivlačen. Raziskava, ki jo je izvedel Addington (v Semic 1999, 152) in v kateri je 
želel odkriti, kakšen vtis oziroma kakšno mnenje si ljudje ustvarijo o osebi, katere glas 
ima določene značilnosti, je pokazala, da obstajajo razlike v pripisovanju značilnosti 
glede na lastnost glasu in glede na spol govorca (osebe so slišale glas govorca, niso ga 
pa videle). Govorjenje skozi nos je na primer ne glede na spol ustvarilo vtis o nezrelosti, 
mršavosti in nečustvenosti govorca. Ob poslušanju hripavega moškega glasu so 
poslušalci menili, da je govorec starejši, realističen, zrel, urejen in prefinjen. Hripav 
ženski glas so pripisali neinteligentni, možati, leni, neemocionalni, neprivlačni, 
nevrotični ženski osebi.  

Pri ocenjevanju posameznikov na kontinuumu ekstravertnosti oziroma 
introvertnosti na podlagi značilnosti glasu so raziskave pokazale, da so za ekstravertne 
posameznike (v nasprotju z introvertnimi) značilne naslednje značilnosti glasu in 
govora: bolj tekoč govor z manj in krajšimi premori, hitrejši in glasnejši govor, več 
dinamike, višji glas ter več variiranja v višini glasu. Izkazalo se je tudi, da ekstravertni 
ljudje govorijo več tako po številu besed kot po skupnem času govora. Značilnosti glasu 
in govora, ki nakazujejo na dominanco in moč, se v določeni meri prekrivajo z 
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značilnostmi ekstravertne osebe. Osebe, ki govorijo bolj glasno, hitro, manj zadihano in 
z nižjo višino glasu, dojemamo kot bolj dominantne (Knapp in Hall 2002, 388). 

Raziskave so ravno tako pokazale, da ljudem, ki imajo privlačen glas, ne 
pripisujemo le pozitivnih lastnosti, temveč jih dojemamo kot dobre osebe nasploh, 
pripisujemo jim dobre družabne/socialne spretnosti, nagnjeni smo k ustvarjanju občutka 
podobnosti z ljudmi, katerih glas zaznamo kot privlačen. Povedati je treba, da je večina 
teh raziskav raziskovala vpliv glasu izolirano od ostalih dejavnikov (poslušalci niso 
videli govorca). Ne moremo trditi, da glas nima vpliva v komunikaciji iz oči v oči. 
Izkazalo pa se je, da je vpliv glasu v primeru, ko osebo tudi vidimo, manjši (Semic 
1999, 153–154). 

3.3.2 Komunikacijski potencial tišine  

Tišina v medosebni komunikaciji je bila preučevana kot pojav, ki spremlja 
opazovanje, kot govorna napaka, kot proces kodiranja in dekodiranja govora, kot izvor 
govora ter (redkeje) kot del komunikacije. Zadnji vidik preučevanja poudarja, da se 
tišina kot del komunikacije pojavlja tedaj, ko oseba, ki ima možnost govoriti oziroma 
ostati tiho, izbere možnost, da ostane tiho. V tem primeru tišino dojemamo kot zasebno, 
notranje dejanje, ne kot komunikacijo (Braithwaite 1999, 163). Vloga tišine v 
komunikaciji je različna, in sicer lahko pomeni ugodje, varnost, živčnost ali pa 
dolgočasje, odvisno od situacije, odnosa in kulture. V poteku same komunikacije se 
lahko tišina pojavi kot premor ali kot počasna odzivnost na besede sogovornika. 
Počasna odzivnost in pogosti premori lahko dajejo vtis živčnosti in negotovosti 
(Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 133–134). 

Za uspešno komunikacijo sta pomembni sposobnost primerne uporabe tišine v 
lastnem govoru in pravilna interpretacija uporabe tišine s strani drugih. Napačna 
interpretacija tišine pri drugih se pojavlja v različnih situacijah. Vzemimo za primer 
uporabo premorov. Nekdo lahko premore uporablja za to, da bi sogovorniku dal 
možnost, da vskoči v besedo, vendar so ti premori lahko za drugo osebo prekratki, da bi 
vskočila, ali pa predolgi in povzročajo nejevoljo, saj ima oseba občutek, da sogovornik 
zavlačuje (Jaworski 1999, 157–159).  

Tišina kot komunikacijsko sredstvo lahko določa pozitiven ali negativen pomen 
končnega sporočila. Lahko je znak moči in kontrole nekoga nad drugimi ali pa znak 
šibkosti in podrejenosti. 

Jaworski (1999, 160) našteva pet funkcij tišine ter njihovo negativno in pozitivno 
konotacijo: 

- funkcija povezovanja: tišina lahko ljudi povezuje ali jih ločuje; 
- funkcija vpliva: tišina lahko zdravi ali rani; 
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- funkcija razkrivanja: tišina lahko nekaj razkrije ali pa določene informacije 
prikrije; 

- funkcija presojanja: tišina lahko izraža strinjanje in podporo ali pa nestrinjanje in 
zavračanje; 

- funkcija aktivnosti: tišina lahko izraža globoko premišljevanje ali pa umsko 
neaktivnost. 

Knapp in Hall (2002, 409–410) ravno tako govorita o funkcijah tišine v medosebni 
komunikaciji, in sicer naštevata poudarjanje oziroma izpostavljanje določene besede ali 
ideje, vrednotenje ali ocenjevanje obnašanja drugih (z izražanjem podpore ali kritike, 
strinjanja ali nestrinjanja idr.), izpostavljanje in razkazovanje nečesa oziroma skrivanje 
nečesa, izražanje čustev (gnus, žalost, strah, jeza ali ljubezen), mentalno aktivnost 
(zamišljenost) ali ignoranco. 

Tišina kot komunikacijsko sredstvo je lahko »način govora« in je kulturno 
pogojena v smislu obstoja pravil o tem, kdaj je primerno biti tiho in kdaj ni. Poleg tega 
so določene komunikacijske funkcije tišine videti kulturno univerzalne. Glede na 
raziskave, izvedene med različnimi plemeni Indijancev, naj bi veljalo, da je uporaba 
tišine primerna v družbenih situacijah, za katere so značilne nejasnost, nepredvidljivost 
in negotovost. Ravno tako je uporaba tišine interpretirana kot primerna v situacijah, ko 
je odnos do drugega nedefiniran, nejasen ali pa omogoča premalo predvidljivosti. V tej 
luči je jasna logika nasveta, ki ga dajejo starši svojim otrokom, in sicer, naj ne govorijo 
z neznanci. Tišina je ravno tako značilna za situacije, v katerih je porazdelitev moči med 
udeleženci sicer znana, a neenakomerna (Braithwaite 1999, 166–168). V tem primeru je 
tišina posledica percepcije, da ima sogovornik očitno drugačen status, predvsem z 
vidika razlike v moči ali pa družbeni kontroli (odnos med odraslim in otrokom, 
prijateljem ali sovražnikom idr.). Razlika v moči vpliva na primer na začetek 
komunikacije oziroma pretrganje molka pri srečanju dveh ljudi. Če posameznik meni, 
da ima višji status kot drugi, se mu bo zdelo neprimerno, da bi pozdravil prvi. Tišina je 
v tem primeru znak, da mora interakcijo začeti oseba, ki ima nižji status. Težava se 
pojavi takrat, ko vsak od udeležencev meni, da ima višji status kot drugi (Wolof v 
Braithwaite 1999, 169). Glede na porazdelitev moči (ki lahko izhaja tudi iz starosti – na 
primer pri Maorih) so tudi na drugih področjih oblikovana pravila, kdaj naj nekdo 
govori in kdaj naj bo tiho (Salmond v Braithwaite 1999, 169).  

3.4 Kontaktni znaki neverbalne komunikacije 

Kontaktni znaki neverbalne komunikacije zajemajo proksemiko in haptiko. 
Proksemika govori o percepciji in uporabi prostora. Zajema pravila o tem, kako je 
prostor organiziran, kako uporabljamo in branimo teritorij, kolikšne so razdalje med 
ljudmi. Haptika govori o uporabi dotika v komunikaciji. 
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Uporaba prostora obsega zapleteno uravnavanje povezovalnih potreb oziroma 
potreb po stiku z drugimi ljudmi in potreb po zasebnosti. Uravnavanje tega ravnotežja 
dosežemo s kontroliranjem svojega »teritorija« in osebnega prostora. Pri tem teritorij 
pomeni geografski prostor, ki je lahko popolnoma zaseben (na primer dom, soba, 
osebna pisarna) ali pa bolj javen (na primer sedež v predavalnici). Osebni prostor se 
nanaša na območje okrog nas, ki se premika skupaj z nami. Ta prostor se povečuje ali 
oži v odvisnosti od situacije (Guerrero, DeVito in Hecht 1999).  

Haptika govori o komunikacijskem potencialu dotika. Pravila glede uporabe dotika 
so zelo močna in določajo, kdo se lahko dotika koga, kateri deli telesa so lahko 
izpostavljeni dotikanju in kdaj idr. Nekaterih delov telesa (na primer roke in ramena) se 
lahko dotika skoraj kdorkoli, medtem ko je dotikanje drugih delov telesa dovoljeno le 
nekaterim (na primer vrat, lica, boki, noge). Nekateri dotiki so ritualizirani, so del 
nekaterih vzorcev obnašanja (na primer rokovanje). Drugi dotiki niso ritualizirani in 
imajo lahko različne pomene. Dotik je močno sredstvo komunikacije, saj je povezan s 
tremi najmočnejšimi sporočili, ki jih ljudje pošiljamo; to so seksualni interes, 
emocionalnost in bližina ter dominantnost (Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 173–174). 

3.4.1 Proksemika 

Kot je bilo že omenjeno, zajema proksemika tako prostor okoli nas kot naš odnos 
do prostora. Raziskovanje medosebnih razdalj je pokazalo, da imamo ljudje štiri 
različne proksemične cone, v katerih delujemo, in sicer intimno, osebno, družabno in 
javno cono (Smeltzer, Waltman in Leonard 1999, Knapp in Hall 2002). Intimna cona 
obsega območje od fizičnega stika do 45 centimetrov. Uporabljajo jo lahko tisti, ki so 
nam najbliže. Če vanjo vstopijo drugi, se počutimo nelagodno in na vdor reagiramo, 
čeprav se ne zavedamo, zakaj, in sicer s poskusom povečanja razdalje med nami in 
osebo, ki vdira v naš prostor, ali pa s postavitvijo prepreke. Osebna cona obsega 
območje od zunanje meje intimne cone do 122 centimetrov. Uporabo te cone 
dovoljujemo bližjim prijateljem ter neznanim osebam med fazo spoznavanja, torej 
začasno (na primer med rokovanjem). Družabna cona se začne na meji z osebno in se 
razteza do 360 centimetrov. V tej coni poteka največ naše vsakodnevne (poslovne) 
interakcije. Zadnja je javna cona, ki obsega območje na razdalji od 360 centimetrov 
naprej. To je razdalja, ki se zdi večini primerna za neznance. V tej coni poteka zelo 
malo komunikacije, primer je lahko javni govor. Sproščenost (v prostoru z neznano 
osebo) narašča z naraščanjem razdalje med osebama (Mehrabian 1972, 134). 

Določanje, predvsem pa uporaba posameznih con sta odvisna od kulture, spola, 
starosti, teme pogovora, okolja, v katerem interakcija poteka, od fizičnih značilnosti, od 
stališč in čustev, osebnostnih lastnosti ter od odnosa med sodelujočimi v interakciji 
(Knapp in Hall 2002, 155). Glede na razdaljo med sogovorniki v komunikaciji lahko 
ocenimo, v kakšnem odnosu so. Z večanjem zaupanja pričakujemo zmanjševanje 
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razdalje. Študije so ravno tako pokazale, da moški ohranjajo večji osebni prostor in 
večjo razdaljo do sogovornika kot ženske. Ženske so tudi bolj tolerantne do začasnih 
vdorov v njihov prostor. Na uporabo con lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, ki 
povzročijo okoliščine, v katerih vstop v našo osebno, pa tudi intimno cono omogočimo 
popolnim neznancem. Tak primer je vožnja v natrpanem dvigalu ali avtobusu. Tudi 
takrat, ko moramo zaradi določenih okoliščin zanemariti meje con, ki jih določa naša 
kultura, skušamo nekako zamejiti in označiti svoj »teritorij«. Na sestankih na primer na 
delu mize, ki naj bi pripadal našemu sedežu, razpostavimo svoje materiale, pisala in 
druge pripomočke (Smeltzer, Waltman in Leonard 1999, 185–187). 

Proksemika ne govori le o uporabi naštetih con. Ljudje vplivamo na svoje okolje in 
ga tako »opremimo« z neverbalnimi znaki. Ureditev okolja nekega posameznika na 
primer lahko pove veliko o tem, koliko kontrole ima nad tem teritorijem, kakšne navade 
ima ter kakšen odnos in pristop ima do drugih, s katerimi prihaja v interakcijo. Količina 
prostora, ki je posamezniku dodeljena, stopnja zasebnosti, ki jo ta prostor ponuja, ter to, 
kje v stavbi ta prostor je, lahko ravno tako veliko pove o statusu osebe v organizaciji 
(Smeltzer, Waltman in Leonard 1999, 188–189). Bolj ko je nekdo lokacijsko blizu 
centru moči oziroma vodji, več moči ima (oziroma ga drugi dojemajo, kot da razpolaga 
z več moči). Več stvari ko nekdo ima, bolj je pomemben (vodja ima lahko več kot eno 
telefonsko linijo, podrejeni ima le eno). 

Komunikacija poteka v neštetih okoljih; na to okolje vplivamo sami, ravno tako 
okolje vpliva na nas in na našo komunikacijo. Kakšna sporočila pošiljamo ter kako jih 
pošiljamo in sprejemamo, je odvisno od percepcije okolja, ki si jo oblikujemo. Knapp in 
Hall (2002, 111–113) navajata šest elementov, ki naj bi imeli ključni pomen pri 
oblikovanju percepcije okolja, v katerem poteka komunikacija. Prvi element je 
percepcija o formalnosti okolja, ki poteka na kontinuumu od formalnega do 
neformalnega. Zaznava je lahko odvisna na primer od predmetov oziroma ljudi, 
prisotnih v okolju, ali od funkcije, ki se v tem okolju izvaja (formalna pisarna nasproti 
neformalnosti jedilnice, ki sta lahko v isti zgradbi). Bolj ko dojemamo okolje kot 
formalno, več je možnosti, da bo komunikacija potekala manj sproščeno, bolj zadržano. 
Drugi element je percepcija o toploti okolja. Okolje, ki ga zaznavamo kot fizično toplo, 
nas spodbuja, da se sprostimo in počutimo udobno. Na dojemanje toplote okolja lahko 
vpliva barva zidov, pohištvo, zvočna izoliranost idr. Tretji element je percepcija 
zasebnosti, ki jo okolje ponuja. Zaprto okolje daje občutek večje zasebnosti, še posebej 
če je prisotnih malo ljudi. Podoben vpliv ima tudi okolje, v katerem je možnost vstopa 
drugih ljudi v prostor in v samo komunikacijo majhna. Četrti element je zaznavanje 
okolja kot znanega ali neznanega. V okolju, ki ga dojemamo kot neznano ali manj 
znano (vsebuje rituale in norme, ki jih ne poznamo), bo komunikacija bolj zadržana. 
Naše reakcije bodo počasnejše, dokler ne bomo neznanega okolja približali znanemu. 
Peti element je percepcija o omejenosti v okolju, torej ali lahko okolje zapustimo in 
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kako zapleten bi bil odhod iz njega. Zadnji element je percepcija oddaljenosti. Odzivi v 
posameznem okolju so odvisni od tega, kako oddaljeni smo od osebe, s katero 
komuniciramo, oziroma kako blizu smo ji. Razdalja je lahko fizična ali psihološka.  

Rečemo lahko, da je bolj intimna komunikacija povezana z neformalnim, 
neomejujočim, zasebnim, znanim, bližjim in toplejšim okoljem. Treba je poudariti, da 
se različni elementi v vsakdanjem življenju kombinirajo na različne načine. Situacija v 
dvigalu je zanimiva zato, ker tam prihaja do mešanja percepcije o zasebnosti ter hkrati o 
njenem pomanjkanju. Situacijo v dvigalu lahko na eni strani dojemamo kot bližnjo, 
znano in začasno omejujočo, na drugi strani pa kot javno, formalno in hladno. 

Pri raziskovanju uporabe, strukturiranja in percepcije prostora je raziskovalce 
najpogosteje zanimala razdalja med sogovornikoma, lahko pa tudi usmerjenost telesa 
(kot, pod katerim smo usmerjeni v sogovornika), nekateri vidiki drže (ali stojimo, 
sedimo) ter učinek, ki ga imajo na naštete dejavnike dotik, pogled, glas, vonj in 
temperatura. V raziskavah, kjer je bila proksemika le postranskega pomena, so se 
raziskovalci omejili le na razdaljo in mogoče usmerjenost telesa (Harrigan 2005, 142–
145). 

Vrste teritorijev 

Lyman in Scott (1999, 175–180) navajata več vrst teritorijev, na primer javni 
teritorij, domači teritorij, interakcijski teritorij in telesni teritorij. 

Javni teritoriji6 so območja, kjer imajo posamezniki prost dostop, ne pa nujno tudi 
pravico do delovanja. Ti teritoriji so formalno dostopni vsakomur. Določena so pravila 
primernega vedenja (nelegalne aktivnosti na primer niso zaželene), neprimerno vedenje 
je sankcionirano (policija). Pravila se spreminjajo (na primer glede tega, kaj je dopustno 
in kaj nedopustno vedenje). Domači teritoriji so območja, kjer imajo stalni udeleženci 
relativno svobodo obnašanja ter občutek intimnosti in kontrole nad območjem. 
Interakcijski teritoriji so območja, kjer potekajo družabna srečanja. Okoli vsake 
interakcije je v času njenega trajanja nevidna meja. Pravila dostopa in izstopa so znana, 
čeprav niso formalno razglašena. Interakcijski teritoriji so mobilni in krhki, pomembna 
sta vpliv in obnašanje udeležencev interakcije. Telesni teritorij zajema prostor, ki ga 
fizično zaseda telo, ter prostor, ki obkroža to telo. Samo telo človeka je, vsaj s 
teoretičnega vidika, najbolj osebno in nedotakljivo območje, ki pripada posamezniku. 
Kot smo predhodno omenili, zajema prostor, ki obkroža telo, več con. Najožja cona je 
podobno kot samo telo nedotakljiva. Fizična bližina med potekom komunikacije pa je 
odvisna od odnosa med udeleženci komunikacije. 

Drugačno delitev vrst teritorijev navaja Altman (v Knapp in Hall 2002, 144), in 
sicer razlikuje med primarnim, sekundarnim in javnim teritorijem. Primarni teritorij je v 

                                                 
6 Public territories. 
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popolni domeni lastnika in je neločljivo povezan z njegovim dnevnim delovanjem 
(dom, spalnica). Sekundarni teritorij za posameznikovo dnevno delovanje nima tako 
velikega pomena, ravno tako ni v ekskluzivni domeni lastnika (lokal v soseščini, 
televizija). V tej kategoriji večkrat prihaja do nesporazumov zaradi mešanja zasebnega 
in javnega (na primer prerekanje, kateri program bodo na domačem televizijskem 
sprejemniku gledali člani neke družine). Tretja kategorija so javni teritoriji. Ti so v 
začasno lastništvo dostopni skoraj vsakomur (parki, plaže, sedeži v javnih prevoznih 
sredstvih). 

Teritorije je mogoče »zlorabiti« oziroma ne upoštevati na več načinov. 
Neupravičena uporaba pomeni, da nekdo ne upošteva ali preslepi tiste, ki mu ne želijo 
omogočiti dostopa, ter vstopi (na primer nekdo vstopi v zaseden toaletni prostor). 
Invazija teritorija pomeni, da nekdo, ki mu vstop ni dovoljen, vseeno prečka mejo in 
trajno ali začasno prekorači, prevzame ali pa spremeni družbeni pomen teritorija. 
Kontaminacija teritorija pomeni, da je bil po uporabi vrnjen »nečist« glede na svojo 
definicijo in uporabo (telo je na primer lahko kontaminirano na več načinov, z vonjem, 
dotikom, območje je lahko kontaminirano zaradi bolezni in zahteva karanteno, da ne 
kontaminira okolice) (Lyman in Scott 1999, 175–180). 

3.4.2 Haptika oziroma uporaba dotika 

Haptika govori o uporabi dotika v komunikaciji. Dotik je verjetno najbolj osnovna 
oblika komuniciranja. Helsin (v Smeltzer, Waltman in Leonard 1999, 190) kategorizira 
vrste dotika v pet parov, in sicer funkcionalni/profesionalni, družabni/vljudni, 
prijateljski/prisrčni, ljubezenski/intimni ter seksualni/izzivalni. Kategorije oziroma 
stopnje so zaporedne in si sledijo, predhodna vodi v naslednjo, vendar ne vedno na jasen 
način. Kljub temu naj bi družaben dotik lahko vodil v prijateljskega in tako naprej.  

Drugo kategorizacijo ponuja Jones (1999, 195–200): pravi, da lahko dotike 
razdelimo na sedem tipov: na dotike, ki izkazujejo pozitivna čustva (podporo, pohvalo, 
seksualni interes idr.), igrivost, nadzor (doseči ubogljivost, pozornost), ritual (ob 
pozdravu in slovesu), ki imajo mešan pomen (naklonjenost + pozdrav, naklonjenost + 
slovo), dotike, ki so povezani z določenimi nalogami (komentiranje prijateljičine 
verižice, medtem ko se verižice dotikamo, pomoč pri oblačenju plašča idr.), ter 
naključne dotike.  

Kategorizacija glede na pomen in učinek dotika, ki jo ponujata Jones in Yarbrough 
(v Knapp in Hall 2002, 284–288), je nekoliko drugačna, in sicer delita dotike na take, ki 
izražajo pozitivna čustva, dotike, ki izražajo negativna čustva, dotike, ki so igra, dotike, 
katerih namen je vplivati na nekoga, dotike kot sredstvo za upravljanje komunikacije, 
dotike, ki spodbudijo fizično reakcijo (nepričakovan dotik poviša srčni utrip), dotike, ki 
izražajo medosebne odzivnosti (izražamo vpletenost v komunikacijo, odziv na 
komunikacijo s sogovornikom), dotike, ki so povezani z nalogo (pomoč drugi osebi pri 
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izstopanju iz avta), dotike, ki jih razumemo kot zdravilne (čudežne ozdravitve), ter 
dotike, ki imajo simbolni pomen.  

Poznavanje meja med posameznimi vrstami dotikov je zelo pomembno, še posebej 
z vidika nesporazumov, do katerih lahko pride, če imajo osebe, ki sodelujejo v 
interakciji, različna mnenja o tem, kateri dotik spada v katero kategorijo. Uporaba in 
vrsta dotika sta odvisni od starosti, spola, situacije in odnosa med vpletenima stranema 
(Knapp in Hall 2002, 275). 

Uporaba dotika je povezana z močjo, ki jo ima določena oseba. Oseba, ki ima moč, 
se bo bolj pogosto dotikala podrejenih, kot se bodo podrejeni dotikali nje (Smeltzer, 
Waltman in Leonard 1999, Crusco in Wetzel 1984, Knapp in Hall 2002). Oseba, ki ima 
moč, bo ravno tako pogosteje iniciator dotika kot oseba v podrejenem položaju. 
Raziskave so pokazale tudi, da obstaja razlika v uporabi dotika v komunikaciji ter v 
reakcijah na dotik glede na spol. Ženske so deležne več dotikov kot moški, moški se 
dotikajo žensk dvakrat bolj pogosto kot ženske moških, moški reagirajo na dotik manj 
pozitivno kot ženske (Crusco in Wetzel 1984, 513). Moški se še posebej izogibajo 
dotikanju drugih moških, z izjemo nekaterih primerov, kot so skupinski športi, tako v 
sami igri kot v izražanju timske povezanosti (Knapp in Hall 2002, 276). 

Dotik je najbolj intimen način komunikacije, ki ga uporabljamo. Lahko je 
individualen ali zaporeden. Individualen dotik je pogostejši, vendar ga je pogosto težko 
interpretirati, saj ima lahko različne pomene. Trepljanje po rami lahko pomeni pozdrav 
ali podporo nekomu ali pa prošnjo, da nekdo nekaj naredi za nas. Da bi razumeli pomen, 
ki ga dotik nosi, ga moramo opazovati v celotnem kontekstu (kar je povedano, odnos 
med sodelujočimi, družbena situacija). Zaporedni dotiki zajemajo dva ali več dotikov, ki 
so v neki komunikaciji med seboj pomensko povezani. Zaporedni dotik se pojavi, ko se 
sogovornika izmenično dotikata drug drugega ali pa ko se nekdo večkrat dotakne 
sogovornika (Jones 1999, 192–195). 

Poleg dotikov, ki jih namenimo drugim osebam, smo udeleženi tudi v 
samodotikanju. Samodotiki zajemajo dotike, ki izražajo živčnost (grizenje nohtov, 
igranje s pramenom las, stiskanje dlani). To področje se v določeni meri prekriva z 
raziskovanjem adaptorjev kot tipa gest. Knapp in Hall (2002, 293–295) pravita, da 
obstajajo številne vrste samodotikov, da jih uporabljamo v različnih okoliščinah ter da 
služijo različnim funkcijam. V nadaljevanju navajata Morrisovo kategorizacijo 
samodotikov. Prva kategorija so zaščitni samodotiki. Z njimi skušamo zmanjšati input 
ali output (npr. z rokami si prekrijemo ušesa, da nečesa ne bi slišali). Druga kategorija 
so samodotiki, katerih funkcija je dobesedno čiščenje (praskanje po glavi, brisanje 
nečesa z oblačila idr.) ali navidezno čiščenje (glajenje oblačil, popravljanje pričeske 
idr.). V tretjo kategorijo prištevamo specializirane samodotike, katerih namen je oddati 
določeno sporočilo (z odprto dlanjo, s katero se dotikamo za ušesom, sporočamo, da 
nečesa ne moremo slišati). Zadnja kategorija so samodotiki, katerih funkcija je 
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samotolažba in ki nezavedno pomenijo posnemanje dotikov, ki naj bi jih prejeli od 
drugih (držanje roke, prekrižane noge, objemanje pokrčenih kolen idr.). 

3.5 Čas in ureditev prostora kot sredstvo neverbalne komunikacije 

Način, kako razumemo čas, in način, kako strukturiramo naše okolje, vpliva na 
komunikacijo. Kronemika govori o tem, kako ljudje dojemajo in uporabljajo čas. To 
področje je doslej z vidika vloge v komunikaciji še vedno premalo raziskano. Ljudje, ki 
sodelujejo v komunikaciji, morajo biti časovno usklajeni. Posledica neupoštevanja 
pravil glede uporabe časa v komunikaciji (na primer če zamudimo ali pozabimo 
poklicati ob določenem času) lahko vpliva na kvaliteto odnosa (Guerrero, DeVito in 
Hecht 1999, 224). 

Obstaja več različnih časovnih sistemov. Hall in Hall (1999, 237–239) na primer 
govorita o monokroničnem in polikroničnem dojemanju časa kot o dveh časovnih 
sistemih, ki imata v mednarodnih poslovnih odnosih pomembno vlogo. Sistema sta 
popolnoma različna. V monokroničnih kulturah čas dojemajo in uporabljajo na linearen 
način. Čas je razdeljen na segmente in posamezniku omogoča, da se osredotoči na eno 
samo zadevo. Dojemajo ga skoraj kot nekaj otipljivega, kot nekaj, kar lahko zapravimo, 
prihranimo ali izgubimo. Časovni dogovori se resno upoštevajo. Polikronično 
dojemanje časa je skoraj v vsem drugačno od monokroničnega. Za polikronični časovni 
sistem je značilno sočasno opravljanje več stvari. Večji pomen imajo odnosi z ljudmi 
kot upoštevanje urnikov. Časovni dogovori se upoštevajo, če je to mogoče. Podobno 
razliko v dojemanju časa izpostavita tudi Knapp in Hall (2002, 114–115). V 
nadaljevanju omenjata še delitev usmerjenosti posameznikov v preteklost, sedanjost ali 
prihodnost ter štiri temeljne načine dojemanja časa, in sicer čas v smislu lociranja 
posameznega dogodka (kdaj se nekaj zgodi), izražanja dolžine posameznega dogodka, 
izražanja intervala med posameznimi dogodki ter v smislu spremljanja ponavljanja 
vzorcev intervalov. 

Podobno kot čas ima pomembno vlogo tudi okolje (v pomenu »prostor«). Včasih 
namerno uredimo svoje okolje na določen način, da bi spodbudili določen tip oziroma 
način komunikacije, oblikovali določeno vzdušje. Če na primer organiziramo zabavo, 
umaknemo iz prostora odvečno pohištvo in namestimo stole na različna mesta, da bi 
spodbudili ljudi, da se usedejo in klepetajo med seboj (Guerrero, DeVito in Hecht 1999, 
225).  

Ena izmed funkcij urejanja in oblikovanja okolja je zaščita pred neželenim vdorom 
v našo zasebnost. Buslig (1999, 241–249) navaja, da v ta namen uporabljamo več taktik, 
in sicer umik, odmik, ločevanje, maskiranje in zavračanje. Umik pomeni doseganje 
zasebnosti s tem, da posamezniki se umaknejo/odstranijo iz določene interakcije s 
pomočjo ukinjanja enega ali več kanalov komunikacije, z zavračanjem nadaljnjega 
sodelovanja ali s fizičnim umikom. Oddaljitev pomeni uporabo fizičnega ali mentalnega 
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prostora za povečanje razdalje med ljudmi (tako fizične razdalje kot v smislu rahljanja 
odnosa) zaradi doseganja zasebnosti. Taktiko ločevanja uporabljamo, da bi ločili sebe 
od drugih z uporabo realnih ali simboličnih preprek, ki služijo kot zid, ki preprečuje 
vdor v našo zasebnost. Te prepreke so lahko res zidovi, lahko pa so tudi predmeti, 
pohištvo ali pregrada. Prepreka je lahko tudi simbolična (izjava in zavedanje o 
lastništvu določenega prostora). Maskiranje uporabljamo, ko je delna izpostavljenost 
drugim neizogibna ali celo zaželena. V ta namen uporabljamo na primer različne zvoke 
(npr. glasbo), da bi prikrili določene druge zvoke ali osebni pogovor. Različne vonje za 
prostor uporabljamo, da bi prikrili nezaželene vonje iz okolja. Uporaba primerne 
osvetlitve nam omogoča prikrivanje ali poudarjanje aktivnosti. Zavračanje je najbolj 
neposredna in nedvoumna metoda varovanja vdora v našo zasebnost. Viden primer 
taktike zavračanja je obešen znak »ne moti« na vratih sobe. 

Ena izmed kategorizacij izpostavljajo naslednje funkcije okolja v upravljanju 
komunikacije: določanje, kakšna naj bo interakcija, prikaz pričakovanega obnašanja in 
uprizoritev trenutne situacije (Burgoon, Buller in Woodal v Langan 1999, 255). Ključna 
ideja je, da okolje in njegove značilnosti, povezane s situacijo, spreminjajo lastnosti 
interakcije, kar pomeni, da se ljudje obnašamo različno glede na značilnosti okolja, v 
katerem smo. 
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4 FUNKCIJE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE 

Naredili smo že pregled različnih kanalov, prek katerih oddajamo sporočila 
neverbalne komunikacije. Vendar se redko ali celo nikoli ne zgodi, da bi posamezen 
znak neverbalne komunikacije nosil celotno sporočilo, poleg tega pa z različnimi znaki 
oddajamo številna sporočila. Raziskovalce je zato zanimalo, kako različna neverbalna 
sporočila, oddana prek različnih kanalov, delujejo skupaj, da bi realizirala določeno 
funkcijo. Različni avtorji izpostavljajo različne funkcije neverbalne komunikacije. 

Če se omejimo zgolj na odnos med neverbalno in verbalno komponento 
komunikacije, ugotovimo, da je lahko funkcija neverbalne komunikacije ponoviti, 
nasprotovati (denimo v primeru, ko imamo o neki zadevi mešana čustva, se to kaže v 
neskladju med verbalno in neverbalno posredovanimi sporočili), dopolnjevati 
(neverbalno in verbalno sporočilo se dopolnjujeta), nadomestiti, poudariti ali ublažiti ter 
regulirati pomen verbalne komponente (Ekman v Knapp in Hall 2002, 12). Podobne 
funkcije neverbalne komunikacije, ki jih sicer ne razumeta kot osnovne funkcije, 
izpostavita Rus in Kocmurjeva (1993, 34). 

Drugačno kategorizacijo ponujajo Guerrero, DeVito in Hecht (1999, 8), ko pravijo, 
da neverbalna sporočila iz različnih sistemov znakov (na primer proksemika, haptika in 
uporaba gibov) tvorijo skupaj eno sporočilo, ki izpolnjuje določeno funkcijo. Ravno 
zaradi tega ni dobro biti pozoren le na en znak. Neverbalna sporočila imajo pomembno 
vlogo pri izražanju čustev in pošiljanju sporočil, ki definirajo neki odnos (intimnost, 
bližino idr.), pri pošiljanju sporočil, ki kažejo moč, pri zavajanju, pri oblikovanju 
(prvega) vtisa, ki ga ustvari posameznik, pri upravljanju komunikacije ter pri 
prepričevanju. 

Ljudje si pogosto ustvarjajo zaključke o drugih ljudeh, še preden spregovorijo z 
njimi. Pri oblikovanju prvega vtisa sta še posebej pomembna zunanji videz in uporaba 
gibov, saj ju najprej opazimo. Neverbalna sporočila narekujejo tudi, kako voditi 
pogovor. To vključuje pravila o tem, kdaj začeti pogovor, kdo je na vrsti za govor, kako 
priti na vrsto za govor, kako nakazati drugim, naj povejo več, ter kako zaključiti 
pogovor. Pri tem so pomembni tudi sinhronizacija, koordinacija in tempo pogovora. Na 
področju izražanja čustev so raziskovalci neverbalne komunikacije identificirali 
primarna oziroma temeljna čustva, kot so sreča, žalost in presenečenje. Izkazalo se je, 
da so izrazi na obrazu ljudi, ko kažejo temeljna čustva, v različnih kulturah univerzalni. 
Ravno tako je univerzalna interpretacija teh izrazov. Na drugi strani so mešanice, ki 
vsebujejo več temeljnih čustev hkrati. Te je težje prepoznati. Primer take mešanice je 
razočaranje, ki je mešanica med žalostjo in presenečenjem. Najpogosteje izražamo 
čustva spontano, včasih pa izražanje čustev želimo kontrolirati (upravljati). Z 
neverbalnimi sporočili definiramo odnos do drugega človeka oziroma drugim 
»povemo«, kaj čutimo do njih. Pri tem komuniciramo z nasmehom, dotikom, očesnim 
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stikom idr. Zavajanje in zaznavanje zavajanja ravno tako potekata tudi na podlagi 
neverbalne komunikacije. Pri tem se pojavljata dve vrsti znakov: strateško in 
nestrateško vedenje. Strateško vedenje zajema znake, ki jih ljudje uporabljajo namerno, 
da bi prikrili dejstvo, da skušajo zavajati (torej lahko na uporabo znakov vplivajo). 
Nestrateški znaki zavajanja pa so tisti znaki, ki jih nekdo, ki zavaja, ne more kontrolirati 
in se pojavijo neodvisno od volje posameznika. Pošiljanje neverbalnih sporočil o moči 
uporabljamo za izvajanje družbene kontrole – za nadzorovanje ljudi in dogodkov, za 
vzpostavitev ali izražanje moči oziroma za doseganje dominantnosti nad drugimi. 
Neverbalna sporočila uporabljamo tudi, da bi bili bolj prepričljivi (Guerrero, DeVito in 
Hecht 1999, 8–13). 

Argyle (v Forbes in Jackson 1980, 67–68) izpostavi le dve funkciji, in sicer 
izražanje medosebnih odnosov in čustev ter podporo in ohranjanje pogovora. Nekateri 
avtorji torej ne izpostavljajo vseh funkcij neverbalne komunikacije, ki smo jih našteli, 
temveč upoštevajo manj kategorij, ki lahko združujejo več omenjenih funkcij. V 
nadaljevanju bomo upoštevali širšo kategorizacijo in podrobneje predstavili posamezno 
funkcijo. Posebej se bomo ustavili pri funkciji prepričevanja ter v povezavi z njo 
upoštevali preplet drugih funkcij, ki pripomorejo k uspešnosti prepričevanja.  

4.1 Izražanje čustev in pristnosti odnosa 

Neverbalna komunikacija je pomemben del sporočil o čustvih in odnosu, saj se v 
teh primerih, tako pri izražanju kot pri interpretaciji, bolj zanašamo na neverbalne znake 
kot na verbalno komponento komunikacije. Mehrabian (v Knapp in Hall 2002, 424) 
ugotavlja, da nekatera vedenja kažejo, da je v odnosu med osebama več bližine in 
povezanosti. Več naprej nagnjene drže, fizična bližina, več vzajemnega očesnega stika, 
odprte drže rok in telesa, več direktne usmerjenosti telesa, več dotikanja, bolj sproščena 
drža ter več pozitivnih obraznih in vokaličnih izrazov kaže na bolj pozitiven odnos med 
sodelujočimi v interakciji. Manjšo frekvenco omenjenih vedenj, še posebej kjer bi bila 
ta pričakovana, ter pojavljanje nasprotnih vedenj lahko povežemo z manj intimnim 
odnosom ali celo z nenaklonjenostjo. V povezavi s pristnostjo odnosa sta Argyle in 
Dean (Knapp in Hall 2002, 426) razvila teorijo ekvilibrija, v skladu s katero sodelujoči 
v interakciji iščejo raven pristnosti, ki bi bila udobna za vse. Težave se namreč pojavijo 
takrat, ko ena stran izraža preveč pristnosti, druga pa se ob tem počuti neprijetno. 

Pri pošiljanju in interpretiranju sporočil o čustvih se najbolj zanašamo na obraz in 
glas. Nekatera čustva lažje prepoznamo kot druga (na primer veselje), ravno tako se 
nekatera čustva izražajo medkulturno univerzalno. Izražanje čustev je odvisno od 
posameznika in konteksta, v katerem se dogaja. Bolj ko se čustva prepletajo oziroma 
več ko jih izrazimo v zaporedju (na primer presenečenje, razočaranje in jeza ob 
spoznanju, da nas je nekdo ogoljufal), težje jih je interpretirati (Guerrero, DeVito in 
Hecht 1999, 267). Medkulturne razlike in univerzalnosti pri prepoznavanju čustev so 
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zanimale Elfenbeina in Ambadyjevo (2002, 203–235), ki sta izvedla metaanalizo do 
tedaj opravljenih raziskav s področja prepoznave čustev. Raziskave, ki sta jih avtorja 
upoštevala, so v primeru najpogosteje raziskovanih čustev (jeza, gnus, strah, sreča, 
žalost in presenečenje) pokazale, da obstajajo razlike v medkulturni prepoznavnosti 
glede na posamezno čustvo. Strah in gnus sta medkulturno najredkeje pravilno 
prepoznana, sreča pa je medkulturno najpogosteje pravilno prepoznana. Raziskave so 
pokazale, da pri izražanju čustev obstajajo medkulturne podobnosti in razlike. Izkazalo 
se je, da obstaja višja stopnja pravilnosti prepoznavanja čustva, če čustvo izraža oseba, 
ki pripada isti kulturi kot opazovalec (Elfenbein in Ambady 2002, 228). Med drugim je 
avtorja zanimala pravilnost prepoznavanja čustev na medkulturni ravni glede na 
neverbalni komunikacijski kanal, ki je bil uporabljen pri njihovem izražanju (obraz, 
telo, glas, videoposnetek brez zvoka ter kombinacija različnih kanalov). Tako so 
nekatere raziskave pokazale, da je bilo čustvo sreče najpogosteje pravilno prepoznano z 
obraza ter manj iz glasu. Ravno obratno velja za jezo in žalost, ki ju ljudje pogosteje 
prepoznajo iz glasu, manj z obraza (Elfenbein in Ambady 2002, 222). Ugotovitev 
nakazuje možnost, da imajo različni kanali neverbalne komunikacije različno 
pomembno vlogo pri izražanju in prepoznavanju posameznih čustev. Poleg kulture in 
neverbalnega kanala, prek katerega so čustva izražena, na pravilnost prepoznavanja 
čustev vpliva tudi čustveno stanje opazovalca (spremembe razpoloženja). Žalost na 
primer precej poslabša sposobnost posameznika, da pravilno oceni namere in čustveno 
stanje drugih. V razpoloženju, ki vsebuje žalost (v nasprotju z veselim ali nevtralnim 
razpoloženjem), porabimo več časa, da ocenimo namere, čustva in odnose drugih, kljub 
temu pa pri tem naredimo več napak. Teorija, ki pravi, da večino zaznavanja in 
interpretiranja neverbalnih znakov komunikacije opravimo nezavedno in avtomatično 
ter (zaradi tega) precej pravilno, na drugi strani pravi, da žalost vpliva na zmanjšanje 
avtomatizma v zaznavi in interpretaciji neverbalnih znakov, poveča zavestno 
analiziranje in s tem, paradoksalno, zmanjša pravilnost zaznave in oblikovanih 
zaključkov (Ambady in Gray 2002, 956–957). 

Pri izražanju in interpretaciji čustev uporabljamo različne znake neverbalne 
komunikacije. Najpogosteje so to vokalični znaki (predvsem glasnost, hitrost govora, 
količina povedanega) (Planalp 1999, 271–272). Prepoznavanje čustev iz vokaličnih 
znakov je (pri interpretaciji nekaterih čustev) težje kot prepoznavanje iz znakov na 
obrazu (Knapp in Hall 2002, 397). 

Pomen prepoznavanja čustev je viden tudi v organizacijskem oziroma poslovnem 
okolju, saj naj bi bilo, glede na nekatere raziskave, povezano z uspešnim vodenjem, 
ocenjevanjem kandidatov pri zaposlovanju in ocenjevanju delovne uspešnosti, pri 
razvoju in funkcioniranju delovnih timov ter pri uspešnem sodelovanju s strankami 
(Remland 2006). 
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V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri pogosti načini izražanja naslednjih 
čustev: sreče in veselja, ponosa, jeze, strahu in zaskrbljenosti, žalosti in sramu.  

Andersen in Guerrero (1999, 276–279) navajata načine izražanja sreče in veselja, 
ponosa, jeze, strahu in zaskrbljenosti, žalosti ter sramu. Srečo izražamo skozi pozitivne 
izraze na obrazu, predvsem s smehom. Veselje spremljajo energičnost, aktivnost, smeh, 
smehljanje in navdušen govor. Za osebe, ki čutijo ponos, so značilni pokončna drža, 
širok nasmeh, uporaba značilnih gest, kot je plosk z dlanjo v dlan drugega (signal »high-
five«). Otroci iščejo očesni stik s pomembnimi drugimi, da bi dosegli družbeno 
odobravanje za dosežek, na katerega so ponosni. Jezo izražamo na veliko različnih 
načinov. Pogosti so negativni izrazi na obrazu v kombinaciji s temu primernim tonom 
glasu, loputanjem z vrati, grozečimi gestami, sovražnim strmenjem v nekoga, 
zmanjševanjem razdalje ali nagibanjem k nekomu ali z zapuščanjem oziroma 
ignoriranjem nekoga. Tudi v primerih potlačitve jeze se nehote pojavijo nekateri znaki 
(telo je na primer napeto kljub naporom, da bi bili videti sproščeni). Tipične znake 
izražanja strahu, kot so kričanje, jok, moledovanje in obramba, najverjetneje 
uporabljamo zato, da bi odvrnili grozečo nevarnost. Beg in skrivanje imata podobno 
funkcijo. »Zamrznitev« je poskus postati »neviden«, omejiti vsako vedenje vključno z 
interakcijo. Zaskrbljenost kot posledica živčnosti se izraža skozi več znakov, na primer 
z vokaličnimi premori, neodločnostjo, daljšim časom, potrebnim za reagiranje, 
umikanjem iz interakcije, tišino ali zmanjševanjem očesnega stika. Tipično obnašanje 
osebe, ki je žalostna, pogosto zajema umik iz družbe (kot način ohranjanja ponosa ali 
pasivnega iskanja pomoči). Neverbalni znaki žalosti zajemajo mrščenje, resne izraze na 
obrazu, jok, ihtenje, monotonost glasu, manj smeha, manj očesnega stika idr. 
Komunikacija je nasploh pomanjkljiva, oseba pa se med pogovorom pogosto težko 
osredotoči na druge. Občutek sramu se kaže v skrivanju obraza, umikanju pogleda, 
grbljenju telesa, umikanju iz družbenega stika, zardevanju, grizenju nohtov, 
nenaravnem nasmehu, pogostejšem dotikanju obraza. 

Ljudje pogosto ne želimo pokazati svojih resničnih čustev. V ta namen 
uporabljamo več taktik, in sicer simuliranje (uporabljanje znakov za izražanje čustva, ki 
ga dejansko ne občutimo), zadrževanje (želimo ustvariti občutek, da določenega čustva 
ne občutimo, čeprav ga), stopnjevanje (želimo dajati vtis, da občutimo močnejše čustvo, 
kot ga dejansko občutimo), deintenzifikacijo (obratno kot stopnjevanje), maskiranje 
(kažemo znake za čustva, ki so ravno nasprotna od čustev, ki jih dejansko čutimo) 
(Andersen in Guerrero 1999, 279–281). 

Ekman in Friesen (v Knapp in Hall 2002, 310) sta razvila klasifikacijo šestih 
različnih stilov uporabljanja izrazov na obrazu. Prvi stil je zadrževalec, pri katerem 
lahko zaznamo zelo omejeno spreminjanje izrazov na obrazu, saj želi oseba zadržati 
oziroma prikriti resnična čustva. Drugi stil je ravno obraten od zadrževalca, in sicer 
razkazovalec, ki na obrazu jasno pokaže, kaj čuti. Tretji stil je nezavedni izražalec. Za ta 
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stil je značilno uhajanje določenih obraznih znakov, ki razkrijejo čustva, za katera je 
oseba mislila, da jih je učinkovito prikrila. Četrti stil je brezizrazni izražalec. V tem 
primeru je oseba prepričana, da je določeno čustvo jasno pokazala, a opazovalcem njen 
izraz na obrazu o prisotnosti tega čustva ne pove ničesar. Peti stil je nadomestni 
izražalec, pri katerem izrazi na obrazu kažejo čustvo, ki je drugačno od tistega, ki ga 
oseba dejansko občuti. Zadnji stil je »zamrznjeno izražanje«. Za ta stil je značilno 
kontinuirano (vsaj delno) izražanje določenega čustvenega stanja. Nekateri ljudje so 
namreč rojeni s konfiguracijo obraza, ki je v sproščenem, nevtralnem stanju zaradi 
navzdol obrnjenih ustnic videti žalostno. 

4.2 Izražanje moči 

Moč izražamo na različne načine in prek različnih kanalov neverbalne 
komunikacije (zunanji videz, kinezika, očesni stik, proksemika, parajezikovni znaki, 
uporaba časa, okolje) (Burgoon, Dunbar in Segrin 2002). Zunanji videz je pomemben 
dejavnik neverbalnega izražanja moči in statusa, in sicer prek oblačil in okrasja ter prek 
same velikosti. Ljudje, ki izbirajo formalna oblačila, oddajajo sporočila o 
dominantnosti, zato ta način oblačenja prevladuje v poslovnem svetu. Moška obleka (še 
posebej temna) je na primer simbol dominantnosti. Taka obleka ustvarja percepcijo o 
moči in spodbuja konformnost. Ravno zaradi tega so v poslovnem svetu določena 
pravila, ki spodbujajo določen stil oblačenja in negativno ocenjujejo odstopanja. Višina 
in velikost posameznika nasploh sta pomembni komponenti moči in statusa (Mehrabian 
v Andersen in Bowman 1999, 318–319). 

Kinezika oziroma komunikacija s telesnimi gibi, gestami, držo in izrazi na obrazu 
je zelo povezana z močjo. Nadrejeni so tako v stoječi kot v sedeči drži kinezično bolj 
zgovorni kot podrejeni. Primer take drže bi bil stoječi položaj z rokami, uprtimi v boke, 
ali s palci, zataknjenimi v pas. Drža nadrejenih je bolj sproščena kot drža podrejenih 
(sproščeno sedenje nadrejenega nasproti rigidnemu simetričnemu sedenju podrejenega) 
(Mehrabian 1972, 128). Ljudje so najbolj sproščeni, če komunicirajo z osebo nižjega 
statusa, zmerno sproščeni v komunikaciji z osebo enakega statusa ter najmanj sproščeni 
v komunikaciji z osebo višjega statusa. Sedenje je bolj značilno za visok status kot 
stoječi položaj, ker je bolj sproščeno. Več gestikulacije, dotikanje konic prstov obeh rok 
v stoječem položaju ter kazanje s prstom na nekoga (še posebej med konfliktom) naj bi 
bilo povezano z višjim statusom. Številne znake, ki sporočajo dominantnost ali 
podrejenost, pošiljamo z izrazi na obrazu. Nasmeh je tako pri ljudeh kot pri primatih 
pogosto znak podrejenega ob srečanju z nadrejenim oziroma plenilcem. Včasih je smeh 
lahko simbol za moč (sarkastičen smeh, smeh kot reakcija na izjave, za katere menimo, 
da niso vredne resne obravnave). Izbočena brada, namrščene obrvi in pogled, napete 
mišice ter nepremičen pogled so značilni za obraz avtoritete, še bolj pa za avtoritarca 
(Andersen in Bowman 1999, 320–322). 
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Glede očesnega stika so nekatere raziskave pokazale, da ljudi, ki imajo daljši očesni 
stik, dojemamo kot bolj dominantne kot pa tiste, katerih očesni stik je krajši. Ravno tako 
naj bi bila odsotnost očesnega stika v ključnih trenutkih pogovora povezana s 
podrejenostjo. Družbeni status kaže tudi to, kdo gleda koga. Posameznike v družbi, ki se 
jih gleda v večji meri in ki so bolj v središču vizualne pozornosti, dojemamo kot 
pomembnejše. Osebe višjega statusa v primerjavi z osebami nižjega statusa gledajo več 
takrat, ko govorijo, in manj takrat, ko poslušajo (Andersen in Bowman 1999, 322–323). 
Obenem je treba izpostaviti, da različne raziskave ponujajo tudi nasprotujoče si rezultate 
glede uporabe očesnega stika. Nekatere govorijo o tem, da dominantni ljudje gledajo 
več proti drugim, druge pa trdijo ravno nasprotno (Knapp in Kall 2002, 431). Nujno je 
torej treba vsako situacijo obravnavati glede na kontekst, v katerem poteka. 

Komunikacija s proksemičnimi znaki oziroma z uporabo medosebnega prostora 
pove precej o statusu posameznika. Osebe višjega položaja imajo več osebnega 
prostora. Z večanjem razlike v statusu se veča tudi interakcijska razdalja. Teritorij, ki 
pripada posameznikom višjega statusa, je manj dostopen kot teritorij nekoga z nižjim 
statusom. Osebe višjega statusa imajo dostop do več lokacij kot osebe nižjega statusa 
(menedžerske pisarne so za podrejene brez najave nedostopne, medtem ko lahko 
nadrejeni kadarkoli pride v pisarno podrejenega). Osebe višjega položaja imajo več 
pravic glede »vdora« na teritorij drugih, kar pa ne velja tudi za osebe nižjega statusa 
(Andersen in Bowman 1999, 323). 

Moč sporočamo tudi prek dotika, še posebej prek pobude za dotik. Tisti, ki se 
dotikajo drugih, so praviloma osebe višjega statusa kot tisti, ki so prejemniki dotika. 
Osebe višjega statusa in bolj dominantne osebe naj bi bile pobudniki dotika (Knapp in 
Hall 2002, 432). Če je pobudnik dotika nekdo z nižjim statusom, je to razumljeno kot 
neprimerno.  

Značilnosti jezika oseb z višjim statusom so jasnejša artikulacija, močnejše 
naglaševanje soglasnikov in več intonacije. Podobno naj bi veljalo za globok, bolj 
glasen, zmerno hiter, nizek in poln glas (Knapp in Hall 2002, Andersen in Bowman 
1999). 

Glede uporabe časa, predvsem v smislu zamujanja in točnosti, velja, da ima moč 
tisti, ki lahko pusti nekoga čakati. Če nekdo nekoga pusti čakati, mu sporoča, da je 
njegov čas dragocenejši kot čas tistega, ki mora čakati. Osebe višjega statusa si ravno 
tako prilastijo več časa za govor in prekinjajo sogovornika bolj kot osebe nižjega 
statusa. Začetek in zaključek komunikacije sta ravno tako v rokah osebe z višjim 
statusom. Kontroliranje (delovnega) časa drugih in bolj fleksibilna razporeditev lastnega 
(delovnega) časa sta značilna za osebe z močjo (Andersen in Bowman 1999, 325–326).  

Največje pisarne v najvišjih nadstropjih, izpostavljene pozicije (visok, velik, dolg 
stol, sedež na čelu mize), pravica do posebnega parkirnega prostora in drago pohištvo v 
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pisarni so nekateri znaki, ki z vidika lastnosti okolja kažejo, da gre za osebo z visokim 
položajem. 

Neverbalni znaki, ki dajejo vtis o moči in dominantnosti (glede na spol), so pri 
moških uporaba ilustratorskih gest, kontroliranje glasu, večja obrazna izraznost, malo 
netekočega govora, več prekinjanja, večja verbalna premoč, več gledanja med 
govorjenjem in poslušanjem, zgovornost oziroma gostobesednost. Pri ženskah pa 
kontroliranje glasu, manjša izraznost obraza, večji nadzor nad telesom (manj 
adaptorjev), več gledanja med govorjenjem in poslušanjem, zgovornost oziroma 
gostobesednost (Dunbar in Burgoon 2005, 224–225). 

4.3 Zavajanje 

Študije so pokazale obstoj nekaterih znakov obnašanja, ki so bolj značilni za ljudi, 
ki lažejo oziroma zavajajo, kot za ljudi, ki govorijo resnico. Ne obstaja pa unikatno in 
vedno prisotno izdajalsko znamenje laganja (Lock 2004 in Frank 2005). Walters (2003, 
75–88) v povezavi med zavajanjem in laganjem ter glasom izpostavi tri značilnosti 
glasu, in sicer kvaliteto, jasnost in vsebino govora. Na tem mestu se bomo omejili zgolj 
na prvi dve kategoriji, in sicer na kvaliteto in jasnost. Walters glede kvalitete glasu 
pravi, da jo določajo tri značilnosti, in sicer višina, glasnost in hitrost govora. Stres ali 
napetost vplivata na spremembo v vsaj eni od treh komponent kvalitete glasu, vendar pa 
to še ne pomeni, da govorec laže. Pri ljudeh, ki lažejo, opazimo več govornih 
nepravilnosti kot pri tistih, ki govorijo resnico (Walters 2003, 80). Druga kategorija 
govori o jasnosti govora. V primeru zavajanja oziroma laganja je končno sporočilo, ki 
ga oseba odda, manj jasno, saj so bolj pogoste besedne napake ter govorne 
nepravilnosti, kot so jecljanje, zatikanje in mrmranje, premori, medmeti, smeh (s 
katerim si lahko pridobi čas za odgovor).  

Znaki, ki jih ljudje pri sogovorniku iščemo, da bi zaznali, ali laže, pogosto ne 
sovpadajo z znaki, ki se dejansko pojavljajo ob laganju (Goleman 1999, 360). Manj 
očesnega stika oziroma umikanje očesnega stika je kljub izsledkom številnih raziskav, 
ki govorijo o tem, da očesni stik ni glavno merilo iskrenosti, najbolj razširjen stereotip o 
tem, kako ugotovimo, ali nekdo laže (Waters 1995, The Global Deception Research 
Team 2006). Za ljudi, ki ne ohranjajo očesnega stika, velikokrat verjamemo, da niso 
iskreni. Raziskava, ki jo je izvedel The Global Deception Research Team, je tako 
pokazala, da 71,5% sodelujočih v raziskavi z vsega sveta verjame, da se ljudje, ki 
lažejo, izogibajo očesnemu stiku. V raziskavi so sodelovali posamezniki iz 63 držav z 
vsega sveta. V 61 državah je prisotno prepričanje, da se osebe, ki lažejo, izmikajo stiku 
z očmi (The Global Deception Research Team 2006, 69). Poleg tega prepričanja so 
sodelujoči v raziskavi najpogosteje navajali naslednje domnevne značilnosti osebe, ki 
laže: pogostejše spreminjanje drže in položaja telesa (65,2% vprašanih), pogosto 
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dotikanje (nezavedni gibi) in praskanje (64,8% vprašanih), bolj dolgovezna pripoved, 
kot če bi govorili resnico (62,2% vprašanih), živčnost (54,9% vprašanih). 

O očesnem stiku in njegovi vlogi pri odkrivanju laganja je bilo tudi sicer veliko 
napisanega. Walters (v Decaire 2000) tako pravi, da je vsaka prekinitev normalnega 
obsega očesnega stika (ki je za vsakega posameznika drugačen), če se pojavi ob 
primerni situaciji, potencialen znak stresa. Za introvertne lažnivce je značilno močno 
zmanjšanje očesnega stika, na drugi strani pa je za ekstravertne lažnivce značilno 
povečanje intenzivnosti očesnega stika. Introvertni naj bi se tako želeli distancirati od 
situacije, cilj ekstravertnih pa naj bi bil med drugim tudi povečati izraz domnevne 
iskrenosti.  

Poleg tega naj bi bila višina in ton glasu boljša indikatorja laganja kot pa izrazi na 
obrazu ali očesni stik, saj tona glasu ne moremo kontrolirati v tolikšni meri, kot smo 
prepričani, da ga lahko, že zaradi akustike lobanje. Zvok oziroma glas, ki ga mi slišimo, 
ko govorimo, je namreč drugačen kot glas, ki ga slišijo naši poslušalci (Goleman 1999, 
361).  

Ekman in Friesen (v Goleman 1999, 362) sta prišla do sklepa, da je z obraza 
najtežje pravilno razbrati, ali nekdo laže ali ne (kar je v nasprotju s prepričanjem ljudi). 
Sposobnost zavajanja je odvisna od »kapacitete pošiljanja« komunikacijskega kanala, ki 
ga uporablja. Večja ko je kapaciteta pošiljanja, torej več sporočil ko lahko pošlje, bolj 
ko so sporočila vidna in hitreje ko so poslana, tem bolj bo ta kanal primeren za 
prikrivanje zavajanja. Obraz ima največjo kapaciteto pošiljanja. Ravno zaradi tega je 
zelo primeren za prikrivanje laganja, hkrati pa so znaki laganja, ki jih razkriva, za 
opazovalca najbolj nezanesljivi. V primerjavi z obrazom lahko telo manj kontroliramo, 
je počasnejše in manj očitno. Ravno zaradi tega je laganje s telesom kot 
komunikacijskim kanalom težje, poleg tega pa telo izdaja več znakov, ki omogočajo 
zaznavanje laganja. Najbolj očitni (pa tudi zapleteni z vidika razumevanja njihovega 
pomena) neverbalni znaki so torej znaki, ki jih izdajajo drža in gibi telesa. Horvath, 
Jayne in Buckley (v Decaire 2000) trdijo, da je za iskrene posameznike značilna 
udobna, odprta in naprej naslonjena drža pri pogovoru. V nasprotju z njimi je za 
neiskrene sogovornike značilna bolj toga, »zmrznjena« (nefleksibilna) in defenzivna 
drža. Za osebe, ki lažejo, so značilni pogosti oziroma številni »živčni« telesni gibi 
oziroma adaptorji (na primer igranje s prstanom, pramenom las).  

Večina ljudi pri zaznavanju zavajanja ni najboljša. Sposobnost zavajanja ne 
pomeni, da ima posameznik hkrati razvito tudi sposobnost zaznavanja zavajanja. Barnes 
(1994, 118) pravi, da je po določenih podatkih za ženske bolj kot za moške značilno, da 
ne opazijo (oziroma da se pretvarjajo, da ne opazijo) znakov, ki se razkrijejo ob laganju 
in za katere bi lažnivci želeli, da bi ostali skriti. Zanimivo je tudi, da so lahko 
posamezniki uspešni pri zaznavanju določene vrste zavajanja ter neuspešni pri drugih 
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vrstah. Prepoznajo na primer, če kdo za pozitivnimi čustvi skriva negativna, ne 
prepoznajo pa, če kdo za negativnimi čustvi skriva pozitivna. 

Čeprav je neverbalna govorica bogata, je znakov, ki nedvomno kažejo na laganje, 
razmeroma malo. Pogosto pa jih obkrožajo oblike vedenja, ki so samo posledica 
napetosti in ki lahko opazovalca zavedejo v napačno sklepanje. Razhajanja med 
posameznimi znaki neverbalne komunikacije ter razhajanja med verbalno in neverbalno 
komunikacijo so najboljši indikator zavajanja, saj zelo težko nadzorujemo več kanalov, 
prek katerih poteka komunikacija. Oseba, ki laže, lahko na primer zelo previdno 
oblikuje neresnično izjavo ter se pri govorjenju smehlja in gleda v oči, kljub temu pa ne 
bo mogla prikriti jeze v glasu. Pri zaznavanju zavajanja iščemo nenamerna razhajanja.7  

4.4 Oblikovanje vtisa 

Oblikovanje vtisa oziroma upravljanje vtisa je funkcija, s pomočjo katere skuša 
posameznik vplivati na vtis, ki si ga drugi oblikujejo o njem (Guadagno in Cialdini 
2007, Evans 2009, McHenry 2007, Kristof-Brown, Murray in Franke 2002, Tsai, Chen 
in Chiu 2005). Posameznik namreč skuša uravnavati svoje vedenje in osebnostne 
lastnosti v prisotnosti drugih, zato da bi naredil točno določen vtis na svoje »občinstvo« 
(Guadagno in Cialdini 2007). Goffman (v Evans 2009, 270) v samem izvajanju funkcije 
oblikovanja vtisa razlikuje sprednjo regijo, kjer se odvijajo dejanja, povezana z 
oblikovanjem vtisa, in zadnjo regijo, kjer se dejanja »režirajo« in pripravljajo. Včasih so 
dejanja popolnoma namerna in zavestna, včasih pa skoraj popolnoma nezavedna. 

Raven inteligence posameznika vpliva na kvaliteto, razvoj in izid interakcije z 
drugimi ljudmi. Prepričanja in pričakovanja o inteligentnosti drugih, ne glede na to, ali 
so prepričanja pravilna, imajo lahko pomembne posledice za odnos do te osebe. Ravno 
zaradi tega se posamezniki v številnih situacijah odločajo za takšno upravljanje vtisa, da 
bodo dajali vtis inteligentnosti (Murphy 2007, 325).  

V literaturi zasledimo številne kategorizacije taktik, ki jih uporabljamo pri 
oblikovanju vtisa. Guadagno in Cialdini (2007) govorita o kategorizaciji, ki so jo razvili 
Rosenfeld, Giacalone in Riordan. Prva kategorija je grabežljiva taktika, katere namen je 
doseči to, da bo okolica posameznika dojemala pozitivno. Druga kategorija je obrambna 
taktika, katere namen je izogibanje temu, da bi bili videti slabi, ter minimiziranje 
pomanjkljivosti. Tretja kategorija je neposredna taktika (vsa dejanja in vplivanje se 
nanašajo na posameznika, ki skuša oblikovati vtis o sebi), četrta kategorija pa je 
posredna taktika (posameznik skuša kontrolirati ljudi in stvari, s katerimi je bil viden 
oziroma za katere drugi vedo, da so z njim v povezavi). Posamezna taktika se lahko 
pojavlja v kombinaciji z drugimi. 

                                                 
7 Namerna razhajanja zaznavamo v primeru ironije, sarkazma in humorja. 
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Druga kategorizacija je osredotočena na to, ali so taktike upravljanja vtisa verbalne 
ali neverbalne. V prvo kategorijo štejemo verbalne taktike. Mednje spadajo prilizovanje, 
samopromocija, ponazarjanje pozitivnih trditev o sebi z zgledi, prošnja ali prisila ter 
zastraševanje (Jones in Pittman v Bolino in Turnley 2003, 143). V drugo kategorijo 
sodijo neverbalne taktike. Kandidati za službo na zaposlitvenih razgovorih uporabljajo 
tako verbalne kot neverbalne pristope, da bi vplivali na pozitiven izid razgovora (Tsai, 
Chen in Chiu 2005). 

Peeters in Lievens (2006, 207–209) pravita, da je treba pri raziskovanju taktik 
vplivanja na oblikovanje vtisa iskati razlike med posamezniki na področju uspešnosti 
prilagajanja vedenja konkretni situaciji (glede na znake, ki jih prejemajo iz socialnega 
konteksta situacije), demonstriranja samozavesti (samozavest vpliva na kvaliteto 
verbalnega in neverbalnega vedenja in izražanja), razlik v dojemanju dogodkov kot 
nečesa, kar je odvisno od nas samih ali od zunanjih dejavnikov (prepričanje, da so 
dogodki in rezultati odvisni od nas samih, je ocenjevano bolj pozitivno in kot tako tudi 
pogosteje uporabljano) idr.  

Večina ljudi je prepričana, da je zelo pomembno, da se novim ljudem pokažemo v 
čim bolj pozitivni luči, tako na zasebnem kot na poslovnem področju (Levine in 
Feldman 2002, 1). V raziskavah so bila preučevana različna področja, na katerih 
posamezniki skušajo vplivati na vtis, ki si ga drugi oblikujejo o njih. Raziskava, ki je 
bila izvedena na področju delovne organizacije (McHenry 2007, 4 in 9), je pokazala, da 
ljudje prilagajajo in spreminjajo svoje osebnostne značilnosti v skladu z zahtevami 
delovnega okolja, saj jim to po njihovem mnenju omogoča večjo učinkovitost ter 
zmanjšuje možnost konflikta. Precej zaposlenih je na selekcijskih intervjujih igralo, da 
bi se bolje prilagodili organizacijski kulturi. Zaposleni velikokrat potlačijo zgovornost 
in igrajo voljo do sodelovanja. Eno izmed področij preučevanja je bilo tudi obnašanje 
kandidatov na zaposlitvenih razgovorih. Tako kot so nekateri uspešnejši pri verbalnem 
izražanju, so drugi uspešnejši pri neverbalnem. Riggio in Friedman (v Levine in 
Feldman 2002, 2) sta ugotovila, da so posamezniki, ki imajo bolj razvite sposobnosti 
izražanja čustev, in posamezniki, ki so uspešnejši v prilagajanju lastnega obnašanja 
situaciji, na selekcijskih intervjujih ocenjevani bolj pozitivno (izpraševalec bo tako 
osebo dojemal kot manj živčno in napeto, kot bolj kompetentno in veselo). 

V raziskavi, ki so jo izvedli Tsai, Chen in Chiu (2005, 112), so anketirali tako vodje 
intervjujev (o vtisih o kandidatu pred razgovorom, o samem poteku razgovora ter o 
zunanjem videzu in vtisu o kandidatu, ki so si ga ustvarili po opravljenem razgovoru) 
kot tudi kandidate za zaposlitev takoj po opravljenem razgovoru (o taktikah upravljanja 
vtisa, ki so jih uporabili). Izkazalo se je, da v intervjujih, ki so bili bolj strukturirani, 
vpliv znakov neverbalne komunikacije ni bil tako močen. Visoka stopnja 
strukturiranosti zaposlitvenega razgovora pripravi vodje razgovora do tega, da so 
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osredotočeni predvsem na vsebino odgovorov na strukturirana vprašanja, in ne na 
drugo. 

4.5 Vodenje in upravljanje interakcije  

V nasprotju z drugimi družbenimi pravili, kot so zakoni, so pravila interakcije 
redko konkretno določena, tako da so dejanja, ki izhajajo iz teh pravil, po navadi 
spontana. Šele ko je pravilo prekršeno, se sodelujoči v interakciji zavedo, da je s 
komunikacijo nekaj narobe. Pozornost pa je usmerjena v vračanje komunikacije v 
normalne tirnice (sama vsebina komunikacije v tem trenutku ni toliko pomembna) 
(Wiemann in Knapp 1999, 407). Da bi posameznik uspešno komuniciral, mora razumeti 
in se strinjati s pravili interakcije, ki veljajo za njegovo kulturo. Kršenje pravil 
interakcije nam pove veliko o odnosu posameznika do sogovornika. Če izvzamemo 
komunikacijo v predavalnicah in na formalnih sestankih, lahko rečemo, da posamezniki 
ne premišljujejo veliko o tem, kdo bo kdaj govoril. V naši kulturi namreč nimamo 
formalnih pravil o tem, kdo lahko kdaj govori na neformalnih srečanjih, kljub temu pa 
ocenjujemo sodelujoče v komunikaciji glede na to, koliko znajo upoštevati neformalna 
pravila (nekoga, ki neprestano prekinja druge med govorom, na primer označimo kot 
nevljudnega). 

V komunikaciji so zelo pomembna pravila, ki uravnavajo izmenjavo govorcev. 
Duncan (v Wiemann in Knapp 1999, 408) izpostavlja tri pravila, ki uravnavajo uspešno 
izmenjavo govorcev: 

- znaki pripravljenosti na zamenjavo, ki jih oddaja govorec, da bi nakazal, da 
zaključuje svoj govor ter da želi prepustiti besedo nekomu drugemu (pogled 
govorca se vedno dlje zadržuje na poslušalcih, daljši premor na koncu ob 
zaključku misli);  

- znaki zavračanja zahtev za besedo, ki jih uporabljajo govorci, ko želijo govoriti 
še naprej (govorec gestikulira z eno ali obema rokama, povečanje glasnosti in 
hitrosti govora, zmanjšanje premorov);  

- znaki zavračanja, ki jih uporabljajo poslušalci, da bi pokazali, da ne želijo priti 
na vrsto za govor, čeprav govorec kaže znake pripravljenosti za zamenjavo 
govorca (pogled poslušalca, usmerjen stran od govorca).  

Weimann (v Weimann in Knapp 1999, 409–410) govori tudi o znakih, s katerimi 
poslušalci govorcu želijo nakazati željo, da bi prišli na vrsto za govor (npr. očesni stik v 
naprej nagnjeni drži). 

Glede pomena spremembe drže telesa pri menjavi govorca so mnenja različna. 
Nekateri trdijo, da sprememba drže telesa nima nikakršnega vpliva. Drugi so prepričani, 
da vpliv obstaja, saj poslušalci med poslušanjem ne sedijo nepremično, ampak se med 
pripravo, da bi prevzeli besedo, zravnajo ali celo nagnejo naprej, podobno kot se 
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govorci naslonijo nazaj, da bi poudarili, da zaključujejo svojo misel in želijo, da besedo 
prevzame nekdo drug. Kimanje z glavo ima večji pomen, ko poslušalci želijo nakazati, 
da bi radi prišli do besede (več in hitrejše kimanje), kot pa v primeru, da govorec želi 
zaključiti svojo misel in predati besedo drugemu (Weimann in Knapp 1999, 412). 

Podobno kot znaki, ki nakazujejo menjavo govorca, je v komunikaciji pomembno, 
kakšni znaki spremljajo željo po zaključku in sam zaključek komunikacije. Knapp in dr. 
(v O'Leary in Gallois 1999, 417) izpostavljajo, da se pri zaključevanju komunikacije 
najpogosteje pojavljajo umik očesnega stika, smehljanje, intenzivnejše kimanje, pogosti 
premiki nog, naprej nagnjena drža, pozicija, ki nakazuje odhod (namestitev rok na 
naslonjala sedeža, kot da želimo vstati, ali držanje kljuke na izhodnih vratih) idr. 

Zanimivo je izpostaviti, da nekateri znaki (na primer naprej nagnjena drža telesa) 
lahko pomenijo hkrati dajanje podpore nekomu (če je na primer vsebina govora za 
poslušalca zanimiva) ter znak za nedostopnost in željo po zaključku komunikacije (v 
povezavi z drugimi znaki nakazujejo željo po odhodu). 

4.6 Prepričevanje 

Različni znaki neverbalne komunikacije imajo določeno vlogo v prepričevanju 
drugih, pri vplivu na spremembo njihovih stališč. Ta funkcija neverbalne komunikacije 
je bila prvotno raziskovana na primeru javnih govorov. Pri tem se je izkazalo, da je bolj 
kot vsebina govora pomembno to, kako je ta vsebina posredovana. Način, na katerega je 
bila vsebina govora posredovana, je vplival na obseg informacij, ki so si jih slušatelji 
zapomnili, na obseg spremembe stališč, ki jih je govorcu uspelo izvabiti od slušateljev, 
ter na kredibilnost, ki so jo slušatelji pripisali govorcu. Nekateri avtorji so prepričani, da 
slab način posredovanja vsebine govora zmanjša možnost, da bi dosegli zastavljene 
cilje, na drugi strani pa dobro posredovana vsebina ne pomeni avtomatično tudi tega, da 
bomo cilje dosegli, temveč odpira možnosti za doseganje zastavljenih ciljev (Knapp in 
Hall 2002, 400). 

Pri prepričevanju gre med drugim tudi za doseganje ubogljivosti. To je medosebni 
proces, v katerem ena stran (vir) poskuša pripraviti drugo stran (tarčo) do tega, da bi 
sprejela, začela ali kako drugače realizirala neko vedenje ali mnenje (Segrin 1999, 336). 

Obstaja več teorij, zakaj različni neverbalni znaki vplivajo na to, da je neka oseba 
prepričljivejša kot druga. Vsaka izmed njih izpostavi določene vidike vpliva neverbalne 
komunikacije na uspešnost prepričevanja. Teorija, ki se osredotoča na kršitve 
pričakovanj, pravi, da imajo ljudje pričakovanja glede tega, kakšno obnašanje je 
primerno (na primer koliko očesnega stika, kakšen dotik in kje). Če vir krši ta 
pričakovanja, to povzroči zavračanje s strani tarče. Teorija komunikacijskega 
prilagajanja pravi, da ljudje spreminjamo svoje komunikacijsko obnašanje glede na 
sogovornika. Komunikator lahko konvergira, divergira ali ohrani nespremenjen stil 
komunikacije glede na stil, ki ga ima njegov sogovornik. Ko je stil vira podoben stilu 
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tarče, se bo tarča verjetno bolj pozitivno odzvala na zahteve vira, ne da bi se nujno 
zavedala, zakaj. Teorija zahteve pravi, da lahko določeni neverbalni znaki, uporabljeni v 
zadostnem obsegu, funkcionirajo kot zahteve, ljudje pa se tej zahtevi nezavedno 
uklonijo, saj se želijo rešiti neprijetnega občutka. Tako lahko učiteljica med 
predavanjem utihne, se zazre v klepetavega učenca ter ga gleda, dokler ta ne spozna, da 
je narobe ravno to, da govori, zato preneha klepetati. Teorija zaporedno funkcionalnega 
modela neverbalne izmenjave pravi, da imamo ljudje določene predispozicije, ki 
izhajajo iz različnih dejavnikov (spola, kulture, osebnih lastnosti, izkušenj v medosebni 
komunikaciji). Te predispozicije vplivajo na odzivnost na neverbalna sporočila drugih 
(Segrin 1999, 339–341). 

V naslednjem poglavju bomo podrobneje govorili o tem, kateri znaki neverbalne 
komunikacije, glede na dosedanje raziskave, vplivajo na prepričljivost posameznika. 





51 

5 PREPRIČEVANJE KOT FUNKCIJA IN SMOTER NEVERBALNE 
KOMUNIKACIJE 

Če je prepričevanje medosebni proces, v katerem ena stran poskuša vplivati na 
drugo stran tako, da bi druga stran sprejela, začela ali kako drugače realizirala neko 
vedenje ali mnenje, lahko predvidevamo, da je uspešnost prepričevanja odvisna od 
osebe, ki prepričuje. In če dejavnik prisile ni del procesa prepričevanja, potem lahko 
pritrdimo Mehrabianu, ki pravi, da imajo lahko v primeru, ko imata prepričevalec in 
prepričevanec enak status in enako moč materialnega medsebojnega vplivanja, drugačni 
prijemi velik vpliv na spremembo vedenja (Mehrabian 1972, 150–151). Prek 
neverbalnih znakov skušamo na različne načine vplivati na druge, in sicer z 
nakazovanjem privlačnosti, podobnosti, intimnosti in zaupanja ali pa z izražanjem 
dominantnosti in moči oziroma z izkazovanjem pričakovanj ali pa kršenjem pričakovanj 
drugih (Burgoon, Dunbar in Segrin 2002). Posamezni deli ali znaki neverbalne 
komunikacije so bili (v skladu z občutkom ustvarjalca) vključeni v različne oblike 
oglaševanja, da bi spodbudili določen odnos do konkretnega produkta. Številni znaki 
neverbalne komunikacije prispevajo k maksimizaciji učinka prepričevanja (Mehrabian 
in Williams v Mehrabian 1972, 150). V povezavi z izvorom komunikacije in njegovim 
komunikacijskim učinkom omenjata Rus in Kocmurjeva (1993, 37) fizično privlačnost; 
obleko, akcent, hitrost govorjenja, višino glasu, statusne indikatorje; demografske 
značilnosti, kot so rasa, religija, nacionalna pripadnost, spol in socialni status, stališča, 
odnos izvora komunikacije do cilja komunikacije (indiferenten, nagrajevalen, 
kaznovalen). 

Že Aristotel je trdil, da je treba v povezavi z govorom govoriti o stilu ter da ni 
dovolj le to, da razpolagamo z argumenti, temveč je treba te argumente na primeren 
način predstaviti. Ravno način posredovanja argumentov izpostavi kot pomemben 
dejavnik, ki vpliva na to, kakšen vtis bomo s svojim govorom naredili (Mirić in Dvornik 
1989, 165). Aristotel izpostavi različne dejavnike, ki vplivajo na prepričljivost in pomen 
govora. Kot najučinkovitejše sredstvo pa izpostavi deklamacijo in gestikulacijo. V 
nadaljevanju govori predvsem o deklamaciji, pod katero razume uporabo glasu v skladu 
z zahtevami situacije in konteksta. Izpostavi predvsem vidik glasnosti, intonacijo, 
višino, globino glasu in ritem govora. Pomembni so torej moč glasu, harmonija in ritem 
govora. Svetuje jasen stil in ritem govora, ki je primeren določeni situaciji, priporoča 
pestrost in odsvetuje suhoparnost (Mirić in Dvornik 1989, 165–182). Napisano besedilo 
lahko zveni suhoparno, če ga beremo, in hkrati zanimivo in prepričljivo, če poslušamo 
govorca, ki to isto besedilo interpretira (Mirić in Dvornik 1989, 198). 

Tudi Cicero (v Brummett 2007) kot pomembne dejavnike učinkovitega retoričnega 
stila izpostavi srčnost in energičnost govora, glasnost in odmevajoč glas ter energično 
vedenje in uporabo gestike. Govori predvsem o govorniški situaciji, in ne o vsakdanjem 
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življenju. Poudari pa, da mora biti vsebina govora primerno posredovana (vključno z 
vokaličnimi značilnostmi, gestiko, mimiko, stilom oblačenja idr.), saj je lahko sicer 
neučinkovita.  

Glas torej uporabljamo tudi za to, da bi vplivali na druge ljudi, na primer da bi 
spremenili mnenje nekoga, izrazili svoja čustva in s tem obdržali podporo, oblikovali 
določen vtis, se izognili kritiki ali okrepili medosebne vezi (Planalp 1999, Scherer 1985 
in Darwin 1872/1998 v Juslin in Klaus 2005, 65). 

Pamela Hobbs (2003) izpostavi pomen prilagajanja načina govora publiki, naj bo to 
publika, ki zahteva formalen pristop, ali publika, ki pričakuje sproščen, vsakdanji 
nagovor. Zato ni mogoče enoznačno ter za vse situacije in primere univerzalno določiti 
lastnosti glasu in govora, ki bi bila prepričljiva. 

Holtgraves in Lasky (1999, 198–200) sta izvedla raziskavo, v kateri so skupine 
udeležencev poslušale identično besedilo, razlika je bila le v tem, da so nekatere 
skupine poslušale originalno besedilo, pri drugih skupinah pa je govorec uporabil nekaj 
znakov, ki so pri besedilu ustvarili slabši vtis (na primer oklevanje). Udeleženci so po 
poslušanju besedila odgovarjali na vprašanja (Likertova lestvica), med drugim tudi o 
tem, koliko se strinjajo z vsebino sporočila besedila ter kako je bilo sporočilo po 
njihovem mnenju posredovano. Udeleženci, ki so poslušali močno verzijo besedila 
(različico brez mašil, oklevanja), so bili sporočilu besedila bolj naklonjeni kot 
udeleženci, ki so poslušali šibko verzijo izvedbe (več mašil, oklevanja). Ravno tako so 
govorca, ki je uporabljal močnejši način govora, označili kot bolj inteligentnega, 
kompetentnega, povezujočega, naučenega in zaupanja vrednega kot govorca, ki je 
uporabljal šibek način govora (ne glede na spol govorca). 

Tudi druge raziskovalce je zanimalo, ali lahko samo vokalični znaki (brez gestike, 
obraznih izrazov, gibov in drugih elementov neverbalne komunikacije, ki sodelujejo v 
posredovanju vsebine govora) pomembno vplivajo na razumevanje, spremembo stališč 
in kredibilnost govorca. Izkazalo se je, da vokalični znaki oziroma posameznikov stil 
vokalizacije vpliva na učinkovitost pri prepričevanju. Tako naj bi bili govorniki, ki 
govorijo hitreje, glasneje in z več intonacije, prepričljivejši (Argyle 1999, 140). Knapp 
in Hall (2002, 401) navajata, kakšna naj bi bila priporočena uporaba glasu in njegovih 
značilnosti za učinkovit javni govor. Najprej predlagata pestrost v glasnosti, hitrosti in 
višini glasu ter artikulaciji govora. Nato svetujeta, naj se govornik o glasnosti, hitrosti, 
natančnosti in višini glasu odloča tudi na podlagi ocene o tem, kaj bi bilo najprimernejše 
za določeno publiko v določeni situaciji. Nazadnje izpostavita, da je dobro, če je govor 
čim bolj tekoč. Velja torej, da je tekoč govor s čim manj oklevanja, s krajšim odzivnim 
časom (krajši premor do začetka govora, ko govorec prevzema besedo), z več variacije 
v višini glasu ter z glasnejšim in hitrejšim govorom (ta se meri s številom besed na 
minuto oziroma z dolžino premorov) povezan z večjo prepričljivostjo, kredibilnostjo, 
kompetentnostjo in dejansko uspešnostjo pri spremembi stališč slušateljev (Burgoon v 
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Knapp in Hall 2002, 402). Pri tem je pomembno povedati tudi to, da za vsako izmed 
naštetih postavk obstaja zgornja meja učinkovitosti, tako da je preveč (na primer 
prehiter govor) lahko enako neučinkovito kot premalo (prepočasen govor s preveč 
premori). 

Mehrabian je s svojimi sodelavci izvedel številne eksperimente, s katerimi so 
analizirali vlogo neverbalne komunikacije v komunikacijskem procesu. V enem izmed 
eksperimentov, v katerem je opazoval vedenje in komunikacijo udeleženca, ki je skupaj 
z neznancem čakal v prostoru in se odzival na vedenje neznanca, je ugotovil, da je tako 
imenovano povezovalno vedenje – izkazovanje naklonjenosti, ki naj bi imelo pozitiven 
vpliv na prepričljivost, sestavljeno iz števila izrečenih trditev na minuto, odstotka 
trajanja očesnega stika, količine kimanja z glavo na minuto, prijetnosti izrazov na 
obrazu, števila verbalnih spodbujevalcev (npr. aha, res?, hmm), pozitivne verbalne 
vsebine, števila uporabljenih gest na minuto in prijetnosti glasu. Nekoliko presenetljivo 
se, v nasprotju s pričakovanji, ni izkazalo, da bi bili del dejavnika povezovalno vedenje 
– izkazovanje naklonjenosti tudi razdalja (manjša razdalja) in orientiranost telesa 
(Mehrabian 1972, 125).  

V situacijah prepričljive komunikacije lahko pride do neiskrene uporabe dejavnikov 
povezovalnega vedenja – izkazovanja naklonjenosti zaradi doseganja večje 
prepričljivosti, pri čemer se poveča odzivnost prepričevalca do prepričevanca (več 
znakov naklonjenosti), v nasprotju s tem pa pride le do majhnega povečanja dejanske 
naklonjenosti prepričevani osebi (Mehrabian in Williams v Mehrabian 1972, 128). 

Pri preučevanju vpliva znakov neverbalne komunikacije na prepričljivost 
posameznika je bil največji poudarek namenjen preučevanju vpliva očesnega stika in 
izrazov na obrazu, poleg tega so se raziskave ukvarjale tudi z vplivom drugih 
dejavnikov neverbalne komunikacije, kot so značilnosti glasu, gestika, drža in gibanje 
telesa (Robbins 2007, 8). 

Do določene mere lahko prepričevalci upravljajo neverbalne znake (na primer 
pozitivne izraze na obrazu, količino očesnega stika ter druge znake neposrednosti in 
povezovanja), ki jih oddajajo (da bi dajali vtis kredibilnosti in strokovnosti), zato da bi 
bili pri prepričevanju učinkovitejši (Edinger in Patterson v Robbins 2007, 7). 

Pogue in Ah Yuh (v Robbins 2007, 4–5) sta v svoji raziskavi, v kateri sta 
preučevala, kako učitelji motivirajo študente k učenju, prišla do sklepa, da na dojemanje 
študentov pozitivno vplivata neposrednost in kredibilnost učitelja. Pri tem je pomembno 
povedati, da je kredibilnost vira zelo pomemben element komunikacijskega procesa, ne 
glede na to, ali gre pri tem za poskus prepričevanja ali doseganja razumevanja 
(McCroskey in Young v Robbins 2007, 5). Raziskovalci so ugotovili močno povezanost 
med percepcijo visoke kredibilnosti ter priljubljenosti in vpliva (Burgoon, Birk in Pfau 
v Robbins 2007, 5). Kot bolj vplivni so se izkazali tisti, ki so jih ljudje ocenjevali kot 
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bolj kredibilne. Ljudje imamo po navadi podobna prepričanja o tem, katere lastnosti in 
kvalitete kažejo na večjo kredibilnost in strokovnost (Robbins 2007, 5). 

Jasno je, da sta v procesu posredovanja učnih vsebin in učenja zelo pomembna 
medosebna percepcija ter komunikacijski odnos med profesorjem in študenti 
(Richmond, Gorham in McCroskey 1987, 574). Pozitiven medosebni odnos med 
profesorjem in študenti naj bi vplival na razvoj naklonjenega odnosa do izobraževalne 
situacije. Interakcije med profesorji in študenti potekajo tako po verbalni kot po 
neverbalni poti, zato so neverbalni dejavniki ravno tako kot verbalni interpretirani s 
strani študentov in vplivajo na občutek ugodja, dominance in povezanosti. Profesorjeva 
neposredna neverbalna komunikacija (komunikacija, ki zmanjšuje fizične ali psihološke 
razdalje) je povezana s pozitivnim odnosom študentov do učitelja, s pozitivnim 
odnosom do vsebine izobraževanja ter s pripravljenostjo na delo (učenje) (Richmond, 
Gorham in McCroskey 1987, 576–578). Richmond, Gorham in McCroskey (1987, 579–
580) navajajo, da naj bi imeli na pozitiven odnos do učenja, glede na številne raziskave, 
pozitiven vpliv očesni stik, nasmeh, aktivna drža (gibanje, gestikulacija, kimanje, dotik), 
položaj drug nasproti drugega (namesto sedenja za katedrom ali kako drugo oviro – 
mejo med sogovornikoma), sproščena drža telesa in pestre vokalične sposobnosti. V 
raziskavi, ki so jo izvedli sami (študentje so poročali o tem, katere neverbalne znake je 
profesor uporabljal med predavanjem in v kolikšni meri, koliko so se na predavanju 
naučili in koliko mislijo, da bi se lahko), se je izkazalo, da so bili z učenjem 
(razumevanje in ohranjanje znanja) najmočneje pozitivno povezani vokalična izrazitost, 
smehljanje proti študentom in sproščena drža telesa. Pogled, usmerjen proti študentom, 
in gibanje po razredu med predavanjem sta pokazala zmerno pozitivno povezanost. 
Dotik in nasmeh proti posameznemu študentu sta pokazala sicer šibko, a pozitivno 
povezanost z učenjem. Negativna povezanost se je pokazala pri predavanju za katedrom 
(sede ali stoje), z napeto držo telesa in gledanjem na tablo ali v zapiske med 
predavanjem. Izkazalo se je torej, da niso vsi neposredni – povezovalni neverbalni znaki 
enako pomembni in enako vplivni (Richmond, Gorham in McCroskey 1987, 581–584). 

Rus in Kocmurjeva (1993, 41–44) predstavita rezultate raziskave, katere cilj je bil 
ugotoviti, ali percepcija različnih komunikacijskih ciljev in neverbalnih načinov 
komunikacije vpliva na percepcijo socialne distance in evaluacijo odnosa med 
udeleženci v komunikacijskih situacijah ter ali se te evaluacije in percepcije distance 
razlikujejo glede na različne demografske značilnosti. Analizirali so vpliv glasnosti 
govora, izraznosti obraza in stila oblačenja med različnimi udeleženci komunikacije 
(družina, prijatelji, podrejeni v službi, nadrejeni v službi) na percepcijo socialne 
distance in evaluacijo odnosa med udeleženci. Izkazalo se je, da se kot relativno 
najbližje percipirajo izražajoč obraz, sproščeno oblačenje, nato tiho govorjenje, medtem 
ko percepcijo največje distance med sogovorniki povzročata neekspresiven obraz in 
konfekcijski (bolj formalen) način oblačenja. Za percepcijo distance oziroma bližine 
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med udeleženci komunikacije je pomembno, katera neverbalna značilnost je 
kombinirana s posamezno komunikacijo. Tiho govorjenje je, na primer v komunikaciji z 
družinskimi člani in prijatelji, ustvarjalo vtis manjše distance, medtem ko je v primeru 
komunikacije s podrejenimi, še posebej pa z nadrejenimi, dajalo vtis večje distance. 
Ravno obratno se je izkazalo v primeru glasnega govora. Bolj formalno oblačenje daje 
vtis manjše distance v primeru bolj formalne komunikacijske situacije (z nadrejenimi in 
podrejenimi) in večje distance v primeru bolj neformalne komunikacijske situacije (z 
družinskimi člani in prijatelji). Ravno obratno se je izkazalo v primeru sproščenega 
športnega stila oblačenja. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da so preizkušanci bolj 
pozitivno vrednotili tiste zunanje značilnosti vedenja, ki so jih tudi dojemali kot bližje. 
Kombinacija izbranih neverbalnih znakov (glasnost govora, izraznost obraza in stil 
oblačenja) in udeležencev v komunikaciji se je izkazala za pomembno. Različne 
kombinacije zunanjih značilnosti vedenja so različno pozitivno vrednotene. Pokazale so 
se pomembne razlike v percepciji socialne distance in evaluaciji komunikacijskih 
situacij glede na spol, položaj na delovnem mestu in starost. Ženske so ekspresiven 
obraz interpretirale pomembno pozitivneje in v smislu manjše distance kot moški, 
predvsem med udeleženci v komunikaciji, kot so prijatelji, družinski člani in nadrejeni, 
ter so veliko bolj kot moški občutljive za zunanje značilnosti vedenja (percepcija 
obraza, stil oblačenja). Moški so izrazili manj pozitivnih evaluacij odnosa do bližnjih 
(družina, prijatelji), pozitivneje vrednotijo odnose podrejenosti in nadrejenosti v 
podjetju, ki izražajo status posameznika v organizaciji. Nosilci vodstvenih in 
nevodstvenih vlog se pomembno razlikujejo pri percepciji vpliva, ki ga ima na distanco 
med komunikatorji način oblačenja. Starejši (31 do 35 let) so izrazili večjo težnjo k 
vzpostavljanju relacij z manjšo distanco kot pa mlajši (25 do 30 let).  

Veliko avtorjev je želelo razložiti, kako in zakaj privlačnost in podobnost vplivata 
na prepričljivost. V skladu s teorijo ravnovesja smo ljudje naklonjeni ohranjanju 
konsistentnega odnosa do drugih ljudi ali stvari, ki imajo določene lastnosti. Ljudje so 
naklonjeni tistim, ki oddajajo znake, ki jih prepoznajo kot podobne svojim, ker jim to 
pomaga predvideti in razumeti druge. Nenaklonjeni so tistemu, kar prepoznajo kot 
drugačno. Pri tem imajo neverbalni znaki (z drugega zornega kota) vlogo dejavnika, 
prek katerega posamezniki izkazujejo podobnost, s tem spodbujajo občutek privlačnosti 
in povečajo možnost vpliva. Posamezniki privlačnejšega zunanjega videza so bolj 
prepričljivi kot posamezniki povprečnega videza. Privlačnost vira vpliva na njegovo 
prepričljivost ne glede na kvaliteto argumentov, strokovnost ali verodostojnost. 
Neverbalni znaki, ki poudarjajo privlačnost zunanjega videza in podobnosti med virom 
in tarčo, imajo lahko velik vpliv na prepričljivost (Burgoon, Dunbar in Segrin 2002). 

Poleg tega je v povezavi s privlačnostjo in privlačnim zunanjim videzom 
pomemben halo efekt »kar je lepo, je dobro«, ki lahko vodi k pripisovanju številnih 
pozitivnih lastnosti privlačnim posameznikom (tako po zunanjosti kot po glasovnih 
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značilnostih), med drugim tudi k pripisovanju prepričljivosti. Ta razlaga bi lahko 
razložila dejstvo, zakaj privlačnejši posamezniki dobijo več ponudb za pomoč, ko jo 
potrebujejo, zakaj imajo višje plače in zakaj imajo večje možnosti vpliva na spremembo 
stališč poslušalcev kot manj privlačni posamezniki (Burgoon, Dunbar in Segrin 2002). 

Ena izmed raziskav je pokazala, da so odvetniki, ki so bili neverbalno bolj odzivni 
do svojih strank, dajali vtis večje strokovnosti, privlačnosti in zaupanja kot tisti, ki so 
bili neverbalno neodzivni (Barak, Patkin in Dell v Robbins 2007, 11). Robbinsova je 
raziskovala vpliv neverbalne komunikacije odvetnikov v sodnih dvoranah, ki skušajo 
poroto, ki odloča o prihodnosti njihovega klienta, prepričati, da so zaupanja vredni. 
Odvetniki se trudijo vplivati na to, kako jih vidijo porotniki, tudi z uporabo znakov 
neverbalne komunikacije, da bi zmanjšali psihološko razdaljo med sabo in porotniki ter 
tako zgradili vtis o kredibilnosti, strokovnosti in naklonjenosti porotnikom. Cilj 
odvetnika je vplivati na porotnike, da zavzamejo stališče in odločitev, ki bi bila v korist 
njegovi stranki (Robbins 2007, 16). Raziskava, izvedena s pomočjo ankete, na katero so 
posamezniki odgovarjali na podlagi videoposnetkov odvetnikov v različnih stopnjah 
obravnave, je pokazala povezanost med uporabo gest na eni strani in vtisom o 
strokovnosti, znanju in izkušnjah na drugi strani. Belopolti odvetnik, ki je bil pri 
uporabi gest dinamičen, je dajal vtis o večji strokovnosti, znanju in izkušnjah kot v 
primeru manjše uporabe gest. V primeru temnopoltega odvetnika raziskava ni pokazala 
enake povezanosti. Izkazalo se je tudi, da so posamezniki, ki so posameznemu 
odvetniku (ne glede na raso) pripisovali višjo inteligentnost, ocenjevali tudi, da je bolj 
kredibilen, strokoven in učinkovit. Tisti, ki so belopoltemu odvetniku pripisovali večjo 
podobnost z njimi samimi ali pa večjo privlačnost, so mu ravno tako pripisovali večjo 
kredibilnost, strokovnost in učinkovitost. V primeru temnopoltega odvetnika v teh dveh 
primerih ni bilo mogoče opaziti statistično značilne povezanosti (Robbins 2007, 35–40). 

Raziskovalce je zanimalo, kakšen vpliv ima neverbalna komunikacija političnih 
kandidatov (predvsem v televizijskih debatah) na izid volitev (raziskave so bile izvajane 
na primeru volitev v Ameriki). Kot prepričljivejši se je izkazal tisti kandidat, ki je bil 
neverbalno – kinezično bolj aktiven, predvsem v odsotnosti zvoka, pozitiven vpliv so 
imeli tudi nasmeh in pozitivni izrazi na obrazu. Zunanji videz je ravno tako vplival na 
to, koliko kompetentnosti, integritete in primernosti za neko funkcijo so volivci 
pripisovali kandidatu (Manusov in Jaworski 2006). 

Upravljanje vtisa, ki ga ustvarimo pri drugih ljudeh, je velikokrat v funkciji 
prepričevanja. Pravni zastopniki oziroma odvetniki se v sodni dvorani trudijo ustvarjati 
vtis o visoki inteligentnosti in sposobnosti, da bi pripomogli k ugodni razsodbi za svojo 
stranko. Podobno je v primeru razgovorov za službo, v odnosu med študentom in 
profesorjem ter v poslovnem svetu nasploh (Murphy 2007, 326–327). Raziskave so 
pokazale, da k vtisu o višji inteligentnosti posameznika prispevajo številni znaki 
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neverbalne komunikacije, in sicer več očesnega stika, prijeten stil govora, jasna in 
razumljiva komunikacija ter hitrejši govor (Murphy 2007, 327). 

Poleg tega je Nora A. Murphy (2007, 332–336) v svoji raziskavi prišla do 
ugotovitve, da z vtisom o višji inteligentnosti korelirajo naslednji znaki neverbalne 
komunikacije: jasna izgovarjava, pogled, usmerjen v sogovornika, ekspresiven in 
zanimiv glas, gestikulacija, gledanje sogovornika med poslušanjem in govorjenjem, 
kimanje, število premorov, odzivnost v komunikaciji, obseg časa govora in vzravnana 
drža. Negativna korelacija se je pojavila pri pogostem spreminjanju smeri gledanja in 
neprijetnem glasu. Z dejansko inteligentnostjo pa korelirajo odzivnost, obseg časa 
govora, število izgovorjenih besed in pogled, usmerjen v sogovornika, medtem ko 
govorimo. 

Trgovci, ki se zanašajo le na verbalno komponento komunikacije, zanemarjajo 
pomembno orodje za oblikovanje in posredovanje svojih idej (Peterson 2005, 143). S 
tem pa lahko vplivajo na svoj delovni uspeh. Uporaba neverbalne komunikacije je 
najučinkovitejša, če jo uporabimo komplementarno in usklajeno z verbalno 
komunikacijo (Peterson 2005, 148). 

V raziskavi, ki jo predstavi Robin T. Petersen (2005, 146–147), sta sodelovali dve 
skupini študentov: prva se je udeležila usposabljanja o vplivu neverbalne komunikacije 
na potek interakcije, druga pa usposabljanja o neverbalni komunikaciji ni bila deležna. 
Študentje so dobili nalogo, da izbranega trgovca prepričajo, naj se udeleži nekega 
izobraževanja, povabljeni trgovci pa so povedali svoje mnenje o udeležbi na 
izobraževanju (ali se ga bodo udeležili zagotovo; verjetno; verjetno oziroma zagotovo 
ne; še ne vedo). Število trgovcev, ki so izjavili, da se bodo izobraževanja zagotovo ali 
verjetno udeležili, je bilo v skupini, ki je bila deležna usposabljanja o neverbalni 
komunikaciji, bistveno večje kot v skupini, ki usposabljanja o neverbalni komunikaciji 
ni bila deležna. Rezultati raziskave kažejo na to, da je lahko znanje in usposabljanje s 
področja neverbalne komunikacije koristno za izboljšanje prodajne učinkovitosti. 

Dominantnost, moč in status sami po sebi implicirajo vpliv. Iz tega sledi zaključek, 
da lahko neverbalni znaki, ki izražajo te vidike, pomembno vplivajo na prepričljivost 
posameznika, ne glede na izrečene besede. Dominantni posamezniki dajejo vtis večje 
kredibilnosti. Večina definicij moči vsebuje mnenje, da je to sposobnost vplivanja na 
druge s pomočjo različnih virov. Čeprav je povezava med dominantnostjo, 
kredibilnostjo in prepričljivostjo očitna, je treba ta razmerja dodatno raziskati (Burgoon, 
Dunbar in Segrin 2002). 

Neverbalni dejavniki, ki glede na dosedanje raziskave vplivajo na prepričljivost 
posameznika, so ohranjanje očesnega stika (Burgoon, Dunbar in Segrin 2002, Remland, 
S. Martin 2006, Amy Slagell, 2007) – ta pomeni izkazovanje naklonjenosti, pozitivne 
naravnanosti, vključenosti v komunikacijo ter poveča uspešnost prepričevanja v 
primerjavi s tistimi, ki med prepričevanjem umikajo pogled – določene vokalične 
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značilnosti ter uporaba prostora in dotika (Burgoon, Dunbar in Segrin 2002, Remland, 
S. Martin 2006). S tistimi, ki jih dojemamo kot privlačne, prijazne in pozitivne, 
komuniciramo na manjši medsebojni razdalji. Podobno je z uporabo dotika, s katerim 
izražamo naklonjenost, seksualni interes in ugodje, manjše medsebojne razdalje naj bi 
bile bolj prepričljive, pri tem je bolj privlačnim posameznikom »dovoljeno« večje 
vdiranje v osebni prostor, ne da bi to negativno vplivalo na prepričljivost. Uporaba 
dotika se je v raziskavi, v kateri so sodelovali pacienti in zdravniške sestre, izkazala kot 
povod za to, da so pacienti razvili bolj pozitiven odnos do zdravniških sester, ki so se jih 
dotaknile, kot do sester, ki so svojo interakcijo s pacienti omejile zgolj na verbalno 
komunikacijo. Na prepričljivost naj bi pozitivno vplivali tudi neposredna orientiranost 
drže telesa, naprej nagnjena drža, prikimavanje, ohranjanje pogleda med poslušanjem, 
manj obotavljanja, vokalična pestrost, sproščena gestika, pestri izrazi na obrazu 
(Remland 2006), glasnost, hitrost govora, višina glasu in gibanje telesa ter pokončna 
drža glave (daje vtis dominantnosti, ponosa in veselja) (Mignault in Chaudhuri v 
Peterson 2005, 144).  

Amy Slagell (2007) izpostavi nekaj pomembnega, in sicer, da je lažje povedati, 
česa se absolutno ne sme početi, če ne želimo pokvariti učinka govora, kot pa dati 
napotke, kaj bi bilo brez dvoma učinkovito. Ni pravil, ki bi veljala za vse. Posamezni 
neverbalni znaki nikoli ne delujejo izolirano od ostalih znakov in interakcije nasploh. 

Razgovor za službo 
Razgovor za službo oziroma zaposlitveni intervju je ena izmed najbolj razširjenih 

metod, ki jih uporabljajo organizacije, da bi za svoja delovna mesta privabile, našle in 
izbrale najprimernejše kandidate (Tsai, Chen in Chiu 2005, Kristof-Brown, Murray in 
Franke 2002). V razgovoru za službo želi delodajalec ugotoviti, ali ima kandidat 
potrebna znanja, spretnosti in sposobnosti za delo, za katero kandidira (Encyclopedia of 
Career Development 2006). Vsak intervju je oblika dvosmerne komunikacije, ki poteka 
med vodjo intervjuja in intervjuvancem. Poleg verbalnega dela je sestavni del intervjuja 
tudi neverbalna komponenta, saj komunikacija praviloma poteka iz oči v oči. Pri 
izvajanju intervjujev imajo, hote ali nehote, poleg formalnih kriterijev pomembno vlogo 
tudi neformalni kriteriji. Nekateri vodje intervjujev bolje ocenijo kandidate, ki jih 
dojemajo kot podobne, na primer po rasi, spolu ali družbenem ozadju. Pomembni so 
tudi neverbalni znaki, kot so na primer privlačen zunanji videz, nasmeh in očesni stik 
(Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology 2006). Raziskave so 
pokazale povezanost med neverbalno komunikacijo kandidata na razgovoru za službo in 
oceno njegove potencialne delovne uspešnosti s strani vodje razgovora. Delodajalci se o 
tem, kateri prosilci za delo so za določeno delovno mesto primernejši, odločajo tudi na 
podlagi znakov neverbalne komunikacije (Robbins 2007, 12). 

Na presojo o tem, ali je kandidat za prosto delovno mesto primeren ali ne, torej ne 
vplivajo le formalne reference kandidata, temveč tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na 
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odločitev osebe, ki izvaja intervju. Izkazalo se je, da so rezultati razgovora ugodnejši za 
kandidate, ki so bolj privlačni, imajo normalno telesno težo in so oblečeni situaciji 
primerno. Poleg tega imajo določen vpliv tudi očesni stik, nasmeh in drža telesa. Vse to 
je del posameznikovega upravljanja vtisa, ki ga želi narediti (Encyclopedia of Career 
Development 2006). 

Formalne kompetence so pomembne, da je kandidat na zaposlitveni intervju sploh 
povabljen. Pomen neverbalne komunikacije postane pomemben pri sami izvedbi 
intervjuja. Ravno zaradi tega se kandidati na razgovoru trudijo biti prepričljivi 
sogovorniki, in sicer s pomočjo upravljanja vtisa, ki ga želijo narediti (Kristof-Brown, 
Murray in Franke 2002, 27–28). Obleka in drugi vidiki zunanjega videza, dotiki, 
rokovanje, tišina, drža, kimanje, očesni stik, ohranjanje ali umikanje pogleda, izrazi na 
obrazu in gestika lahko oddajajo veliko nenamernih sporočil ter vplivajo na samo 
komunikacijo in odnos med stranema (Stewart 2007). 

V procesu prepričevanja je pomemben občutek podobnosti. Na vtis o primernosti 
za prosto delo, predvsem pa na vtis o podobnosti z vodjo intervjuja ter posledično na 
prepričljivost kandidata in pozitiven rezultat razgovora vplivajo očesni stik (daje vtis 
samozavesti in kompetentnosti), prikimavanje in smehljanje, medtem ko govori vodja 
intervjuja (to izraža interes in strinjanje) (Kristof-Brown, Murray in Franke 2002, 41).  

Neverbalna komunikacija je v organizacijskem kontekstu pomembna predvsem 
zaradi tega, ker v pravilno komunikacijo z različnimi skupinami (nadrejeni, podrejeni, 
sodelavci idr.) vložimo precej energije. Neverbalno komunikacijo v organizacijskem 
oziroma poslovnem kontekstu uporabljamo med drugim pri izražanju statusa, 
upravljanju izražanja čustev, zavajanju, upravljanju poteka komunikacije in 
prepričevanju (Remland 2006). Vtis oziroma informacije, ki jih oddajajo neverbalni 
znaki posameznika, lahko povzročijo, da je nekdo obravnavan drugače, kot bi sicer bil. 
Lahko se zgodi, da delodajalec zavrne oziroma ne zaposli nekoga, ki je nižje rasti, ali 
nekoga, ki ima zelo visok glas (ker daje vtis nezrelosti, nesamozavestnosti). Pri tem pa 
ni nujno, da je ta diskriminacija namerna (Remland 2006). 

Znaki, ki lahko v poslovnem kontekstu negativno vplivajo na vtis o osebni identiteti 
(vtis o šibkosti, nekompetentnosti, nezanesljivosti idr.) kandidata in s tem slabši izid 
zaposlitvenega intervjuja, so nekateri dejavniki zunanjega videza in lepote (manjša 
privlačnost, čezmerna teža, premajhna višina, »baby-face« obraz, temnejša barva polti) 
ter nekatere vokalične lastnosti (naglasi in narečja) (Remland 2006). 

Pozitiven vpliv nekaterih znakov neverbalne komunikacije je glede na dosedanje 
raziskave opazen tudi v intervjujih ocenjevanja poslovne uspešnosti in zaposlitvenih 
intervjujih. Pri tem je neverbalno vedenje pomembnejše v tistih poklicih, kjer so 
socialne spretnosti bolj pomembne (Remland 2006). 
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6 EMPIRIČNA ANALIZA 

6.1 Zbiranje podatkov 

Raziskava je bila izvedena s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, izdelanega 
na strani ponudnika www.surveymonkey.com. Posamezno anketno vprašanje je imelo 
vgrajeno kontrolo izpolnjenosti, s čimer je bil zagotovljen celovitejši zajem podatkov. 
Vabilo k sodelovanju v raziskavi z izpolnjevanjem spletnega anketnega vprašalnika je 
bilo prek elektronske pošte poslano na elektronske naslove podjetij. Anketni vprašalnik 
je bil povabljenim k sodelovanju v raziskavi dostopen in odprt za izpolnjevanje od 1. 8. 
2009 do 15. 9. 2009.  

Pred oblikovanjem vprašalnika za namen magistrske naloge je bila izvedena 
pilotska raziskava o vplivu dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika z manj 
obsežnim vprašalnikom, na podlagi katere je bil obširnejši vprašalnik sestavljen in 
dopolnjen, nekatera vprašanja pa spremenjena ali izključena.  

Anketni vprašalnik, predstavitveno pismo in standardna klasifikacija dejavnosti 
podjetij, ki je bila priloga vprašalniku, so v prilogi 1.  

6.2 Ciljna skupina in oblikovanje vzorca 

Ker je temeljni cilj magistrskega dela ugotoviti, katerim dejavnikom NVK nosilci 
kadrovske funkcije v poslovnih organizacijah pripisujejo pomemben vpliv na 
prepričljivost posameznika, smo k izpolnjevanju anketnega vprašalnika povabili 
organizacije oziroma nosilce kadrovske funkcije v teh organizacijah. 

Zaradi preglednosti in možnosti dostopa do celotne populacije je bila za potrebe 
raziskave izbrana kategorija srednje velikih podjetij, ki imajo od 50 do 249 zaposlenih. 
Kontaktni podatki organizacij so bili pridobljeni s pomočjo Agencije Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES). Za potrebe 
raziskave so posredovali kontaktne podatke tistih organizacij, ki imajo glede na podatke 
o številu zaposlenih iz letnih poročil za leto 2007 od 50 do 249 zaposlenih. Poslovnega 
registra Slovenije jim do 21. 7. 2009, ko so posredovali podatke, še ni uspelo posodobiti 
s podatki iz letnih poročil za leto 2008. Elektronski naslov je v Poslovnem registru 
Slovenije neobvezen podatek in ni vedno izpolnjen. Seznam podjetij je zato obsegal 
tiste organizacije, ki so imele naveden vsaj en elektronski naslov. Takih podjetij je bilo 
1067, od tega je bil na seznamu za 263 podjetij naveden nedelujoč naslov elektronske 
pošte. Takšno število nedelujočih naslovov je verjetno posledica sprememb, ki so se 
zgodile v letu 2008 in ki v Poslovnem registru Slovenije v času posredovanja kontaktnih 
podatkov še niso bile ažurirane. 

Vabilo k sodelovanju v raziskavi je bilo posredovano na naslove organizacij s 50 do 
249 zaposlenimi, katerih kontaktne podatke smo dobili, s poudarkom, naj anketni 
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vprašalnik izpolni nosilec kadrovske funkcije v podjetju oziroma oseba, ki je v podjetju 
zadolžena za kadrovsko področje oziroma za zaposlovanje novega kadra v organizaciji.  

Od 804 podjetij, ki so prejela vabilo, se je z izpolnjevanjem posredovanega 
spletnega vprašalnika odzvalo 114 podjetij. 

6.3 Hipoteze 

H1: Med izjavami, ki se nanašajo na različne dejavnike NVK v povezavi s 
prepričljivostjo, se vprašani najbolj strinjajo z izjavami, ki govorijo o vplivu dejavnikov 
zunanjega videza, nasmeha in očesnega stika na prepričljivost posameznika.  

H 2: Krovna B-hipoteza: 
Izbrane demografske značilnosti in lastnosti posameznikov ter dosedanja 

prepričanja posameznikov o lastnostih uspešnega prepričevalca vplivajo na mnenje o 
pomembnosti vpliva posameznih dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika.  

H 2.1: Med vprašanimi obstajajo razlike v pripisovanju vpliva dejavnikov NVK na 
prepričljivost posameznika, glede na to, kakšen položaj imajo v podjetju oziroma 
organizaciji. 

H 2.2: Med vprašanimi obstajajo razlike v pripisovanju vpliva dejavnikov NVK na 
prepričljivost posameznika glede na spol.  

H 2.3: Starost, delovna doba in leta izobraževanja posameznika vplivajo na mnenje 
o vplivu dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika. 

H 2.4: Posamezniki z družboslovno smerjo izobrazbe pripisujejo dejavnikom NVK 
večji vpliv na prepričljivost posameznika kot posamezniki z naravoslovno ali tehnično 
smerjo izobrazbe.  

H 2.5: Bolj ko so za posameznika značilni dejavniki, ki jih izraža tudi skozi znake 
neverbalne komunikacije (upravljanje časa, urejen zunanji videz, dobra retorika, 
uspešen komunikator, ohranjanje očesnega stika, gestika in gibanje med govorom), 
večji vpliv na prepričljivost posameznika bo pripisoval dejavnikom NVK.  

H 2.6: Bolj ko se posameznik strinja z izbranimi dejavniki prepričljivosti, večji 
vpliv na prepričljivost bo pripisoval izbranim dejavnikom NVK.  

H 3: Na oblikovanje mnenj posameznikov o povezanosti zunanjega videza in 
telesne konstitucije s prepričljivostjo posameznika vplivajo nekateri skupni faktorji, in 
sicer faktor zmernosti, faktor konzervativnosti ter faktor sproščenosti in neformalnosti. 

6.4 Statistična obdelava podatkov 

Empirični del naloge je zasnovan na zbiranju, obdelavi in interpretaciji 
kvantitativnih podatkov, pridobljenih s spletnim anketnim vprašalnikom.  

Vprašalnik so sestavljali naslednji sklopi vprašanj:  
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- Vprašanja o podjetju (pravna organizacijska oblika organizacije, leto registracije 
organizacije, število zaposlenih, povprečna starost zaposlenih ter pretežna 
dejavnost organizacije v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti). 

- Demografska vprašanja o anketirancu (spol, starost, leta šolanja, skupna delovna 
doba, smer izobrazbe in položaj v organizaciji).  

- Sklop sedmih izjav o lastnostih anketiranca. Svoje strinjanje so anketiranci 
označevali na petstopenjski Likertovi lestvici od 1 (nikakor ne velja), 2 (ne 
velja), 3 (niti velja niti ne velja) do 4 (velja) in 5 (popolnoma velja). Za potrebe 
statistične analize so bile uporabljene vrednosti ocen strinjanja pri posamezni 
izjavi oziroma pri vseh izjavah skupaj. Koeficient Cronbach Alfa za sedem izjav 
iz tega sklopa znaša 0,706, kar je ustrezno glede na to, da je splošno sprejeta 
norma sprejemljive zanesljivosti nad 0,6. 

- Sklop enajstih izjav o pričakovanih značilnostih osebe, ki želi biti prepričljiva. 
Svoje strinjanje so anketiranci označevali na petstopenjski Likertovi lestvici od 1 
(ne, nikakor), 2 (ne), 3 (niti da niti ne) do 4 (da) in 5 (da, popolnoma). Za 
potrebe statistične analize so bile uporabljene vrednosti ocene strinjanja pri vseh 
izjavah skupaj. Koeficient Cronbach Alfa za enajst izjav iz tega sklopa znaša 
0,857, kar je ustrezno glede na to, da je splošno sprejeta norma sprejemljive 
zanesljivosti nad 0,6. 

- Sklopi izjav o vplivu dejavnikov NVK (znaki gibanja, uporabe prostora in 
dotika, dejavniki zunanjega videza in telesne konstitucije ter značilnosti govora 
in dojemanje časa), kjer so anketiranci ravno tako izražali svoje strinjanje z 
navedenimi izjavami na petstopenjski Likertovi lestvici od 1 (nikakor se ne 
strinjam), 2 (ne strinjam se), 3 (niti da niti ne) do 4 (strinjam se) in 5 
(popolnoma se strinjam). 

Za potrebe statistične analize smo, odvisno od metode analize, upoštevali vrednost 
ocen strinjanja za vsako izjavo posebej oziroma vrednosti za izjave, združene po 
sklopih. 

Sklop Dejavniki gibanja in dotika zajema 16 izjav (sklop v vprašalniku: Gibi telesa 
in uporaba prostora). Koeficient Cronbach Alfa za šestnajst izjav iz tega sklopa znaša 
0,677, kar je ustrezno glede na to, da je splošno sprejeta norma sprejemljive 
zanesljivosti nad 0,6. 

Sklop Dejavniki zunanjega videza zajema 30 izjav (sklop v vprašalniku: Zunanji 
videz in telesna konstitucija). Koeficient Cronbach Alfa za trideset izjav iz tega sklopa 
znaša 0,925, kar je ustrezno glede na to, da je splošno sprejeta norma sprejemljive 
zanesljivosti nad 0,6. 

Sklop Vokalični dejavniki zajema 10 izjav (sklop v vprašalniku: Značilnosti govora 
in dojemanje časa – brez izjav o dojemanju časa). Koeficient Cronbach Alfa za deset 
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izjav iz tega sklopa znaša 0,591, kar bomo sprejeli kot še vedno ustrezno, čeprav je 
nekoliko pod splošno sprejeto normo sprejemljive zanesljivosti, ki je nad 0,6. 

Sklop Časovni dejavniki zajema 3 izjave (sklop v vprašalniku: Značilnosti govora 
in dojemanje časa – brez izjav o značilnostih govora). Koeficient Cronbach Alfa za tri 
izjave iz tega sklopa znaša 0,635, kar je ustrezno glede na to, da je splošno sprejeta 
norma sprejemljive zanesljivosti nad 0,6. 

Skupni sklop, ki zajema vse izjave, ki govorijo o vplivu znakov NVK na 
prepričljivost posameznika, je Dejavniki NVK skupaj (zajema vse izjave iz sklopov 
Dejavniki gibanja in dotika, Dejavniki zunanjega videza, Vokalični dejavniki, Časovni 
dejavniki). Koeficient Cronbach Alfa za 59 izjav iz tega sklopa znaša 0,913, kar je 
ustrezno glede na to, da je splošno sprejeta norma sprejemljive zanesljivosti nad 0,6. 

V pilotski raziskavi, ki je bila izvedena pred raziskavo za potrebe magistrske 
naloge, je bil uporabljen vprašalnik, ki je zajemal manj izjav o pričakovanih 
značilnostih osebe, ki želi biti prepričljiva (6 namesto 11), ter manj izjav o znakih NVK 
in njihovem vplivu na prepričljivost posameznika (21 namesto 59). V nasprotju s 
pilotsko raziskavo so bile zaradi večje preglednosti izjave o posameznih znakih NVK v 
raziskavi za potrebe magistrske naloge združene v več sklopov glede na sisteme znakov 
in kanale sporočanja v NVK. Vprašalnik, uporabljen v pilotski raziskavi, ni imel sklopa 
vprašanj o lastnostih anketiranca. 

Pri obdelavi podatkov so bili uporabljeni naslednji postopki: izračun povprečne 
vrednosti in standardnega odklona, t-test in analiza variance, Pearsonov koeficient 
korelacije, bivariatna regresijska analiza ter faktorska analiza. 

Zaradi večje preglednosti bomo rezultate faktorske analize prikazali v ločenem 
poglavju, medtem ko bomo rezultate opisne statistike, korelacije, primerjave povprečnih 
vrednosti ter regresijske analize prikazali v skupnem poglavju glede na posamezno 
hipotezo. Obe poglavji bosta organizirani tako, da bo navedbi hipoteze sledil statistični 
prikaz, na podlagi katerega bodo v poglavju Interpretacija rezultatov in testiranje 
hipotez le-te testirane. Poleg tega bodo v besedilu prikazane le najnujnejše preglednice, 
ki bodo potrebne za interpretacijo rezultatov, vse ostale pripadajoče preglednice bodo 
razporejene glede na posamezno hipotezo in dostopne v prilogah. 

6.4.1 Predstavitev anketirancev in vzorca 

Pretežna dejavnost podjetij, katerih nosilci kadrovske funkcije so se odzvali 
povabilu k izpolnjevanju ankete, je bila določena glede na standardno klasifikacijo 
dejavnosti. Z izjemo področij poslovanje z nepremičninami (L), dejavnost 
gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem in proizvodnja za lastno rabo (T) ter 
dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (U) so v raziskavi sodelovali nosilci 
kadrovske funkcije z vseh ostalih področij dejavnosti (seznam dejavnosti glede na 
standardno klasifikacijo, ki je bil priložen anketnemu vprašalniku, je v prilogi). Ker je 
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bilo v več kategorijah zastopano le eno podjetje, primerjava dejavnikov neverbalne 
komunikacije glede na dejavnost podjetja ni bila smiselna. Čeprav bi bilo lahko to 
vprašanje zelo zanimivo, saj so rezultati nekaterih dosedanjih raziskav pokazali, da 
delodajalci pripisujejo različen pomen znakom NVK, na primer na razgovorih za 
službo, glede na to, za kakšno delovno mesto gre in na katerem področju bi izbrani 
kandidat delal. 

Povprečno število zaposlenih v podjetjih, kjer so anketiranci zaposleni, je 172,7. Pri 
tem je treba povedati, da je nekaj podjetij po številu zaposlenih odstopalo od kriterija 
srednje velikih podjetij s številom zaposlenih med 50 in 249. V osmih podjetjih je bilo 
zaposlenih manj kot 50 ljudi, v sedmih podjetjih je bilo zaposlenih več kot 249 
delavcev. Anketne vprašalnike, ki so jih izpolnili nosilci kadrovske funkcije v teh 
podjetjih, smo v raziskavi kljub temu uporabili, saj je AJPES posredoval kontaktne 
podatke podjetij, ki so glede na podatke v Poslovnem registru Slovenije ustrezala 
kriteriju števila zaposlenih med 50 in 249. Ob posredovanju podatkov je bilo hkrati 
navedeno tudi, da podatki o podjetjih temeljijo na letnih poročilih za leto 2007, saj jim 
Poslovnega registra Slovenije do takrat (21. 7. 2009) še ni uspelo posodobiti s podatki iz 
letnih poročil za leto 2008. Zato predvidevamo, da so razlike v dejanskem številu 
zaposlenih nastale ravno zaradi časovnega intervala, ki ni bil upoštevan v ažuriranju 
baze. 

Povprečna starost podjetij, ki so sodelovala v raziskavi, je 27,11 leta, povprečna 
starost zaposlenih v podjetjih pa 41,07 leta. 

Od 114 nosilcev kadrovske funkcije iz 114 podjetij, ki so sodelovala v raziskavi, je 
bilo kar 88 oziroma 77,2% anketirancev ženskega spola. Moških je bilo 26 oziroma 
22,8%. Povprečna starost anketirancev je 41,54 leta, kar je za 0,47 leta več, kot znaša 
povprečna starost vseh zaposlenih v podjetjih, ki so sodelovala v raziskavi. 

Tabela 6.1 Položaj v organizaciji glede na spol 

   Položaj v organizaciji 

   Lastnik ali direktor 
organizacije 

Direktor 
področja 

Vodja 
službe 

Vodja 
oddelka Referent Skupaj

Število 10 2 4 3 7 26MOŠKI 

%  38,5% 7,7% 15,4% 11,5% 26,9% 100,0%

Število 7 6 33 11 31 88

Spol 

ŽENSKI 

%  8,0% 6,8% 37,5% 12,5% 35,2% 100,0%

Število 17 8 37 14 38 114Skupaj 

%  14,9% 7,0% 32,5% 12,3% 33,3% 100,0%

 
Ker smo v raziskavi želeli zajeti mnenje nosilcev kadrovske funkcije, je dobrodošlo 

dejstvo, da je večina anketirancev, in sicer 66,7%, na vodstvenih delovnih mestih. 
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Procentualno, po posameznem delovnem mestu, je največ anketirancev na delovnem 
mestu referenta (33,3%), sledi mu delovno mesto vodje službe (32,5%). 

Če pogledamo položaj v organizaciji glede na spol, vidimo, da je med moškimi 
največ takih, ki so lastniki ali direktorji organizacije (38,5%), medtem ko je pri 
anketirankah največ takih, ki zasedajo mesto vodje službe (37,5%). 

Povprečna delovna doba anketirancev je 19,12 leta, kar znaša približno polovico 
delovne poti posameznika. Glede na visoko vrednost povprečne delovne dobe lahko 
sklepamo, da so si anketiranci skozi leta dela nabrali dovolj delovnih in drugih izkušenj, 
ki bi jim lahko pomagale pri ocenjevanju dejavnikov NVK, ki vplivajo na prepričljivost 
posameznika v poslovnem kontekstu. 

Večina anketirancev, in sicer 84,2%, ima družboslovno smer izobrazbe, kar je bilo 
glede na to, da smo k izpolnjevanju ankete vabili nosilce kadrovske funkcije, kjer so 
taka znanja v večini zahtevana, pričakovano. Tehnično izobrazbo ima 13,2% 
anketirancev, le 2,6% anketirancev pa ima naravoslovno izobrazbo. 

Povprečno število let izobraževanja anketirancev, ki znaša 16,08 leta, kaže, da so 
nosilci kadrovske funkcije v podjetjih, ki so sodelovala v raziskavi, v povprečju visoko 
oziroma univerzitetno izobraženi. 

Da bi lahko preverili, ali podobnost oziroma prisotnost lastnosti ali vedenj, ki jih 
anketiranec izraža tudi skozi znake NVK, vpliva na mnenje anketirancev o tem, kateri 
znaki NVK vplivajo na prepričljivost posameznika, smo v vprašalniku navedli nekaj 
izjav, ki so izražale nekatere lastnosti, ki jih izražamo tudi skozi znake NVK, in 
anketirance prosili, naj na Likertovi lestvici od 1 (nikakor ne velja) do 5 (popolnoma 
velja) označijo, v kolikšni meri posamezna lastnost velja zanje. Kasneje smo analizirali 
odnos oziroma vpliv stopnje prisotnosti izbranih lastnosti pri anketirancu na mnenje o 
vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika. 

Tabela 6.2 Lastnosti anketiranca 

 N Seštevek 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Vedno se držim sklenjenih dogovorov. 114 506 4,44 ,666 
Med pogovorom z drugimi ohranjam očesni 
stik. 114 476 4,18 ,682 
Skrbim, da je moj zunanji videz vedno 
urejen. 114 475 4,17 ,651 
Nikoli ne zamujam. 114 471 4,13 1,035 

Sem uspešen v komunikaciji z drugimi. 114 452 3,96 ,563 

Ko nekaj razlagam, to zelo rad ponazorim z 
gibi rok ali premikanjem po prostoru. 114 433 3,80 ,942 
Sem dober retorik. 114 406 3,56 ,799 
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V tabeli so prikazane izjave, ki zajemajo posamezne lastnosti posameznika, 
izražene skozi neverbalno komunikacijo. Razvrščene so od tiste, s katero se anketiranci 
najbolj identificirajo, do tiste, s katero se najmanj identificirajo, in sicer od najvišje 
povprečne vrednosti do najnižje povprečne vrednosti. Najbolj izstopajo upoštevanje 
sklenjenih dogovorov, ohranjanje očesnega stika s sogovornikom in skrb za urejenost 
zunanjega videza. Tudi pri ostalih izjavah lahko vidimo, da je povprečna vrednost zelo 
visoka. 

Želeli smo preveriti tudi, ali mnenje o tem, katere lastnosti ima oseba, ki želi biti 
prepričljiva, vpliva na mnenje anketirancev o tem, kateri znaki NVK oziroma katere 
značilnosti posameznika vplivajo na njegovo prepričljivost; v ta namen smo v 
vprašalniku navedli 11 izjav, ki izpostavljajo posamezno značilnost (odgovornost, 
samozavest, profesionalnost idr.). Anketiranci so na Likertovi lestvici od 1 (nikakor se 
ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam) označili, v kolikšni meri se strinjajo z 
vsebino posamezne izjave. Kasneje smo analizirali odnos oziroma vpliv mnenj o 
potencialnih dejavnikih prepričljivosti na mnenje o vplivu dejavnikov NVK na 
prepričljivost posameznika. 
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Tabela 6.3 Dejavniki prepričljivosti 

  N Seštevek 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Za osebo, ki želi biti prepričljiva, ni pomembno le, kaj 
pove, temveč tudi, kako to pove in kako se pri tem 
obnaša. 114 495 4,34 ,676

Prepričljiva oseba daje vtis, da je samozavestna. 114 472 4,14 ,622
Oseba, ki daje vtis, da jo zanimajo stvari, ki so 
predmet razgovora, bo bolj prepričljiva. 114 471 4,13 ,659

Urejen zunanji videz ženske je zelo pomemben. 114 468 4,11 ,585

Oseba, ki daje vtis, da je sproščena, je bolj prepričljiva 
kot oseba, ki daje vtis, da je napeta in živčna. 114 465 4,08 ,742

Urejen zunanji videz moškega je zelo pomemben. 114 462 4,05 ,593

Oseba, ki daje vtis, da je strokovnjak/-inja na 
področju, o katerem govori, je bolj prepričljiva. 114 460 4,04 ,728
Oseba, ki daje vtis, da je odgovorna, je bolj 
prepričljiva. 114 457 4,01 ,698
Oseba, ki daje vtis profesionalnosti, je bolj 
prepričljiva. 114 442 3,88 ,864
Oseba, ki mi bo posredovala predvsem glavna dejstva 
o zadevi, po kateri sprašujem, bo bolj prepričljiva kot 
oseba, ki mi bo širše in opisno razložila podrobnosti 
zadeve, po kateri sprašujem. 114 436 3,82 ,833

Menim, da zunanji videz osebe, ki želi biti 
prepričljiva, pomembno vpliva na njeno prepričljivost. 114 415 3,64 ,821

 
V tabeli so prikazane izjave, ki zajemajo posamezne potencialne dejavnike 

prepričljivosti posameznika. Razvrščene so od tiste, s katero se anketiranci najbolj 
strinjajo, do tiste, s katero se najmanj strinjajo, in sicer od najvišje povprečne vrednosti 
do najnižje povprečne vrednosti. Najbolj izstopajo način posredovanja vsebine govora, 
samozavesten nastop, izražanje zanimanja za vsebino pogovora in urejen videz ženske. 
Druge izjave oziroma prepričanja anketirancev o dejavnikih prepričljivosti jim tesno 
sledijo. Razen pri izjavah, ki govorijo o vtisu profesionalnosti (3,88), količini govora 
(3,82) in izrecnem vplivu zunanjega videza na prepričljivost posameznika (3,64), so 
povprečne vrednosti vseh izjav iz tega sklopa nad vrednostjo 4. Pomen načina 
posredovanja vsebine govora je izpostavil že Aristotel v Retoriki. Pomen zunanjega 
videza, samozavesti, odgovornosti, strokovnosti in profesionalnosti vira prepričevanja 
izpostavljajo številne raziskave. Nekatere izmed njih smo omenjali v teoretičnem delu. 
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6.4.2 Statistična analiza (analiza variance, t-test, regresijska analiza) 

H1: Med izjavami, ki se nanašajo na različne dejavnike NVK v povezavi s 
prepričljivostjo, se vprašani najbolj strinjajo z izjavami, ki govorijo o vplivu dejavnikov 
zunanjega videza, nasmeha in očesnega stika na prepričljivost posameznika. 

Najvišje povprečne vrednosti – pri tem nas zanimajo izjave, pri katerih povprečna 
vrednost presega 3,5, kar pomeni izrecno strinjanje – so pri izjavah, ki izpostavljajo 
posamezne vidike iz naslednjih skupin dejavnikov (tabela v prilogi 2): 

Časovni dejavniki, predvsem upravljanje časa: Anketiranci menijo, da je zamujanje 
znak neprofesionalnosti (p. v. je 3,83) in da je upoštevanje dogovorjenih terminov znak 
odgovornosti (p. v. je 4,30). 

Kinezični znaki: Anketiranci se najbolj strinjajo z vplivom ohranjanja očesnega 
stika med pogovorom na prepričljivost posameznika (p. v. je 4,35), poleg tega 
prepoznavajo adaptorje kot znake živčnosti (p. v. je 3,67), čemur pripisujejo manjšo 
prepričljivost (p. v. je 3,58). 

Kontaktni znaki: Anketiranci so občutljivi za (ne)upoštevanje proksemičnih con, v 
katerih posameznik deluje, in dojemajo vdiranje v svoj osebni prostor kot dejavnik, ki 
negativno vpliva na prepričljivost posameznika (p. v. je 4,02). Anketiranci ravno tako 
pozitivno vrednotijo ritualiziran dotik ob rokovanju, ki mora biti čvrst, medtem ko 
enakega pozitivnega dojemanja ne zaznamo v primeru bežnih, neritualiziranih dotikov 
(p. v. je 2,72 in je precej nižja kot v primeru rokovanja, ko znaša 4,15), pa naj bo to po 
roki ali rami, ki sta edina dela telesa, dostopna skoraj vsakomur. 

Vokalični znaki: Anketiranci menijo, da je občutek za primerno upravljanje 
komunikacije oziroma neprekinjanje sogovornika prepričljivo (p. v. je 3,97), kot 
prepričljiv dojemajo govor brez mašil (p. v. je 3,82) in zatikanja (p. v. je 3,56) ter 
melodičen, ne monoton govor (p. v. je 3,67). 

Dejavniki zunanjega videza: Anketiranci menijo, da stil oblačenja vpliva na 
prepričljivost moškega, natančneje, da daje poletno oblečen moški v kratkih hlačah vtis 
manjše profesionalnosti kot moški, ki je oblečen v dolge hlače (p. v. je 3,71). Preseneča, 
da med znaki, z vplivom katerih se anketiranci najbolj strinjajo, ni več znakov 
zunanjega videza, kar smo pričakovali glede na dosedanje raziskave, ki kažejo na 
relativno pomemben vpliv dejavnikov zunanjega videza. 

Preseneča tudi, da anketiranci nasmeha kot enega izmed najpogosteje uporabljanih 
pozitivnih izrazov na obrazu ne dojemajo kot znaka, ki pozitivno vpliva na 
prepričljivost (p. v. je 3,01), še posebej zato, ker je njihovo mnenje o prepričljivosti 
resnega izraza na obrazu med pogovorom podobno (p. v. je 3,08), mu torej ne 
pripisujejo večjega vpliva na prepričljivost. 

Med izjavami, s katerimi se anketiranci najmanj strinjajo, so tiste, ki izpostavljajo 
posamezne vidike iz naslednjih skupin dejavnikov: 



NVK in prepričljivost posameznika 

70 

Dejavniki zunanjega videza: Anketirancem se zmernost pri uporabi nakita ne zdi 
pomemben dejavnik prepričljivosti (p. v. je 2,87), podobno velja za nevpadljiv nakit (p. 
v. je 3,10) in za nakit moškega, saj se anketiranci ne strinjajo, da bi bil moški z uhanom 
v ušesu manj prepričljiv (p. v. je 2,80) ter da bi bil moški, ki ima poleg poročnega 
prstana še verižico in zapestnico, manj prepričljiv kot moški brez zapestnice in prstana 
(p. v. je 2,49). Na drugi strani se anketiranci ne strinjajo s prepričljivostjo odsotnosti 
ličenja pri ženskah (p. v. je 2,42) in nevidne dekoracije posameznika (p. v. je 2,39). 
Nekoliko bolj se strinjajo s pozitivnim vplivom zmernosti pri ličenju (p. v. je 3,39) in 
uporabi vonjav (p. v. je 3,39) na prepričljivost posameznika. Anketiranci se ne strinjajo 
s pozitivnim vplivom sproščenega, neformalnega stila oblačenja na prepričljivost 
posameznika (p. v. je 2,41), kar se ujema z izraženim strinjanjem z negativnim vplivom 
kratkih hlač pri moškem (p. v. je 3,71) ter (sicer nekoliko nižjim) strinjanjem z 
negativnim vplivom prekratkega krila in preglobokega dekolteja na profesionalnost 
ženske (p. v. je 3,26). Kljub temu pa anketiranci ne izražajo visoke stopnje strinjanja s 
pozitivnim vplivom formalnega stila oblačenja (p. v. je 3,16), formalne urejenosti 
ženske pričeske (p. v. je 2,46) in kratke moške pričeske (p. v. je 2,77) na prepričljivost. 
Nizko stopnjo strinjanja vidimo tudi pri izjavi o tem, da je ženska, oblečena v krilo, bolj 
prepričljiva kot ženska, oblečena v hlače (p. v. je 2,14). Nekoliko višje je strinjanje z 
izjavama, ki pravita, da so moški, ki imajo brado obrito, bolj prepričljivi kot moški, ki 
so neobriti (p. v. je 3,36), ter da je obvezen del garderobe dobrega menedžerja kravata 
(p. v. je 3,35). 

Konstitucija telesa in relativno stalni atributi zunanjega videza, med njimi so starost 
(p. v. je 2,19), telesna višina (p. v. je 2,13), spol (p. v. moški je 1,94, p. v. ženski je 
2,09), vitkost (p. v. je 1,94), barva kože (p. v. je 1,83) in zagorelost od sonca (p. v. je 
2,23), po mnenju anketirancev ne vplivajo na prepričljivost posameznika. 

Kinezični znaki: Anketiranci se ne strinjajo s pozitivnim vplivom zaprte drže telesa 
oziroma prekrižanih nog (p. v. je 2,27) in prekrižanih rok (p. v. je 2,22) na prepričljivost 
posameznika. Nekoliko bolj se strinjajo s pozitivnim vplivom odprte drže telesa 
oziroma zravnane (p. v. je 3,25) in naprej nagnjene drže telesa (p. v. je 3,21) med 
pogovorom na prepričljivost posameznika. Nekoliko preseneča, da se anketiranci ne 
strinjajo v večji meri s pozitivnim vplivom gestike na prepričljivost (p. v. je 3,22) ter 
prikimavanjem kot znakom izražanja razumevanja vsebine sogovornikovega govora (p. 
v. je 3,16). 

Vokalizacija: Anketiranci se ne strinjajo s pozitivnim vplivom govora z naglasom 
(p. v. je 2,36), hitrega govora (p. v. je 2,19) ter narečne govorice in slenga (p. v. je 2,15) 
na prepričljivost posameznika. Težava je mogoče v tem, da iz vprašanja, ki govori na 
primer o hitrosti govora, ni mogoče razbrati, kaj je dovolj hitro in kaj je prehitro. 
Prehitro namreč lahko dojemajo kot enako neučinkovito kot prepočasi. Le nekoliko 
večjo stopnjo strinjanja zasledimo pri prepričljivosti glasnega govora (p. v. je 3,06).  
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H 2.1: Med vprašanimi obstajajo razlike v pripisovanju vpliva dejavnikov NVK na 

prepričljivost posameznika glede na to, kakšen položaj imajo v podjetju oziroma 
organizaciji. 

Vrednosti spremenljivke položaj v organizaciji so bile: lastnik organizacije, 
direktor organizacije, direktor področja za kadre, vodja službe, vodja oddelka in 
referent. Zaradi premajhnega števila anketiranih na položaju lastnik organizacije smo to 
kategorijo prišteli h kategoriji direktor organizacije.  

Domneve o razlikah med aritmetičnimi sredinami na podlagi položaja v podjetju 
smo preskušali s pomočjo metode analize variance. Normalne porazdeljenosti v analizo 
vključenih spremenljivk nismo preverili s parametričnim testom, temveč na podlagi 
grafičnega prikaza porazdelitve dejanskih ocen in primerjave le-te z normalno 
porazdelitvijo. Na podlagi primerjave porazdelitev vrednosti izbranih spremenljivk z 
vrisano krivuljo normalne porazdelitve lahko razberemo, da so vse porazdelitve 
približno normalne. Pri tem se krivulji normalne porazdelitve najbolj približata 
porazdelitvi za spremenljivki oziroma sklopa Vokalični dejavniki in Dejavniki gibanja 
in dotika (histogrami so v prilogi 3). 

Na podlagi ugotovitve, da je bila varianca v vsakem vzorcu oziroma skupini enaka 
(tabela v prilogi 4) oziroma da na podlagi vzorčnih podatkov pri dovolj nizki stopnji 
tveganja (vse signifikance so večje od 0,05) ni mogoče zavrniti ničelne domneve o 
enakosti varianc, smo odčitali rezultate iz tabele 6.7 (vrednosti signifikance). 

Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo pri dovolj nizki stopnji tveganja trditi, da 
se povprečne vrednosti izbranih spremenljivk razlikujejo glede na položaj v podjetju. 
Najnižjo stopnjo tveganja vidimo pri časovnih dejavnikih, saj znaša 0,059, kljub temu 
ne moremo trditi, da statistično značilne razlike med skupinami obstajajo.  

Glede na rezultate analize na podlagi vzorčnih podatkov lahko sklepamo, da ne 
obstajajo razlike med mnenji o vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika glede 
na položaj, ki ga ima posameznik v organizaciji. 

 
H 2.2: Med vprašanimi obstajajo razlike v pripisovanju vpliva dejavnikov NVK na 

prepričljivost posameznika glede na spol.  
Na podlagi rezultatov t-testa (priloga 5), izvedenega na vzorčnih podatkih, lahko 

ugotovimo, da je mogoče pri dovolj nizkem tveganju (sig. je manjša od 0,05) trditi, da 
obstajajo razlike v pripisovanju vpliva skupin dejavnikov NVK na prepričljivost 
posameznika glede na spol le pri mnenju o vplivu časovnih dejavnikov oziroma 
dejavnikov upravljanja časa (sig. = 0,021). Natančneje, trdimo lahko, da anketiranke 
pripisujejo dejavnikom upravljanja časa večji vpliv kot anketiranci (sig. = 0,01). Pri 
ostalih skupinah dejavnikov NVK nismo ugotovili statistično značilnih razlik. 
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Podrobnejša analiza razlik med povprečnimi vrednostmi pri posamezni izjavi o 
vplivu posameznega znaka NVK na prepričljivost posameznika s pomočjo t-testa 
pokaže, da pri nekaterih izjavah iz posameznih sklopov obstajajo statistično značilne 
razlike med spoloma (priloga 5).  

Anketiranci moškega spola relativno stalnim dejavnikom zunanjega videza, in sicer 
telesni višini, starosti, barvi kože, vitkosti postave in spolu, pripisujejo večji vpliv na 
prepričljivost posameznika kot anketiranke. Pri tem je treba omeniti, da anketiranci tako 
moškim v primerjavi z ženskami kot ženskam v primerjavi z moškimi pripisujejo večjo 
prepričljivost kot anketiranke.  

Anketiranci se ravno tako bolj kot anketiranke strinjajo s prepričljivostjo 
posameznika, ki ima prekrižane roke (kar je znak zaprte, nedostopne drže), s 
prepričljivostjo hitrega govora ter z mnenjem, da je zamujanje, ne glede na razlog, znak 
neprofesionalnosti. Zanimivo je tudi, da se anketiranci bolj kot anketiranke strinjajo, da 
bežen dotik po roki ali rami razumejo kot pozitivno spodbudo, saj naj bi bili moški 
veliko bolj občutljivi za vdor v svoj osebni prostor kot ženske. 

Anketiranci bolj kot anketiranke sprejemajo nekatere znake manj formalnega 
zunanjega videza kot prepričljive, saj se statistično značilno bolj strinjajo s 
prepričljivostjo manj formalnega stila oblačenja ter neuporabe dišav in ličil.  

Na drugi strani anketiranke v procesu prepričevanja pričakujejo bolj formalen videz 
kot anketiranci, saj se bolj kot anketiranci strinjajo, da je obrit moški bolj prepričljiv kot 
neobrit moški, da bo moški, ki je oblečen v kratke hlače, videti manj profesionalen kot 
moški, oblečen v dolge hlače, ter da ženske, oblečene v prekratko krilo in v bluze z 
večjim dekoltejem, dajejo vtis neprofesionalnosti.  

Anketiranke pripisujejo očesnemu stiku večji vpliv na prepričljivost posameznika 
kot anketiranci. Ravno tako se anketiranke bolj kot anketiranci strinjajo, da je 
upoštevanje dogovorjenega termina znak odgovornosti, ter pripisujejo občutku za 
uravnavanje poteka komunikacije (neprekinjanje posameznika) večji pomen kot 
anketiranci. 

 
H 2.3: Starost, delovna doba in leta izobraževanja posameznika vplivajo na mnenje 

o vplivu dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika. 
Ker smo želeli ugotoviti vpliv starosti, delovne dobe in let izobraževanja na mnenje 

o vplivu dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika, smo najprej pregledali, kakšne 
so korelacije med izbranimi neodvisnimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko. 
Izkaže se (priloga 6), da obstaja statistično značilna (sig = 0,05, dvostranski preskus) 
povezanost le med številom let izobraževanja in mnenjem o vplivu dejavnikov NVK na 
prepričljivost posameznika. Povezanost je relativno šibka in negativna. Glede na to, da 
pri spremenljivkah starost in delovna doba ni bila ugotovljena statistično značilna 
povezanost z mnenjem o vplivu dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika, je bilo 
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kot neodvisna spremenljivka v nadaljnji analizi z regresijsko analizo uporabljeno le 
število let izobraževanja. 

Pri dovolj nizki stopnji tveganja (sig. = 0,021) lahko sklepamo, da je mnenje o 
vplivu znakov NVK odvisno od števila let izobraževanja anketiranca. 

Ocenjen determinacijski koeficient, ki znaša 0,054, nam pove, da je lahko le 5,4% 
variance mnenja o vplivu NVK pojasnjene s številom let izobraževanja anketiranca. 
Preostalih kar 94,6% variance povzročajo neznani in naključni dejavniki. Tudi ocena 
korelacijskega koeficienta, ki znaša –0,231, nam pove, da je povezanost med mnenjem 
o vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika in številom let izobraževanja 
anketiranca relativno šibka in negativna. 

Na podlagi podatkov, zbranih na vzorcu anketirancev, ocenjujemo, da se ocena 
mnenja o skupnem vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika zmanjša za 1,85 
enote, če se izobraževanje poveča za eno leto. 

Nekoliko presenetljivo je, da je vpliv trajanja izobraževanja na mnenje o vplivu 
znakov NVK na prepričljivost posameznika negativen. Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj 
je tako.  

 
H 2.4: Posamezniki z družboslovno smerjo izobrazbe pripisujejo dejavnikom NVK 

večji vpliv na prepričljivost posameznika kot posamezniki z naravoslovno ali tehnično 
smerjo izobrazbe.  

Analiza razlik med povprečnimi vrednostmi pri skupinah dejavnikov vpliva znakov 
NVK na prepričljivost posameznika glede na smer izobrazbe s pomočjo t-testa pokaže, 
da statistično značilnih razlik med tistimi, ki imajo družboslovno smer izobrazbe, in 
tistimi, ki imajo naravoslovno ali tehnično smer izobrazbe, ni. Pri tem smo anketirance z 
naravoslovno in tehnično izobrazbo združili v eno skupino. Rezultati (priloga 7) kažejo 
na to, da smer izobrazbe ne oblikuje predispozicij za oblikovanje mnenja o 
pomembnosti vpliva skupin dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika. 

Da bi ugotovili, pri katerih izjavah oziroma znakih NVK, ki sestavljajo posamezne 
sklope, se statistično značilne razlike glede na smer izobrazbe kljub temu pojavijo, smo 
uporabili t-test (priloga 7).  

Tudi podrobnejša analiza na podlagi t-testa pokaže, da med skupinama 
anketirancev z družboslovno izobrazbo in anketirancev z naravoslovno ali tehnično 
izobrazbo ni bistvenih razlik, saj se statistično značilne razlike pokažejo le pri treh 
izjavah. Anketiranci z naravoslovno ali tehnično izobrazbo se nekoliko bolj kot 
anketiranci z družboslovno izobrazbo strinjajo, da trepljaj po roki ali rami med 
razlaganjem s strani osebe, ki jih želi o nečem prepričati, razumejo kot pozitivno 
spodbudo. Anketiranci z družboslovno izobrazbo se nekoliko bolj kot anketiranci z 
naravoslovno ali tehnično izobrazbo strinjajo, da dajejo ženske, oblečene v prekratko 
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krilo in v bluze z večjim dekoltejem, vtis neprofesionalnosti ter da bo oseba bolj 
prepričljiva, če bo uporabljala narečno govorico in sleng izraze. 

H 2.5: Bolj ko so za posameznika značilni dejavniki, ki jih izraža tudi skozi znake 
neverbalne komunikacije (upravljanje časa, urejen zunanji videz, dobra retorika, 
uspešen komunikator, ohranjanje očesnega stika, gestika in gibanje med govorom), 
večji vpliv na prepričljivost posameznika bo pripisoval dejavnikom NVK.  

Pri dovolj nizki stopnji tveganja (sig. = 0,044) lahko sklepamo, da je mnenje o 
vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika odvisno od lastnosti anketiranca 
(priloga 8), ki jih ta izraža tudi skozi NVK, saj naj bi bila podobnost, ki jo zaznajo 
prepričevani do prepričevalca, dejavnik prepričljivosti. 

Ocenjen determinacijski koeficient, ki znaša 0,04, nam pove, da je mogoče le 4% 
variance mnenja o vplivu NVK pojasniti z lastnostmi anketiranca. Preostalih kar 96% 
variance povzročajo neznani in naključni dejavniki. Tudi ocena korelacijskega 
koeficienta, ki znaša 0,201, nam pove, da je povezanost med mnenjem o vplivu znakov 
NVK na prepričljivost posameznika in izbranimi lastnostmi anketiranca relativno šibka 
in pozitivna. 

Na podlagi podatkov, zbranih na vzorcu anketirancev, ocenjujemo, da se ocena 
mnenja o skupnem vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika poveča za 1,184 
enote, če se ocena lastnosti anketiranca, ki jih ta izraža tudi skozi NVK, poveča za eno 
enoto. 

Da bi ugotovili, koliko so izbrane lastnosti anketiranca povezane z mnenjem o 
vplivu posameznih sklopov znakov NVK na prepričljivost posameznika, smo uporabili 
Pearsonov koeficient korelacije in primerjali posamezne sklope dejavnikov NVK z 
lastnostmi anketiranca skupaj ter s posamezno lastnostjo (rezultati v prilogi 8). Ker se 
ena izmed lastnosti navezuje konkretno na očesni stik, ena pa na uporabo gestike v 
komunikaciji, smo v analizo ločeno vključili tri izjave o vplivu očesnega stika ter 
prisotnosti in odsotnosti gestike v komunikaciji. Izbrane tri izjave so sicer vključene v 
sklop dejavnikov gibanja in dotika. 

Analiza na podlagi Pearsonovega koeficienta korelacije pokaže, da je 
posameznikov odnos do zamujanja in upoštevanja sklenjenih dogovorov sicer šibko, a 
kljub temu statistično značilno povezan z njegovim mnenjem o vplivu dejavnikov 
upravljanja časa na prepričljivost posameznika. Izkaže se tudi, da je posameznikov 
odnos do ohranjanja očesnega stika v lastni komunikaciji statistično značilno povezan z 
njegovim mnenjem o vplivu očesnega stika na prepričljivost posameznika. Povezanost 
je srednje močna, kar je nekoliko več kot v primeru povezanosti med anketirančevo 
sposobnostjo upravljanja časa in njegovim mnenjem o vplivu dejavnikov upravljanja 
časa na prepričljivost posameznika. Uporaba gestike v lastni komunikaciji anketiranca 
je ravno tako statistično značilno povezana z njegovim mnenjem o vplivu gestike na 
prepričljivost posameznika, saj se pokaže sicer šibka in pozitivna povezanost z 
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mnenjem o vplivu znakov NVK, ki spadajo v sklop gibanja in dotika, na prepričljivost 
posameznika ter šibka in pozitivna povezanost z mnenjem o pozitivnem vplivu gestike 
na prepričljivost posameznika. Hkrati ne obstaja statistično značilna povezanost z 
mnenjem o vplivu odsotnosti gestike na prepričljivost posameznika. Povezanosti z 
mnenjem o tem, ali je posameznik, ki ima med pogovorom na prsih prekrižane roke, 
prepričljiv, namreč ni. 

Nekoliko preseneča, da posameznikove retorične sposobnosti in ocena lastnih 
komunikacijskih sposobnosti niso statistično značilno povezane z njegovim mnenjem o 
vplivu vokaličnih dejavnikov na prepričljivost posameznika. Se je pa pokazala 
statistično značilna povezanost s sklopom dejavnikov upravljanja časa, gibanja in 
dotika, uporabo gestike in očesnega stika. Mogoče je, da anketiranci povezujejo 
retorični stil bolj z vizualnim nastopom kot z vokaličnimi sposobnostmi posameznika.  

Statistično značilna povezanost se ni pokazala niti med skrbjo za urejenost 
zunanjega videza anketiranca in njegovim mnenjem o vplivu dejavnikov zunanjega 
videza na prepričljivost posameznika. Pravzaprav se je izkazalo, da mnenje o vplivu 
dejavnikov zunanjega videza na prepričljivost posameznika ni povezano z nobeno 
izmed lastnosti posameznika, pa tudi ne z upoštevanjem vseh izbranih lastnosti 
anketiranca hkrati. 

Nekoliko presenetljivo je, da je vpliv lastnosti anketiranca na mnenje o vplivu 
znakov NVK na prepričljivost posameznika, ki smo ga merili z regresijsko analizo, tako 
majhen. Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj je tako, predvsem zaradi tega, ker dosedanje 
ugotovitve na področju raziskovanja prepričevanja kažejo na to, da je občutek 
podobnosti med prepričevanim in prepričevalcem eden izmed dejavnikov 
prepričljivosti. Zato se je zdelo upravičeno pričakovati, da bodo anketiranci, ki 
ocenjujejo, da so zanje značilne nekatere lastnosti, ki jih izražajo tudi skozi NVK (kot je 
upoštevanje časovnih terminov, skrb za zunanji videz, gestikuliranje in drugo), znakom 
NVK pripisovali večji vpliv na prepričljivost posameznika kot tisti, ki ocenjujejo, da 
takšne lastnosti zanje niso značilne. Mogoče bi bilo treba podrobneje razdelati sklop 
vprašanj, ki se nanašajo na lastnosti anketiranca, saj je v vprašalniku, ki je bil 
uporabljen za raziskavo, ta sklop sestavljalo le sedem vprašanj. Smiselno bi bilo 
vprašanja razširiti v več sklopov po različnih znakih NVK (gibanje, dotik, zunanji 
videz, upravljanje časa idr.). V analizi na podlagi Pearsonovega koeficienta korelacije se 
je namreč izkazalo, da kljub vsemu obstajajo nekatere statistično značilne povezave 
med izbranimi lastnostmi anketiranca skupaj oziroma med posamezno lastnostjo na eni 
strani in posameznimi sklopi dejavnikov oziroma posameznimi znaki NVK na drugi 
strani. 

 
H 2.6: Bolj ko se posameznik strinja z izbranimi dejavniki prepričljivosti, večji 

vpliv na prepričljivost bo pripisoval izbranim dejavnikom NVK. 
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Pri dovolj nizki stopnji tveganja (sig. = 0,000) lahko sklepamo, da je mnenje o 
vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika odvisno od značilnosti, ki jih 
anketiranci pričakujejo od osebe, ki želi biti prepričljiva (priloga 9). 

Ocenjen determinacijski koeficient, ki znaša 0,147, nam pove, da lahko 14,7% 
variance mnenja o vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika pojasnimo z 
mnenjem anketirancev o pričakovanih značilnostih osebe, ki želi biti prepričljiva. 
Preostalih kar 85,3% variance povzročajo neznani in naključni dejavniki. Ocena 
korelacijskega koeficienta, ki znaša 0,383, nam pove, da je povezanost med mnenjem o 
vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika in mnenjem o značilnostih osebe, ki 
želi biti prepričljiva, zmerno močna in pozitivna. 

Na podlagi podatkov, zbranih na vzorcu anketirancev, ocenjujemo, da se ocena 
mnenja o skupnem vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika poveča za 1,568 
enote, če se ocena pričakovanih značilnosti osebe, ki želi biti prepričljiva, poveča za eno 
enoto. 

Da bi ugotovili, koliko so pričakovane značilnosti osebe, ki želi biti prepričljiva, 
povezane z mnenjem o vplivu posameznih sklopov znakov NVK na prepričljivost 
posameznika, smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije in primerjali posamezne 
sklope dejavnikov NVK z lastnostmi anketiranca skupaj. 

Analiza na podlagi Pearsonovega koeficienta korelacije pokaže (priloga 9), da 
obstaja statistično značilna povezanost med značilnostmi, ki jih anketiranci pričakujejo 
od osebe, ki želi biti prepričljiva, in mnenjem o vplivu sklopov dejavnikov NVK na 
prepričljivost posameznika. Statistično značilna povezanost se je pokazala pri časovnih 
dejavnikih, dejavnikih gibanja in dotika, dejavnikih zunanjega videza ter v sklopu vseh 
dejavnikov NVK skupaj. Statistično značilne povezanosti ni mogoče opaziti le z 
vokaličnimi dejavniki, kar je verjetno posledica tega, da izjave o pričakovanih lastnostih 
prepričevalca, pri katerih so anketiranci izražali stopnjo strinjanja, niso zajemale 
dejavnikov, ki bi nakazovali izrecno pričakovane značilnosti kvalitete govora in glasu 
prepričevalca, ampak so bolj izpostavljale značilnosti, povezane z zunanjim videzom, 
odgovornostjo, samozavestjo, profesionalnostjo, strokovnostjo idr. 

Izkazalo se je torej, da obstaja statistično značilna povezanost med tistim, kar 
anketiranci od osebe, ki želi biti prepričljiva, pričakujejo, in mnenjem anketirancev o 
vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika. 

 
6.4.3 Faktorska analiza 
H 3: Na oblikovanje mnenj posameznikov o povezanosti zunanjega videza in 

telesne konstitucije s prepričljivostjo posameznika vplivajo nekateri skupni faktorji, in 
sicer faktor zmernosti, faktor konzervativnosti ter faktor sproščenosti in neformalnosti. 

Izkazalo se je, da nekateri izbrani dejavniki (na primer pričakovanja anketiranca do 
osebe, ki želi biti prepričljiva) v določeni meri vplivajo na oblikovanje mnenj o vplivu 
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znakov NVK na prepričljivost posameznika oziroma so z njim statistično značilno 
povezani. V nadaljevanju želimo s pomočjo faktorske analize identificirati skupne 
faktorje vpliva na oblikovanje mnenj. Ker je vzorec premajhen (114 enot), da bi 
omogočal adekvatno podlago za faktorsko analizo za vseh 59 spremenljivk (izjav) 
hkrati, se bomo omejili zgolj na izjave, ki govorijo o vplivu posameznih dejavnikov 
zunanjega videza na prepričljivost posameznika.  

S faktorsko analizo bomo skušali ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni faktorji, s 
katerimi je mogoče pojasniti oblikovanje mnenj o vplivu dejavnikov zunanjega videza 
na prepričljivost posameznika. 

Izkaže se, da analiza s pomočjo metode glavnih osi privede do ocen faktorskih uteži 
in ocen komunalitet (vse tabele faktorske analize so dostopne v prilogi 10), saj postopek 
skonvergira.  

Na podlagi KMO-statistike (vrednost 0,861), ki je večja od 0,5, in Bartlettovega 
testa (sig. = 0,000) ocenjujemo, da so podatki primerni za faktorsko analizo. 

Ker z nerotirano rešitvijo ne dobimo jasnih rezultatov (več spremenljivk ima na več 
faktorjih močne uteži), smo izvedli rotacijo osi. Ker nismo ugotovili močne korelacije 
med faktorji (priloga 4), smo namesto poševne rotacije opravili pravokotno rotacijo 
faktorjev VARIMAX. 

Po izvedeni rotaciji se oblikujejo trije faktorji, ki skupno pojasnijo 53,1% 
variabilnosti v vzorcu. Ker se je v nadaljevanju analize izkazalo, da imata spremenljivki 
Tatooji na vidnih mestih in piercingi, na primer v nosu ali na ustnici, vplivajo na 
prepričljivost posameznika in Oseba bo bolj prepričljiva, če bo oblečena formalno (npr. 
obleka ali hlače in srajca) na vseh treh dobljenih faktorjih zanemarljive vrednosti 
faktorskih uteži, smo ju izključili iz analize in postopek ponovili brez njiju. Koeficient 
Cronbach Alfa za osemindvajset izjav, ki so bile v nadaljevanju vključene v faktorsko 
analizo, znaša 0,930, kar je ustrezno glede na to, da je splošno sprejeta norma 
sprejemljive zanesljivosti nad 0,6. 
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Tabela 6.4 Razporeditev spremenljivk glede na faktor 

Spremenljivka (izjava) 1 2 3 
Oseba višje rasti je bolj prepričljiva kot oseba, ki je nižje rasti.                            0,859  
Starejša oseba je bolj prepričljiva kot mlajša oseba. 0,810  
Barva kože osebe, ki želi prepričati, vpliva na njeno prepričljivost. 0,764  
Osebe, ki imajo vitko postavo, so bolj prepričljive kot osebe, ki imajo bolj 
okroglo postavo. 

0,868  

Moški so bolj prepričljivi kot ženske. 0,823  
Ženske so bolj prepričljive kot moški. 0,663  
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo oblečena sproščeno (npr. v kavbojke in polo 
majico). 

0,509  

Ženske, oblečene v krilo, so bolj prepričljive kot ženske, oblečene v hlače. 0,621  
Ljudje, ki ne uporabljajo dišav, so bolj prepričljivi kot ljudje, ki dišave 
uporabljajo zmerno. 

0,313  

Nenaličene ženske so bolj prepričljive kot zmerno naličene ženske. 0,398  
Od sonca zagoreli posamezniki so bolj prepričljivi kot posamezniki, ki niso 
zagoreli, saj dajejo vtis, da skrbijo za svoje telo. 

0,435  

Oseba, katere zunanji videz je bolj urejen, je bolj prepričljiva.  0,615 
Ženske, oblečene v prekratko krilo (nad kolenom) in v bluze z večjim 
dekoltejem, dajejo vtis neprofesionalnosti. 

 0,358 

Ljudje, ki uporabljajo manj nakita, so bolj prepričljivi kot ljudje, ki 
uporabljajo veliko nakita. 

 0,431 

Ljudje, ki uporabljajo nakit, ki ni zelo vpadljiv, so bolj prepričljivi kot ljudje, 
ki uporabljajo zelo vpadljiv nakit. 

 0,553 

Ljudje, ki dišave uporabljajo zmerno, so bolj prepričljivi kot ljudje, ki 
uporabljajo preveč dišav. 

 0,810 

Ženske, ki imajo nohte na rokah negovane, so bolj prepričljive kot ženske, 
katerih nohti niso negovani. 

 0,685 

Ženske, ki imajo nohte polakirane z živimi barvami, dajejo vtis 
neprofesionalnosti. 

 0,451 

Zmerno naličene ženske so bolj prepričljive kot vpadljivo naličene ženske.  0,769 
Moški, ki so kratko postriženi, so bolj prepričljivi kot moški, ki imajo dolge 
lase. 

 0,498 

Moški, ki imajo brado obrito, so bolj prepričljivi kot moški, ki so neobriti.  0,678 
Moški, ki ima uhan v ušesu, je manj prepričljiv kot moški, ki nima uhana.  0,497 
Ženske, ki imajo dolge lase spete (npr. v figo), so bolj prepričljive kot ženske, 
ki imajo dolge lase razpete. 

  0,302

Ženska, ki bo obuta v zaprte čevlje ali salonarje, bo videti bolj profesionalna 
kot ženska, ki bo obuta v sandale ali odprte natikače. 

  0,686

Moški, oblečen v kratke hlače, bo videti manj profesionalen kot moški, ki bo 
oblečen v dolge hlače. 

  0,516

Obvezen del garderobe dobrega menedžerja je kravata.   0,472
Primeren nakit za poslovnega moškega sta zapestna ura in poročni prstan.   0,526
Moški, ki ima poleg zapestne ure in poročnega prstana še verižico in 
zapestnico, je manj prepričljiv kot moški, ki verižice in zapestnice nima. 

    0,353

 
Faktor usmerjenosti na naravno: Prvi faktor zajema izjave, ki izpostavljajo vpliv 

relativno stalnih dejavnikov zunanjega videza in izvirnosti oziroma naravnosti videza na 
prepričljivost posameznika (na primer vpliv spola, postave, starosti, neuporabe dišav in 
ličil). 
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Faktor usmerjenosti v zmernost: Drugi faktor, ki se je pokazal v faktorski analizi, 
zajema tiste dejavnike zunanjega videza, ki govorijo o zmernosti (zmerna uporaba ličil, 
dišav, nakita) oziroma odsotnosti pretirano izstopajoče urejenosti zunanjega videza 
(prekratko krilo, moški z uhanom, pretirana uporaba živih barv idr.). 

Faktor usmerjenosti v formalna pravila urejenosti: Tretji faktor izpostavlja 
usmerjenost na pravila, ki naj bi veljala za splošno poslovno urejenost (speti dolgi 
ženski lasje, zaprti čevlji, kravata, moški nakit naj sestavljata le zapestna ura in poročni 
prstan). 

6.5 Interpretacija rezultatov in testiranje hipotez 

H1: Med izjavami, ki se nanašajo na različne dejavnike NVK v povezavi s 
prepričljivostjo, se vprašani najbolj strinjajo z izjavami, ki govorijo o vplivu dejavnikov 
zunanjega videza, nasmeha in očesnega stika na prepričljivost posameznika. 

Analiza podatkov je pokazala najvišje povprečne vrednosti (nad 3,5 oziroma 
izrecno strinjanje) pri izjavah, ki izpostavljajo posamezne vidike iz skupine kinezičnih 
znakov NVK, vokalizacije, kontaktnih znakov NVK in upravljanja časa. Pri kinezičnih 
znakih sta izpostavljena komunikacijski potencial oči, saj se s prepričljivostjo očesnega 
stika anketiranci strinjajo v najvišji meri, ter negativno dojemanje adaptorjev kot 
kazalcev živčnosti, neiskrenosti in zato manjše prepričljivosti. Pri vokaličnih znakih se 
anketiranci najbolj strinjajo s prepričljivostjo primernega občutka za upravljanje poteka 
komunikacije, predvsem v smislu nemotene izmenjave govorcev, saj neseganje v 
besedo sogovornika dojemajo pozitivno. Hkrati so anketiranci občutljivi za kvaliteto 
govora, saj prepričljivost pripisujejo melodičnemu, ne monotonemu govoru ter govoru 
brez mašil in zatikanja. Pri kontaktnih znakih NVK se anketiranci najbolj strinjajo, da 
upoštevanje proksemičnih con, v katerih posameznik deluje, pozitivno vpliva na 
njegovo prepričljivost. Anketiranci imajo ravno tako pozitivno mnenje o vplivu 
ritualiziranega dotika ob rokovanju. Pri dojemanju pomena časovnih dejavnikov se 
anketiranci strinjajo, da zamujanje ustvarja vtis o neprofesionalnosti posameznika ter da 
je upoštevanje dogovorjenih terminov znak odgovornosti. 

Kot presenetljivo se je, v nasprotju s predvidevanjem hipoteze H 1, izkazalo, da je 
med izjavami, s katerimi se anketiranci v največji meri strinjajo, le ena, ki izpostavi 
enega izmed dejavnikov zunanjega videza. Anketiranci se namreč strinjajo, da daje 
poletno oblečen moški v kratkih hlačah vtis manjše profesionalnosti kot moški, ki je 
oblečen v dolge hlače.  

Preseneča tudi, da anketiranci nasmeha kot enega izmed najpogosteje uporabljanih 
pozitivnih izrazov na obrazu ne dojemajo kot znaka, ki pozitivno vpliva na 
prepričljivost. 

Hipoteze H 1 ne moremo potrditi, saj se med izjavami, ki se nanašajo na različne 
dejavnike NVK v povezavi s prepričljivostjo, vprašani ne strinjajo najbolj z izjavami, ki 
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govorijo o vplivu dejavnikov zunanjega videza in nasmeha na prepričljivost 
posameznika. Poudarjeno je le pripisovanje velikega pomena očesnemu stiku, kar je 
hipoteza predvidela. 

H 2.1: Med vprašanimi obstajajo razlike v pripisovanju vpliva dejavnikov NVK na 
prepričljivost posameznika glede na to, kakšen položaj imajo v podjetju oziroma 
organizaciji. 

Pri analizi, ki je merila razlike v pripisovanju vpliva na prepričljivost posameznika 
sklopom oziroma skupinam dejavnikov NVK glede na položaj v organizaciji, se je 
pokazalo, da ne moremo pri dovolj nizki stopnji tveganja trditi, da obstajajo statistično 
značilne razlike v mnenjih o vplivu skupin znakov NVK na prepričljivost posameznika 
glede na položaj v podjetju. Hipoteze H 2.1 ne moremo potrditi. 

H 2.2: Med vprašanimi obstajajo razlike v pripisovanju vpliva dejavnikov NVK na 
prepričljivost posameznika glede na spol.  

Pri analizi, ki je merila razlike v pripisovanju vpliva na prepričljivost posameznika 
sklopom oziroma skupinam dejavnikov NVK glede na spol, se je pokazalo, da je 
mogoče pri dovolj nizkem tveganju trditi, da obstajajo razlike v pripisovanju vpliva 
skupin dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika glede na spol, le pri mnenju o 
vplivu časovnih dejavnikov oziroma dejavnikov upravljanja časa. Anketiranke 
pripisujejo dejavnikom upravljanja časa večji vpliv kot anketiranci. Pri ostalih skupinah 
dejavnikov NVK ni statistično značilnih razlik. 

Podrobnejša analiza razlik med povprečnimi vrednostmi pri posamezni izjavi o 
vplivu posameznega znaka NVK na prepričljivost posameznika s pomočjo t-testa je 
pokazala, da pripisujejo anketiranci moškega spola relativno stalnim dejavnikom 
zunanjega videza, in sicer telesni višini, starosti, barvi kože, vitkosti postave in spolu, 
večji vpliv na prepričljivost posameznika kot anketiranke. Pri tem je treba omeniti, da 
anketiranci tako moškim v primerjavi z ženskami kot ženskam v primerjavi z moškimi 
pripisujejo večjo prepričljivost kot anketiranke.  

Anketiranci se ravno tako bolj kot anketiranke strinjajo s prepričljivostjo 
posameznika, ki ima prekrižane roke (kar je znak zaprte, nedostopne drže), s 
prepričljivostjo hitrega govora ter z mnenjem, da je zamujanje, ne glede na razlog, znak 
neprofesionalnosti. Zanimivo je tudi, da se anketiranci bolj kot anketiranke strinjajo, da 
bežen dotik po roki ali rami razumejo kot pozitivno spodbudo. Dosedanje raziskave so 
pokazale, da so moški veliko bolj občutljivi za vdor v svoj osebni prostor kot ženske, 
zato je takšen rezultat nekoliko presenetljiv. 

Anketiranci bolj kot anketiranke sprejemajo nekatere znake manj formalnega 
zunanjega videza kot prepričljive, saj se statistično značilno bolj strinjajo s 
prepričljivostjo manj formalnega stila oblačenja ter neuporabe dišav in ličil.  

Na drugi strani anketiranke v procesu prepričevanja bolj pričakujejo formalen videz 
kot anketiranci.  
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Anketiranke pripisujejo očesnemu stiku večji vpliv na prepričljivost posameznika 
kot anketiranci. Ravno tako se bolj kot anketiranci strinjajo, da je upoštevanje 
dogovorjenega termina znak odgovornosti, ter pripisujejo občutku za uravnavanje 
poteka komunikacije večji pomen kot anketiranci. 

Hipotezo H 2.2 lahko deloma potrdimo, saj so se razlike glede na spol pokazale v 
stopnji strinjanja pri več izjavah, čeprav se razlike glede na spol pri stopnji strinjanja z 
vplivom skupin dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika niso pokazale. 

H 2.3: Starost, delovna doba in leta izobraževanja posameznika vplivajo na mnenje 
o vplivu dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika. 

Pri spremenljivkah starost in delovna doba ni bila ugotovljena statistično značilna 
povezanost z mnenjem o vplivu dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika, zato v 
nadaljnji analizi z regresijsko analizo nista bili uporabljeni. 

V regresijsko analizo smo vključili le število let izobraževanja, saj se je pri tej 
spremenljivki pokazala statistično značilna povezanost z mnenjem o vplivu dejavnikov 
NVK skupaj. 

Čeprav z vplivom števila let izobraževanja lahko pojasnimo le 5,4% variance 
mnenja o vplivu NVK in čeprav je povezanost med spremenljivkama relativno šibka in 
negativna, lahko sprejmemo sklep, da pri dovolj nizkem tveganju statistično značilen 
vpliv obstaja. 

Hipotezo H 2.3 lahko potrdimo le v tistem delu, ki govori o vplivu števila let 
izobraževanja na pripisovanje vpliva dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika. 
Starost in delovna doba v analizo nista mogli biti vključeni, saj nismo ugotovili 
statistično značilne povezanosti s spremenljivko dejavniki NVK skupaj. Poleg tega se 
med spremenljivkama starost in delovna doba kaže premočna povezanost, da bi bili 
lahko hkrati vključeni v multivariatni regresijski model. 

H 2.4: Posamezniki z družboslovno smerjo izobrazbe pripisujejo dejavnikom NVK 
večji vpliv na prepričljivost posameznika kot posamezniki z naravoslovno ali tehnično 
smerjo izobrazbe.  

Analiza razlik med povprečnimi vrednostmi pri skupinah dejavnikov vpliva znakov 
NVK na prepričljivost posameznika glede na smer izobrazbe pokaže, da statistično 
značilnih razlik med tistimi, ki imajo družboslovno smer izobrazbe, in tistimi, ki imajo 
naravoslovno ali tehnično smer izobrazbe, ni.  

Tudi podrobnejša analiza na podlagi t-testa pokaže, da med skupinama 
anketirancev z družboslovno izobrazbo in anketirancev z naravoslovno ali tehnično 
izobrazbo ni bistvenih razlik, saj se statistično značilne razlike pokažejo le pri treh 
izjavah. Anketiranci z naravoslovno ali tehnično izobrazbo se nekoliko bolj kot 
anketiranci z družboslovno izobrazbo strinjajo, da trepljaj po roki ali rami med 
razlaganjem s strani osebe, ki jih želi o nečem prepričati, razumejo kot pozitivno 
spodbudo. Anketiranci z družboslovno izobrazbo se nekoliko bolj kot anketiranci z 
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naravoslovno ali tehnično izobrazbo strinjajo, da dajejo ženske, oblečene v prekratko 
krilo in v bluze z večjim dekoltejem, vtis neprofesionalnosti ter da bo oseba bolj 
prepričljiva, če bo uporabljala narečno govorico in sleng izraze. 

Hipoteze H 2.4 ne moremo potrditi, ker je statističnih razlik, tudi pri podrobnejši 
analizi vsake izjave, premalo. 

H 2.5: Bolj ko so za posameznika značilni dejavniki, ki jih izraža tudi skozi znake 
neverbalne komunikacije (upravljanje časa, urejen zunanji videz, dobra retorika, 
uspešen komunikator, ohranjanje očesnega stika, gestika in gibanje med govorom), 
večji vpliv na prepričljivost posameznika bo pripisoval dejavnikom NVK.  

Čeprav lahko le 4% variance mnenja o vplivu NVK pojasnimo z lastnostmi 
anketiranca in čeprav je povezanost med mnenjem o vplivu znakov NVK na 
prepričljivost posameznika in izbranimi lastnostmi anketiranca relativno šibka in 
pozitivna, lahko pri dovolj nizki stopnji tveganja trdimo, da je mnenje o vplivu znakov 
NVK na prepričljivost posameznika odvisno od lastnosti anketiranca, ki jih ta izraža 
tudi skozi NVK. 

Hipotezo H 2.5 lahko potrdimo. 
H 2.6: Bolj ko se posameznik strinja z izbranimi dejavniki prepričljivosti, večji 

vpliv na prepričljivost bo pripisoval izbranim dejavnikom NVK. 
Z vplivom mnenja anketirancev o značilnostih, ki jih pričakujejo od osebe, ki želi 

biti prepričljiva, lahko pojasnimo 14,7% variance mnenja o vplivu znakov NVK na 
prepričljivost posameznika. Povezanost med mnenjem o vplivu znakov NVK na 
prepričljivost posameznika in mnenjem o značilnostih osebe, ki želi biti prepričljiva, je 
zmerno močna in pozitivna. 

Pri dovolj nizki stopnji tveganja lahko sklepamo, da je mnenje o vplivu znakov 
NVK na prepričljivost posameznika odvisno od značilnosti, ki jih anketiranci 
pričakujejo od osebe, ki želi biti prepričljiva. 

Hipotezo H 2.6 lahko potrdimo. 
V grobem lahko krovno hipotezo H 2, ki pravi, da izbrane demografske značilnosti 

in lastnosti posameznikov ter dosedanja prepričanja posameznikov o lastnostih 
uspešnega prepričevalca vplivajo na mnenje o pomembnosti vpliva posameznih 
dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika, potrdimo, saj smo pri demografskih 
značilnostih ugotovili statistično značilno povezanost oziroma vpliv s spremenljivkama 
število let izobraževanja in spol anketiranca. Statistično značilen vpliv na oblikovanje 
mnenj o vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika se je pokazal tudi pri 
lastnostih anketirancev in dosedanjih prepričanjih oziroma pričakovanjih anketirancev o 
lastnostih uspešnega prepričevalca. 

H 3: Na oblikovanje mnenj posameznikov o povezanosti zunanjega videza in 
telesne konstitucije s prepričljivostjo posameznika vplivajo nekateri skupni faktorji, in 
sicer faktor zmernosti, faktor konzervativnosti ter faktor sproščenosti in neformalnosti. 
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Po izvedeni faktorski analizi z rotacijo VARIMAX se oblikujejo trije faktorji, ki 
skupno pojasnijo 53,1% variabilnosti v vzorcu, in sicer faktor usmerjenosti na naravno, 
faktor usmerjenosti na zmernost in faktor usmerjenosti v formalna pravila urejenosti. 

Rezultati kažejo, da se pričakovani faktorji niso pokazali v celoti, saj faktorja 
sproščenosti in neformalnosti, ki bi predvidevala naklonjenost dejavnikom, ki so 
nasprotje formalnemu in konzervativnemu, nismo mogli identificirati, bolj je prišel do 
veljave faktor orientiranosti na naravno, to je izpostavljanje pomena lastnosti telesne 
konstitucije (telesna višina, postava) in lastnosti, na katere ima posameznik relativno 
majhen vpliv (spol, starost, barva kože), ter odsotnosti umetnega okrasja (ličil, dišav). V 
skladu s pričakovanji smo identificirali faktor zmernosti, ki je bil zelo izrazit in smo ga 
poimenovali faktor usmerjenosti v zmernost, ter v določeni meri tudi faktor 
konzervativnosti, ki smo ga poimenovali faktor usmerjenosti v formalna pravila 
urejenosti. 

Hipotezo H 3 lahko deloma potrdimo. 
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7 ZAKLJUČEK 

Kot navajajo Burgoon, Dunbar in Segrin (2002), skušamo posamezniki v 
komunikaciji z drugimi ljudmi prek znakov NVK na različne načine vplivati na druge, 
naj bo to z nakazovanjem privlačnosti, podobnosti, intimnosti in zaupanja ali pa z 
izražanjem dominantnosti in moči oziroma z izkazovanjem pričakovanj ali z njihovim 
kršenjem. V raziskavi, katere rezultati so predstavljeni v tem magistrskem delu, smo 
analizirali, z vplivom katerih znakov NVK na prepričljivost posameznika se anketiranci 
najbolj strinjajo ter kateri dejavniki vplivajo na to, kakšno bo njihovo mnenje. Pri tem 
smo poleg vpliva demografskih dejavnikov anketiranca analizirali vpliv podobnosti 
(anketiranci, za katere so značilne nekatere lastnosti, ki jih izražamo tudi skozi NVK, 
naj bi znakom NVK pripisovali večji vpliv kot tisti, za katere so te lastnosti manj 
značilne) in pričakovanj anketirancev o tem, katere lastnosti mora imeti oseba, ki želi 
biti prepričljiva. Ker smo želeli ugotoviti, ali na mnenje o vplivu dejavnikov zunanjega 
videza (med katere štejemo tudi dejavnike telesne konstitucije) vplivajo skupni faktorji, 
smo podatke analizirali s pomočjo faktorske analize. 

Analiza podatkov je pokazala, da se anketiranci najbolj strinjajo z izjavami o 
izbranih kinezičnih znakih NVK (komunikacijski potencial oči in pomen očesnega 
stika, negativno dojemanje adaptorjev), vokaličnih znakih (prepričljivost primernega 
občutka za upravljanje poteka komunikacije, kvaliteta govora), kontaktnih znakih 
(prepričljivost upoštevanja proksemičnih con, pozitiven vpliv ritualiziranega dotika ob 
rokovanju), časovnih dejavnikih (negativen vpliv zamujanja in pozitiven vpliv 
pravočasno sporočene zamude).  

Presenetljivo je, da je med izjavami, s katerimi se anketiranci v največji meri 
strinjajo, le ena, ki izpostavi enega izmed dejavnikov zunanjega videza. Pričakovali 
smo, da bo izjav, ki izpostavljajo posamezne znake zunanjega videza, več. Raziskave so 
pokazale, da imajo lahko znaki NVK, ki poudarjajo privlačnost zunanjega videza, velik 
vpliv na prepričljivost. Ob tem je pomemben omenjeni halo efekt »kar je lepo, je 
dobro«, ki spodbudi k pripisovanju številnih pozitivnih lastnosti privlačnim 
posameznikom, tudi prepričljivosti (Burgoon, Dunbar in Segrin 2002). Bolj pozitivno se 
odzivamo na tiste posameznike, ki jih dojemamo kot fizično privlačne, kot na tiste, ki 
jih dojemamo kot neprivlačne (Knapp in Hall 2002, 180); hkrati lahko nekateri 
dejavniki zunanjega videza in lepote v poslovnem kontekstu vplivajo na pozitiven 
oziroma negativen vtis o osebni identiteti. Med te značilnosti naj bi sodili naslednji 
relativno stalni dejavniki zunanjega videza: privlačnost, telesna teža, telesna višina in 
barva polti (Remeland 2006). Zato preseneča, da se anketiranci niso v večji meri 
strinjali z izjavami o dejavnikih zunanjega videza. Mogoče je bil razlog v tem, da 
anketiranci niso želeli izraziti izrecnega strinjanja z vplivom posameznih znakov 
zunanjega videza na prepričljivost, saj se ljudje radi izogibamo izrecnemu zagovarjanju 
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mnenja, da je zunanji videz kot tak pomemben dejavnik, na podlagi katerega 
posamezniku pripisujemo kompetence in druge kvalitete. Čeprav se zdi, da so se 
anketiranci izogibali izrecnemu pripisovanju vpliva posameznim znakom zunanjega 
videza, so med izjavami, s katerimi smo ugotavljali, kaj pričakujejo od osebe, ki želi biti 
prepričljiva, izrazili visoko stopnjo strinjanja z izjavami, ki pravijo, da je urejen zunanji 
videz tako moškega kot ženske zelo pomemben ter da zunanji videz osebe, ki želi biti 
prepričljiva, pomembno vpliva na njeno prepričljivost. 

Preseneča tudi, da anketiranci nasmeha kot enega izmed najpogosteje uporabljanih 
pozitivnih izrazov na obrazu ne dojemajo kot znaka, ki pozitivno vpliva na 
prepričljivost, čeprav številni avtorji omenjajo nasmeh kot dejavnik, ki ima pozitiven 
vpliv (Kristof-Brown, Murray in Franke 2002, Encyclopedia of Industrial and 
Organizational Psychology 2006). 

Naša ciljna skupina znotraj organizacij, ki so sodelovale v raziskavi, so bili nosilci 
kadrovske funkcije v organizacijah, saj smo želeli zajeti njihovo mnenje o dejavnikih 
NVK, ki vplivajo na prepričljivost posameznika v poslovnem kontekstu. Pri analizi 
podatkov, s katero smo ugotavljali, kateri dejavniki vplivajo oziroma so statistično 
značilno povezani z oblikovanjem mnenj o vplivu znakov NVK na prepričljivost 
posameznika, smo najprej analizirali razlike v mnenjih glede na položaj, ki ga ima 
posameznik v organizaciji. 

Pokazalo se je, da ne moremo pri dovolj nizki stopnji tveganja trditi, da obstajajo 
statistično značilne razlike v mnenjih o vplivu skupin znakov NVK na prepričljivost 
posameznika glede na položaj v podjetju.  

Analiza razlik glede na spol je v primeru skupin dejavnikov pokazala statistično 
značilne razlike pri mnenju o vplivu časovnih dejavnikov oziroma dejavnikov 
upravljanja časa. Anketiranke so dejavnikom upravljanja časa pripisovale večji vpliv 
kot anketiranci. Podrobnejša analiza razlik med povprečnimi vrednostmi pri posamezni 
izjavi o vplivu posameznega znaka NVK na prepričljivost posameznika je pokazala, da 
anketiranci moškega spola relativno stalnim dejavnikom zunanjega videza, in sicer 
telesni višini, starosti, barvi kože, vitkosti postave in spolu, pripisujejo večji vpliv na 
prepričljivost posameznika kot anketiranke. Pri tem je treba omeniti, da anketiranci tako 
moškim v primerjavi z ženskami kot ženskam v primerjavi z moškimi pripisujejo večjo 
prepričljivost kot anketiranke. Anketiranci bolj kot anketiranke sprejemajo nekatere 
znake manj formalnega zunanjega videza kot prepričljive, saj se statistično značilno bolj 
strinjajo s prepričljivostjo manj formalnega stila oblačenja ter neuporabe dišav in ličil. 
Na drugi strani anketiranke v procesu prepričevanja bolj pričakujejo formalen videz kot 
anketiranci. Mogoče bi bilo v naslednjih raziskavah smiselno podrobneje raziskati 
mnenje posameznikov glede na spol o vplivu znakov NVK, podrobneje, o vplivu 
znakov zunanjega videza na prepričljivost posameznika.  
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Anketiranci se ravno tako bolj kot anketiranke strinjajo s prepričljivostjo zaprte, 
nedostopne drže, s prepričljivostjo hitrega govora ter z mnenjem, da je zamujanje, ne 
glede na razlog, znak neprofesionalnosti. Zanimivo je tudi, da se anketiranci bolj kot 
anketiranke strinjajo, da bežen dotik po roki ali rami razumejo kot pozitivno spodbudo, 
saj naj bi bili moški, z izjemo skupinskih športov, veliko bolj občutljivi za vdor v svoj 
osebni prostor kot ženske. Zato je takšen rezultat nekoliko presenetljiv. Anketiranke 
pripisujejo očesnemu stiku večji vpliv na prepričljivost posameznika kot anketiranci. 
Ravno tako se bolj kot anketiranci strinjajo, da je upoštevanje dogovorjenega termina 
znak odgovornosti, ter pripisujejo občutku za uravnavanje poteka komunikacije večji 
pomen kot anketiranci. 

Pri analizi vpliva števila let izobraževanja anketiranca na njegovo mnenje o vplivu 
znakov NVK na prepričljivost posameznika sta se pokazala relativno šibka in negativna, 
a kljub temu statistično značilna povezanost in vpliv. Nekoliko preseneča, da je vpliv 
trajanja izobraževanja na mnenje o vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika 
negativen. Mogoče je razlog v tem, da posamezniki, ki so dlje v izobraževalnem 
procesu, zaradi tega dajejo večji poudarek formalnim dokazilom in kompetencam, ki jih 
je mogoče formalno ovrednotiti; vsekakor bi bilo zanimivo raziskati, zakaj daljše 
izobraževanje negativno vpliva na pripisovanje vpliva na prepričljivost posameznika 
znakom NVK. 

V nadaljevanju smo analizirali razlike v pripisovanju vpliva na prepričljivost 
posameznika skupinam dejavnikov NVK glede na smer izobrazbe. Pokazalo se je, da 
statistično značilnih razlik med tistimi, ki imajo družboslovno smer izobrazbe, in tistimi, 
ki imajo naravoslovno ali tehnično smer izobrazbe, ni. Tudi podrobnejša analiza za 
vsako izjavo oziroma znak NVK posebej je pokazala, da med skupinama anketirancev z 
družboslovno izobrazbo in anketirancev z naravoslovno ali tehnično izobrazbo ni 
bistvenih razlik, saj se statistično značilne razlike pokažejo le pri treh izjavah. Ne 
moremo trditi, da bi na podlagi smeri izobrazbe obstajale bistvene razlike v mnenju o 
vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika. 

Da bi analizirali, ali podobnost vpliva na mnenje o vplivu znakov NVK na 
prepričljivost, smo analizirali, ali pri anketirancu prisotnost lastnosti oziroma 
dejavnikov, ki jih izraža tudi skozi znake neverbalne komunikacije (upravljanje časa, 
urejen zunanji videz, dobra retorika, uspešen komunikator, ohranjanje očesnega stika, 
gestika in gibanje med govorom), vpliva na to, da se anketiranec v večji meri strinja z 
vplivom dejavnikov NVK na prepričljivost posameznika. Analiza pokaže relativno 
šibko in pozitivno, a kljub temu statistično značilno povezanost in vpliv.  

Podrobnejša analiza na podlagi Pearsonovega koeficienta korelacije pokaže, da je 
posameznikov odnos do zamujanja in upoštevanja sklenjenih dogovorov sicer šibko, a 
kljub temu statistično značilno povezan z njegovim mnenjem o vplivu dejavnikov 
upravljanja časa na prepričljivost posameznika. Izkaže se tudi, da je posameznikov 
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odnos do ohranjanja očesnega stika v lastni komunikaciji statistično značilno povezan z 
njegovim mnenjem o vplivu očesnega stika na prepričljivost posameznika. Uporaba 
gestike v lastni komunikaciji anketiranca je ravno tako statistično značilno povezana z 
njegovim mnenjem o vplivu gestike na prepričljivost posameznika. 

Nekoliko preseneča, da posameznikove retorične sposobnosti in ocena lastnih 
komunikacijskih sposobnosti niso statistično značilno povezane z njegovim mnenjem o 
vplivu vokaličnih dejavnikov na prepričljivost posameznika. Se je pa pokazala 
statistično značilna povezanost s sklopom dejavnikov upravljanja časa, gibanja in 
dotika, uporabe gestike in očesnega stika. Mogoče je, da anketiranci retorični stil bolj 
povezujejo z vizualnim nastopom kot z vokaličnimi sposobnostmi posameznika.  

Statistično značilna povezanost se ni pokazala niti med skrbjo za urejenost 
zunanjega videza anketiranca in njegovim mnenjem o vplivu dejavnikov zunanjega 
videza na prepričljivost posameznika. Izkazalo se je tudi, da mnenje o vplivu 
dejavnikov zunanjega videza na prepričljivost posameznika ni povezano z nobeno 
izmed lastnosti posameznika, pa tudi ne z upoštevanjem vseh izbranih lastnosti 
anketiranca skupaj. 

Podrobnejša analiza je nekoliko bolj pokazala, katere lastnosti anketiranca so 
povezane z mnenjem o vplivu posameznega sklopa dejavnikov oziroma posameznega 
znaka NVK. Kljub temu nekoliko preseneča, da je vpliv lastnosti anketiranca na mnenje 
o vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika, ki smo ga merili z regresijsko 
analizo, tako majhen. Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj je tako, predvsem zaradi tega, 
ker nekatere dosedanje ugotovitve na področju raziskovanja prepričevanja kažejo na to, 
da je občutek podobnosti med prepričevanim in prepričevalcem eden izmed dejavnikov 
prepričljivosti. Mogoče bi bilo treba podrobneje razdelati sklop vprašanj, ki se nanašajo 
na lastnosti anketiranca, saj je v vprašalniku, ki je bil uporabljen za raziskavo, ta sklop 
sestavljalo le sedem vprašanj. Smiselno bi bilo vprašanja razširiti v več sklopov po 
različnih znakih NVK (gibanje, dotik, zunanji videz, upravljanje časa idr.), tako kot so 
bile razdeljene izjave o vplivu posameznega znaka NVK na prepričljivost posameznika.  

Da bi analizirali, ali pričakovanja anketiranca vplivajo na mnenje o vplivu znakov 
NVK na prepričljivost, smo analizirali, ali se posameznik, ki se bolj strinja z izbranimi 
dejavniki prepričljivosti, tudi v večji meri strinja z vplivom znakov NVK na 
prepričljivost posameznika. 

Povezanost med mnenjem o vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika in 
mnenjem o značilnostih osebe, ki želi biti prepričljiva, je zmerno močna in pozitivna, 
vpliv pa statistično značilen. Tudi nekoliko podrobnejša analiza pokaže, da obstaja 
statistično značilna povezanost med značilnostmi, ki jih anketiranci pričakujejo od 
osebe, ki želi biti prepričljiva, in mnenjem o vplivu sklopov dejavnikov NVK na 
prepričljivost posameznika. Statistično značilna povezanost se je pokazala pri časovnih 
dejavnikih, dejavnikih gibanja in dotika, dejavnikih zunanjega videza ter v sklopu vseh 
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dejavnikov NVK skupaj. Statistično značilne povezanosti ni mogoče opaziti le z 
vokaličnimi dejavniki, kar je verjetno posledica tega, da izjave o pričakovanih lastnostih 
prepričevalca, pri katerih so anketiranci izražali stopnjo strinjanja, niso zajemale 
dejavnikov, ki bi nakazovali na značilnosti kvalitete govora in glasu, ampak so bolj 
izpostavljale značilnosti, povezane z zunanjim videzom, odgovornostjo, samozavestjo, 
profesionalnostjo, strokovnostjo idr. V naslednjih raziskavah bi bilo dobro ta sklop 
dodatno razdelati. Izkazalo se je torej, da pričakovanja, ki jih imajo anketiranci od 
osebe, ki želi biti prepričljiva, v določeni meri usmerjajo mnenje anketirancev o vplivu 
znakov NVK na prepričljivost posameznika. 

Pričakovali smo, da bodo na oblikovanje mnenj posameznikov o povezanosti 
zunanjega videza in telesne konstitucije s prepričljivostjo posameznika vplivali nekateri 
skupni faktorji, in sicer faktor zmernosti, faktor konzervativnosti ter faktor sproščenosti 
in neformalnosti. Izkazalo se je, da na oblikovanje mnenj dejansko vplivajo trije skupni 
faktorji, vendar se niso popolnoma prekrivali s pričakovanimi faktorji. Faktorja 
sproščenosti in neformalnosti, ki bi predvideval naklonjenost dejavnikom, ki so 
nasprotje formalnemu in konzervativnemu, nismo identificirali. Namesto njega je bolj 
do veljave prišel faktor orientiranosti na naravno; zajema izjave, ki izpostavljajo pomen 
lastnosti telesne konstitucije (telesna višina, postava) in lastnosti, na katere ima 
posameznik relativno majhen vpliv (spol, starost, barva kože), ter odsotnost umetnega 
okrasja (ličil, dišav). V skladu s pričakovanji smo identificirali faktor zmernosti, ki je bil 
zelo izrazit in smo ga poimenovali faktor usmerjenosti v zmernost, ter v določeni meri 
tudi faktor konzervativnosti, ki smo ga poimenovali faktor usmerjenosti v formalna 
pravila urejenosti. 

Analiza podatkov je pokazala, da anketiranci v poslovno-organizacijskem 
kontekstu dejavnikom NVK pripisujejo določen vpliv na prepričljivost posameznika, 
hkrati se izogibajo pripisovanju vpliva konkretnim znakom zunanjega videza, čeprav se 
strinjajo z mnenjem, da zunanji videz vpliva na prepričljivost osebe, in ocenjujejo, da je 
urejen videz moškega in ženske zelo pomemben. Analiza je pokazala tudi, da je mnenje 
o vplivu znakov NVK odvisno oziroma povezano z nekaterimi demografskimi 
značilnostmi anketiranca (dolžina izobraževanja, spol), izbranimi lastnostmi 
anketiranca, ki jih ta izraža tudi skozi NVK, ter pričakovanji anketiranca o osebi, ki želi 
biti prepričljiva. Faktorska analiza je pokazala obstoj treh faktorjev, med katerimi je za 
nadaljnjo raziskavo verjetno najzanimivejši faktor usmerjenosti v naravno; ta zajema 
izjave, ki izpostavljajo vpliv relativno stalnih dejavnikov zunanjega videza in izvirnosti 
oziroma naravnosti videza na prepričljivost posameznika (na primer vpliv spola, 
postave, starosti, neuporabe dišav in ličil). Za nadaljnjo raziskavo je zanimiv predvsem 
zaradi tega, ker smo na začetku analize pričakovali, da bo med izjavami, s katerimi se 
anketiranci najbolj strinjajo, več izjav, ki izpostavljajo znake zunanjega videza, kar pa 
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se ni potrdilo, čeprav predhodne raziskave govorijo o vplivu (privlačnega) zunanjega 
videza na prepričljivost posameznika. 

Temeljna teza magistrskega dela, ki je predvidevala, da posamezniki, nosilci 
kadrovske funkcije v poslovnih organizacijah, dejavnikom NVK oziroma načinu 
posredovanja vsebine govora pripisujejo pomemben vpliv na prepričljivost 
prepričevalca, pri tem pa se najbolj strinjajo z vplivom dejavnikov zunanjega videza na 
prepričljivost, se je izkazala kot delno pravilna, saj se anketiranci v veliki meri strinjajo 
z vplivom znakov NVK na prepričljivost posameznika: pri 33 izjavah od 59 je bila 
namreč povprečna vrednost strinjanja s posamezno izjavo višja od 3. Kljub temu pa med 
izjavami, s katerimi se anketiranci v najvišji meri strinjajo (povprečne vrednosti nad 
3,5), ne prevladujejo izjave o vplivu dejavnikov zunanjega videza.  

Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Možnosti nadaljnjega raziskovanja na področju vpliva znakov NVK na 
prepričljivost posameznika se odpirajo na naslednjih področjih: 

- Natančneje kaže preučiti vpliv halo efekta »kar je lepo, je dobro«, ki naj bi 
spodbudil k pripisovanju številnih pozitivnih lastnosti privlačnim 
posameznikom, med drugim tudi prepričljivosti.  

- Zanimivo bi bilo analizirati razloge za izogibanje izrecnemu zagovarjanju 
mnenja, da je zunanji videz kot tak pomemben dejavnik, na podlagi katerega 
posamezniku pripisujemo kompetence in druge kvalitete, oziroma kateri 
konkretni dejavniki prepričljivosti vplivajo na prepričljivost posameznika. 

- Treba bi bilo raziskati, kakšne pomene oziroma funkcije posamezniki pripisujejo 
nasmehu, da bi bolje razumeli, zakaj se nosilci kadrovske funkcije v naši 
raziskavi niso v večji meri strinjali s pozitivnim vplivom nasmeha na 
prepričljivost posameznika. Prav tako bi bilo smiselno podrobneje raziskati 
vlogo smeha in humorja kot širšega konteksta nasmeha. 

- Nadalje kaže podrobneje, glede na spol, raziskati mnenja posameznikov o vplivu 
znakov NVK, predvsem o vplivu znakov zunanjega videza na prepričljivost 
posameznika, ter raziskati, kaj je vzrok za razlike med spoloma. Ena izmed 
zanimivih ugotovitev raziskave je bila namreč ta, da se anketiranci bolj kot 
anketiranke strinjajo z vplivom relativno stalnih znakov zunanjega videza, med 
katerimi sta tudi spol in telesna konstitucija, na prepričljivost posameznika. 
Mogoče bi bilo zanimivo analizirati razlike med moškimi in ženskami v 
pripisovanju pomena dejavnikom urejenosti ženske oziroma dejavnikom 
urejenosti moškega. 

- Podrobneje gre preučiti tudi negativen vpliv daljšega izobraževanja na mnenje o 
vplivu znakov NVK na prepričljivost posameznika. 
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- Podrobnejša analiza bi bila potrebna na področju vpliva podobnosti med 
prepričevalcem in prepričevanim oziroma vpliva lastnosti posameznika na 
oblikovanje mnenja o vlogi znakov NVK v procesu prepričevanja. V 
vprašalniku, ki je bil uporabljen za raziskavo, bi bilo smiselno ta sklop vprašanj 
razširiti in vprašanja združiti v več sklopov po različnih znakih NVK (gibanje, 
dotik, zunanji videz, upravljanje časa idr.), tako kot so bile razdeljene izjave o 
vplivu posameznega znaka NVK na prepričljivost posameznika.  

- Podobno bi bilo treba dodatno razdelati sklop vprašanj o pričakovanih lastnostih 
osebe, ki želi biti prepričljiva. Nasploh bi bilo treba podrobneje preučiti odnos 
med pričakovanji in oblikovanjem mnenj o vplivu znakov NVK na prepričljivost 
posameznika. 

- Ker se je kljub temu, da so se anketiranci izogibali izrecnemu izražanju 
strinjanja z vplivom konkretnih dejavnikov zunanjega videza na prepričljivost 
posameznika, v faktorski analizi pokazalo, da na oblikovanje mnenj vpliva 
faktor usmerjenosti na naravno, katerega velik del so izjave, ki izpostavljajo 
relativno stalne dejavnike zunanjega videza, med njimi tudi telesne konstitucije, 
kaže podrobneje raziskati dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje 
posameznikovega odnosa do zunanjega videza in njegovega vpliva v situaciji 
prepričevanja. 
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Priloga 1 

 

Vprašalnik 

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA IN PREPRIČLJIVOST POSAMEZNIKA 

(POSLOVNI ASPEKTI) 

Uvodni nagovor v elektronski pošti: 

Spoštovani. 

Sem Marija Karačić, študentka podiplomskega študija na Fakulteti za management 
Koper. V okviru raziskovalne dejavnosti, ki je del moje magistrske naloge, izvajam 
raziskavo mnenj nosilcev kadrovske funkcije v organizacijah o tem, kateri dejavniki 
vplivajo na prepričljivost osebe. Naprošam vas, da vprašalnik izpolni oseba, ki se v vaši 
organizaciji ukvarja s kadrovskim področjem oziroma s pridobivanjem kadrov. 
Odgovarjanje na vprašalnik bo predvidoma trajalo 15 minut. 

Vabim vas, da vprašalnik, ki je dostopen na spodaj navedeni povezavi, izpolnite. S tem 
boste prispevali k novim odkritjem na področju analize prepričljivosti posameznika ter 
pripomogli h kakovosti moje raziskave. Vprašalnik ne povprašuje po podatkih o 
poslovanju vaše organizacije ali drugih občutljivih informacijah ter je anonimen. 

Za sodelovanje kliknite na spodnjo povezavo: 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=yc0O2g90MU5NlxQsSAb5_2fQ_3d_3d 

Če povezava ne deluje, vas naprošam, da ime povezave skopirate in jo prenesete v 
brskalnik (npr. google). Če vam je vstop onemogočen tudi v tem primeru, prosim, da me 
obvestite na: marija.karacic@siol.net. 

Iskrena hvala za trud in čas, ki si ga boste vzeli za izpolnjevanje vprašalnika. 

Lep pozdrav, 

Marija Karačić 

UVOD V ANKETO 

Spoštovani! 

Sem Marija Karačić, študentka podiplomskega študija na Fakulteti za management 
Koper. V okviru raziskovalne dejavnosti, ki je del moje magistrske naloge, izvajam 
raziskavo mnenj nosilcev kadrovske funkcije v organizacijah o tem, kateri dejavniki 
(poleg formalne izobrazbe in znanj) vplivajo na prepričljivost osebe. Zato vas prosim, 
da vprašalnik izpolni oseba, ki se v vaši organizaciji ukvarja s kadrovskim področjem 
oziroma s pridobivanjem kadrov. 
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Vprašalnik je sestavljen iz dveh sklopov. Prvi sklop sestavljajo demografska vprašanja, 
drugi sklop pa vprašanja, povezana s prepričljivostjo posameznika. 

Prosim vas, da odgovorite na vsa vprašanja, saj bom le tako prišla do pravih podatkov, 
potrebnih za raziskavo. Vprašalnik je anonimen.  

Zavedam se dragocenosti vašega časa, zato se vam iskreno zahvaljujem za izpolnjevanje 
vprašalnika in s tem za vaš pomemben prispevek h kakovosti moje raziskave. 

SPLOŠNA DEMOGRAFSKA VPRAŠANJA 

1. V okvirčke, prosim, vpišite odgovore na naslednja vprašanja o podjetju. 
1. Pretežna dejavnost organizacije (po 
STANDARDNI KLASIFIKACIJI 
DEJAVNOSTI – klasifikacija je priložena k 
spremnemu pismu). 

2. Vpišite pravno organizacijsko obliko 
organizacije (na primer s. p., d. o. o., d. n. o. 
idr.). 

3. Leto registracije organizacije. 

4. Število zaposlenih v organizaciji. 

5. Povprečna starost zaposlenih v 
organizaciji. 

2. Vaš položaj v organizaciji: 

Lastnik organizacije 

Direktor organizacije 

Direktor področja za kadre 

Vodja službe 

Vodja oddelka 

Referent 

Drugo. Prosim, napišite.  

3. Spol: 

moški 

ženski 
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4. V okvirčke, prosim, vpišite odgovore na naslednji vprašanji (vpišete številko). 

1. Starost: 

2. Koliko let je trajalo vaše dosedanje 
izobraževanje (od vključno osnovne šole do 
danes)? 

3. Skupna delovna doba: 

5. Smer izobrazbe: 

Družboslovna 

Naravoslovna 

Tehnična 

Označite, v kolikšni meri velja posamezna izjava za vas (od 1 – nikakor ne velja do 5 – 
popolnoma velja). 

  
 Nikakor 
ne velja. Ne velja. 

Niti da 
niti ne. Velja. 

Popolnoma 
velja. 

Nikoli ne zamujam. 1 2 3 4 5 
Vedno se držim sklenjenih 
dogovorov. 1 2 3 4 5 
Skrbim, da je moj zunanji videz 
vedno urejen. 1 2 3 4 5 
Sem dober retorik. 1 2 3 4 5 
Sem uspešen v komunikaciji z 
drugimi. 1 2 3 4 5 
Med pogovorom z drugimi 
ohranjam očesni stik. 1 2 3 4 5 
Ko nekaj razlagam, to zelo rad 
ponazorim z gibi rok ali 
premikanjem po prostoru. 1 2 3 4 5 

Označite, ali navedena izjava izraža vaše prepričanje (stopnje so: od 1 (ne, nikakor) 
prek 2, 3 in 4 do 5 (da, popolnoma)). 

  
Ne, 
nikakor. Ne. 

Niti da 
niti ne. Da. 

Da, 
popolnoma.

Oseba, ki daje vtis profesionalnosti, 
je bolj prepričljiva. 1 2 3 4 5 
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Oseba, ki daje vtis, da je 
strokovnjak/-inja na področju, o 
katerem govori, je bolj prepričljiva. 1 2 3 4 5 
Oseba, ki mi bo posredovala 
predvsem glavna dejstva o zadevi, 
po kateri sprašujem, bo bolj 
prepričljiva kot oseba, ki mi bo 
širše in opisno razložila 
podrobnosti zadeve, po kateri 
sprašujem. 1 2 3 4 5 
Za osebo, ki želi biti prepričljiva, ni 
pomembno le, kaj pove, temveč 
tudi, kako to pove in kako se pri 
tem obnaša. 1 2 3 4 5 
Menim, da zunanji videz osebe, ki 
želi biti prepričljiva, pomembno 
vpliva na njeno prepričljivost. 1 2 3 4 5 
Urejen zunanji videz ženske je zelo 
pomemben. 1 2 3 4 5 
Urejen zunanji videz moškega je 
zelo pomemben. 1 2 3 4 5 
Prepričljiva oseba daje vtis, da je 
samozavestna. 1 2 3 4 5 
Oseba, ki daje vtis, da je 
odgovorna, je bolj prepričljiva. 1 2 3 4 5 
Oseba, ki daje vtis, da je sproščena, 
je bolj prepričljiva kot oseba, ki 
daje vtis, da je napeta in živčna. 1 2 3 4 5 
Oseba, ki daje vtis, da jo zanimajo 
stvari, ki so predmet razgovora, bo 
bolj prepričljiva. 1 2 3 4 5 
Označite stopnjo svojega strinjanja z navedeno trditvijo. 
(Stopnje so: od 1 (nikakor se ne strinjam) prek 2, 3 in 4 do 5 (se popolnoma strinjam).) 
GIBI TELESA IN UPORABA PROSTORA 

  

Nikakor 
se ne 
strinjam. 

Ne 
strinjam 
se. 

Niti da 
niti ne. 

Strinjam 
se. 

Se 
popolnoma 
strinjam. 
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Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
med pogovorom sogovornika 
gledala v oči. 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če se bo 
med govorjenjem smehljala. 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
imela med govorjenjem resen izraz 
na obrazu. 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo z 
gibi rok ponazarjala tisto, kar 
govori. 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
imela medtem, ko govori, ob telesu 
prekrižane roke. 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
imela medtem, ko govori, 
prekrižane noge. 1 2 3 4 5 
Ponavljajoči se gibi, kot sta na 
primer popravljanje pramena las ali 
obračanje prstana na prstu, so znak 
živčnosti. 1 2 3 4 5 
Oseba, ki velikokrat zamenja držo 
telesa oziroma položaj na stolu, 
daje vtis, da je manj samozavestna. 1 2 3 4 5 
Oseba bo dajala vtis, da se spozna 
na zadeve, o katerih govorim, če mi 
bo, medtem ko nekaj razlagam, 
prikimavala. 1 2 3 4 5 
Oseba bo dajala vtis, da jo 
zanimajo zadeve, o katerih 
govorimo, če bo med pogovorom 
sedela rahlo nagnjena naprej. 1 2 3 4 5 
Oseba bo dajala vtis, da jo 
zanimajo zadeve, o katerih 
govorimo, če bo med pogovorom 
udobno naslonjena nazaj na stolu. 1 2 3 4 5 
Oseba, ki bo med govorjenjem 
sedela vzravnano, bo dajala vtis, da 1 2 3 4 5 
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je samozavestna. 

Če opazim, da je oseba, ki me želi o 
nečem prepričati, napeta in kaže 
znake živčnosti, sklepam, da med 
pogovorom ni popolnoma iskrena 
in je zato manj prepričljiva. 1 2 3 4 5 
Trepljaj po roki ali rami med 
razlaganjem s strani osebe, ki me 
želi o nečem prepričati, razumem 
kot pozitivno spodbudo. 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
spoštovala moj osebni prostor in se 
ne bo nagibala preblizu, medtem ko 
govori. 1 2 3 4 5 
Oseba, ki ima čvrst stisk roke pri 
rokovanju, je bolj samozavestna in 
odločna. 1 2 3 4 5 
ZUNANJI VIDEZ IN TELESNA KONSTITUCIJA 

  

Nikakor 
se ne 
strinjam. 

Ne 
strinjam 
se. 

Niti da 
niti ne. 

Strinjam 
se. 

Se 
popolnoma 
strinjam. 

Oseba višje rasti je bolj prepričljiva 
kot oseba, ki je nižje rasti. 1 2 3 4 5 
Starejša oseba je bolj prepričljiva 
kot mlajša oseba. 1 2 3 4 5 
Barva kože osebe, ki želi prepričati, 
vpliva na njeno prepričljivost. 1 2 3 4 5 
Osebe, ki imajo vitko postavo, so 
bolj prepričljive kot osebe, ki imajo 
bolj okroglo postavo. 1 2 3 4 5 
Moški so bolj prepričljivi kot 
ženske. 1 2 3 4 5 
Ženske so bolj prepričljive kot 
moški. 1 2 3 4 5 
Oseba, katere zunanji videz je bolj 
urejen, je bolj prepričljiva. 1 2 3 4 5 
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Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
oblečena sproščeno (npr. v 
kavbojke in polo majico). 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
oblečena formalno (npr. obleka ali 
hlače in srajca). 1 2 3 4 5 
Ženske, oblečene v krilo, so bolj 
prepričljive kot ženske, oblečene v 
hlače. 1 2 3 4 5 
Ženske, oblečene v prekratko krilo 
(nad kolenom) in v bluze z večjim 
dekoltejem, dajejo vtis 
neprofesionalnosti. 1 2 3 4 5 
Ženska, ki bo obuta v zaprte čevlje 
ali salonarje, bo videti bolj 
profesionalna kot ženska, ki bo 
obuta v sandale ali odprte natikače. 1 2 3 4 5 
Moški, oblečen v kratke hlače, bo 
videti manj profesionalen kot 
moški, ki bo oblečen v dolge hlače. 1 2 3 4 5 
Obvezen del garderobe dobrega 
menedžerja je kravata. 1 2 3 4 5 
Ljudje, ki uporabljajo manj nakita, 
so bolj prepričljivi kot ljudje, ki 
uporabljajo veliko nakita. 1 2 3 4 5 
Ljudje, ki uporabljajo nakit, ki ni 
zelo vpadljiv, so bolj prepričljivi 
kot ljudje, ki uporabljajo zelo 
vpadljiv nakit. 1 2 3 4 5 
Tatooji na vidnih mestih in 
piercingi, na primer v nosu ali na 
ustnici, vplivajo na prepričljivost 
posameznika. 1 2 3 4 5 
Ljudje, ki dišave uporabljajo 
zmerno, so bolj prepričljivi kot 
ljudje, ki uporabljajo preveč dišav. 1 2 3 4 5 
Ljudje, ki ne uporabljajo dišav, so 
bolj prepričljivi kot ljudje, ki dišave 1 2 3 4 5 
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uporabljajo zmerno. 

Ženske, ki imajo nohte na rokah 
negovane, so bolj prepričljive kot 
ženske, katerih nohti niso negovani. 1 2 3 4 5 
Ženske, ki imajo nohte polakirane z 
živimi barvami, dajejo vtis 
neprofesionalnosti. 1 2 3 4 5 
Zmerno naličene ženske so bolj 
prepričljive kot vpadljivo naličene 
ženske. 1 2 3 4 5 
Nenaličene ženske so bolj 
prepričljive kot zmerno naličene 
ženske. 1 2 3 4 5 
Ženske, ki imajo dolge lase spete 
(npr. v figo), so bolj prepričljive kot 
ženske, ki imajo dolge lase razpete. 1 2 3 4 5 
Moški, ki so kratko postriženi, so 
bolj prepričljivi kot moški, ki imajo 
dolge lase. 1 2 3 4 5 
Moški, ki imajo brado obrito, so 
bolj prepričljivi kot moški, ki so 
neobriti. 1 2 3 4 5 
Moški, ki ima uhan v ušesu, je 
manj prepričljiv kot moški, ki nima 
uhana. 1 2 3 4 5 
Primeren nakit za poslovnega 
moškega sta zapestna ura in 
poročni prstan. 1 2 3 4 5 
Moški, ki ima poleg zapestne ure in 
poročnega prstana še verižico in 
zapestnico, je manj prepričljiv kot 
moški, ki verižice in zapestnice 
nima. 1 2 3 4 5 
Od sonca zagoreli posamezniki so 
bolj prepričljivi kot posamezniki, ki 
niso zagoreli, saj dajejo vtis, da 
skrbijo za svoje telo. 1 2 3 4 5 
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ZNAČILNOSTI GOVORA IN DOJEMANJE ČASA 

  

Nikakor 
se ne 
strinjam. 

Ne 
strinjam 
se. 

Niti da 
niti ne. 

Strinjam 
se. 

Se 
popolnoma 
strinjam. 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
govorila hitro. 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
govorila brez zatikanja in 
premorov. 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
govorila glasno. 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
govorila melodično, ne pa 
monotono. 1 2 3 4 5 
Oseba, ki bo med razgovorom 
veliko govorila, bo dajala vtis, da je 
bolj samozavestna in da bolje 
pozna področje, o katerem govori, 
kot oseba, ki bo govorila manj. 1 2 3 4 5 
Oseba, ki sogovorniku ne skače v 
besedo, daje vtis uglajenosti in je 
bolj prepričljiva. 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
med govorjenjem uporabljala manj 
medmetov (npr. oh, ah, eem, ane, v 
bistvu idr.). 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
govorila knjižno. 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
uporabljala narečno govorico in 
sleng izraze (npr. kul, the best). 1 2 3 4 5 
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 
govorila z naglasom. 1 2 3 4 5 
Če oseba zamuja, daje vtis 
neprofesionalnosti, ne glede na 
razlog zamude. 1 2 3 4 5 
Oseba, ki upošteva dogovorjeni 
časovni termin, daje vtis, da je 1 2 3 4 5 
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odgovorna. 

Oseba, ki pravočasno sporoči, da 
bo zamudila, daje vtis, da je 
odgovorna. 1 2 3 4 5 
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Hipoteza H1: Strinjanje s posamezno izjavo 

 
Izjava N Seštevek 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo med pogovorom 
sogovornika gledala v oči.                                            110 479 4,35 ,599 

Oseba, ki pravočasno sporoči, da bo zamudila, daje vtis, da je 
odgovorna. 101 434 4,30 ,481 

Oseba, ki upošteva dogovorjeni časovni termin, daje vtis, da 
je odgovorna. 101 434 4,30 ,501 

Oseba, ki ima čvrst stisk roke pri rokovanju, je bolj 
samozavestna in odločna. 110 456 4,15 ,675 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo spoštovala moj osebni 
prostor in se ne bo nagibala preblizu, medtem ko govori. 110 442 4,02 ,677 

Oseba, ki sogovorniku ne skače v besedo, daje vtis 
uglajenosti in je bolj prepričljiva. 101 401 3,97 ,714 

Če oseba zamuja, daje vtis neprofesionalnosti, ne glede na 
razlog zamude. 101 387 3,83 ,849 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo med govorjenjem 
uporabljala manj medmetov (npr. oh, ah, eem, ane, v bistvu 
idr.). 101 386 3,82 ,727 

Moški, oblečen v kratke hlače, bo videti manj profesionalen 
kot moški, ki bo oblečen v dolge hlače. 103 382 3,71 ,966 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo govorila melodično, ne pa 
monotono. 101 371 3,67 ,838 

Ponavljajoči se gibi, kot sta na primer popravljanje pramena 
las ali obračanje prstana na prstu, so znak živčnosti. 110 404 3,67 ,768 

Če opazim, da je oseba, ki me želi o nečem prepričati, napeta 
in kaže znake živčnosti, sklepam, da med pogovorom ni 
popolnoma iskrena in je zato manj prepričljiva. 110 394 3,58 ,882 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo govorila brez zatikanja in 
premorov. 101 360 3,56 ,754 

Tatooji na vidnih mestih in piercingi, na primer v nosu ali na 
ustnici, vplivajo na prepričljivost posameznika. 103 358 3,48 1,028 

Oseba, katere zunanji videz je bolj urejen, je bolj 
prepričljiva. 103 351 3,41 ,834 

Zmerno naličene ženske so bolj prepričljive kot vpadljivo 
naličene ženske. 103 349 3,39 ,992 

Ljudje, ki dišave uporabljajo zmerno, so bolj prepričljivi kot 
ljudje, ki uporabljajo preveč dišav. 103 349 3,39 ,992 

Moški, ki imajo brado obrito, so bolj prepričljivi kot moški, 
ki so neobriti. 103 346 3,36 1,056 

Obvezen del garderobe dobrega menedžerja je kravata. 103 345 3,35 1,135 

Primeren nakit za poslovnega moškega sta zapestna ura in 
poročni prstan. 103 339 3,29 1,035 
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Oseba, ki velikokrat zamenja držo telesa oziroma položaj na 
stolu, daje vtis, da je manj samozavestna. 110 361 3,28 ,791 

Ženske, oblečene v prekratko krilo (nad kolenom) in v bluze 
z večjim dekoltejem, dajejo vtis neprofesionalnosti. 103 336 3,26 1,009 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo govorila knjižno. 101 328 3,25 ,740 

Oseba, ki bo med govorjenjem sedela vzravnano, bo dajala 
vtis, da je samozavestna. 110 357 3,25 ,756 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo z gibi rok ponazarjala tisto, 
kar govori. 110 354 3,22 ,817 

Ženske, ki imajo nohte na rokah negovane, so bolj 
prepričljive kot ženske, katerih nohti niso negovani. 103 331 3,21 ,936 

Oseba bo dajala vtis, da jo zanimajo zadeve, o katerih 
govorimo, če bo med pogovorom sedela rahlo nagnjena 
naprej. 110 353 3,21 ,836 

Oseba bo dajala vtis, da se spozna na zadeve, o katerih 
govorim, če mi bo, medtem ko nekaj razlagam, prikimavala. 110 348 3,16 ,796 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo oblečena formalno (npr. 
obleka ali hlače in srajca). 103 325 3,16 ,883 

Ljudje, ki uporabljajo nakit, ki ni zelo vpadljiv, so bolj 
prepričljivi kot ljudje, ki uporabljajo zelo vpadljiv nakit. 103 319 3,10 ,934 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo imela med govorjenjem 
resen izraz na obrazu. 110 339 3,08 ,651 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo govorila glasno. 101 309 3,06 ,846 

Oseba bo bolj prepričljiva, če se bo med govorjenjem 
smehljala. 110 331 3,01 ,628 

Ženska, ki bo obuta v zaprte čevlje ali salonarje, bo videti 
bolj profesionalna kot ženska, ki bo obuta v sandale ali 
odprte natikače. 103 302 2,93 1,041 

Oseba, ki bo med razgovorom veliko govorila, bo dajala vtis, 
da je bolj samozavestna in da bolje pozna področje, o 
katerem govori, kot oseba, ki bo govorila manj. 101 292 2,89 ,823 

Ljudje, ki uporabljajo manj nakita, so bolj prepričljivi kot 
ljudje, ki uporabljajo veliko nakita. 103 296 2,87 ,967 

Ženske, ki imajo nohte polakirane z živimi barvami, dajejo 
vtis neprofesionalnosti. 103 291 2,83 ,933 

Moški, ki ima uhan v ušesu, je manj prepričljiv kot moški, ki 
nima uhana. 103 288 2,80 ,943 

Moški, ki so kratko postriženi, so bolj prepričljivi kot moški, 
ki imajo dolge lase. 103 285 2,77 ,920 

Oseba bo dajala vtis, da jo zanimajo zadeve, o katerih 
govorimo, če bo med pogovorom udobno naslonjena nazaj 
na stolu. 110 304 2,76 ,729 

Trepljaj po roki ali rami med razlaganjem s strani osebe, ki 
me želi o nečem prepričati, razumem kot pozitivno 
spodbudo. 110 299 2,72 ,969 
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Moški, ki ima poleg zapestne ure in poročnega prstana še 
verižico in zapestnico, je manj prepričljiv kot moški, ki 
verižice in zapestnice nima. 103 256 2,49 ,839 

Ženske, ki imajo dolge lase spete (npr. v figo), so bolj 
prepričljive kot ženske, ki imajo dolge lase razpete. 103 253 2,46 ,814 

Nenaličene ženske so bolj prepričljive kot zmerno naličene 
ženske. 103 249 2,42 ,761 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo oblečena sproščeno (npr. v 
kavbojke in polo majico). 103 248 2,41 ,706 

Ljudje, ki ne uporabljajo dišav, so bolj prepričljivi kot ljudje, 
ki dišave uporabljajo zmerno. 103 246 2,39 ,770 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo govorila z naglasom. 101 238 2,36 ,729 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo imela medtem, ko govori, 
prekrižane noge. 110 250 2,27 ,765 

Od sonca zagoreli posamezniki so bolj prepričljivi kot 
posamezniki, ki niso zagoreli, saj dajejo vtis, da skrbijo za 
svoje telo. 103 230 2,23 ,689 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo imela medtem, ko govori, 
ob telesu prekrižane roke. 110 244 2,22 ,747 

Starejša oseba je bolj prepričljiva kot mlajša oseba. 103 226 2,19 ,852 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo govorila hitro.                        101 221 2,19 ,628 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo uporabljala narečno 
govorico in sleng izraze (npr. kul, the best). 101 217 2,15 ,726 

Ženske, oblečene v krilo, so bolj prepričljive kot ženske, 
oblečene v hlače. 103 220 2,14 ,805 

Oseba višje rasti je bolj prepričljiva kot oseba, ki je nižje 
rasti.                                      103 219 2,13 ,860 

Ženske so bolj prepričljive kot moški. 103 215 2,09 ,909 

Osebe, ki imajo vitko postavo, so bolj prepričljive kot osebe, 
ki imajo bolj okroglo postavo. 103 200 1,94 ,802 

Moški so bolj prepričljivi kot ženske. 103 200 1,94 ,850 

Barva kože osebe, ki želi prepričati, vpliva na njeno 
prepričljivost. 103 189 1,83 ,742 
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Histogrami porazdelitev vrednosti sklopov 
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Hipoteza H 2.1: Analiza variance 

 Levenova statistika df1 df2 Sig. 

Vokalični dejavniki 1,061 4 96 ,380 

Časovni dejavniki ,257 4 96 ,905 

Dejavniki gibanja in dotika ,741 4 105 ,566 

Dejavniki zunanjega videza 1,708 4 98 ,154 

Skupni vpliv NVK ,777 4 96 ,543 

 

    
Vsota 
kvadratov df 

Povprečje 
kvadratov F Sig. 

Med 
skupinami 21,756 4 5,439 ,437 ,782 
Znotraj 
skupin 1195,610 96 12,454    VOKALIČNI 

DEJAVNIKI Skupaj 1217,366 100     

Med 
skupinami 18,657 4 4,664 2,356 ,059 
Znotraj 
skupin 190,036 96 1,980    ČASOVNI 

DEJAVNIKI Skupaj 208,693 100     

Med 
skupinami 79,256 4 19,814 ,774 ,544 
Znotraj 
skupin 2687,517 105 25,595    

DEJAVNIKI 
GIBANJA IN 
DOTIKA Skupaj 2766,773 109     

Med 
skupinami 217,513 4 54,378 ,226 ,924 
Znotraj 
skupin 23630,138 98 241,124    

DEJAVNIKI 
ZUNANJEGA 
VIDEZA Skupaj 23847,650 102     

Med 
skupinami 463,820 4 115,955 ,293 ,882 
Znotraj 
skupin 37948,042 96 395,292    DEJAVNIKI 

NVK SKUPAJ Skupaj 38411,861 100     
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Hipoteza H 2.2: T-test  
 
Sklopi glede na spol 
Skupina dejavnikov 
NVK Spol N 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

MOŠKI 24 30,71 4,620 ,943 
Vokalični dejavniki ŽENSKI 77 30,99 3,089 ,352 

MOŠKI 24 11,83 1,373 ,280 
Časovni dejavniki ŽENSKI 77 12,61 1,425 ,162 

MOŠKI 25 52,60 7,059 1,412 Dejavniki gibanja in 
dotika ŽENSKI 85 51,76 4,306 ,467 

MOŠKI 25 84,44 17,453 3,491 Dejavniki zunanjega 
videza ŽENSKI 78 82,46 14,622 1,656 

MOŠKI 24 176,75 22,232 4,538 Dejavniki NVK 
skupaj ŽENSKI 77 177,97 18,854 2,149 

 

    
 Leveneov test 
enakosti varianc  T-test enakosti povprečne vrednosti 

95% interval 
zaupanja 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
stranski) 

Razlika v 
povprečni 
vrednosti 

Standard. 
napaka Spodnji Zgornji 

Predvidena 
enakost 
varianc 6,595 ,012 –,340 99 ,734 –,279 ,819 –1,904 1,347

Vokalični 
dejavniki 

Enakost 
varianc ni 
predvidena    –,277 29,679 ,784 –,279 1,007 –2,335 1,778
Predvidena 
enakost 
varianc 1,027 ,313 –2,352 99 ,021 –,777 ,330 –1,432 –,122

Časovni 
dejavniki 

Enakost 
varianc ni 
predvidena    –2,400 39,691 ,021 –,777 ,324 –1,432 –,122
Predvidena 
enakost 
varianc 1,920 ,169 ,727 108 ,469 ,835 1,149 –1,442 3,112

Dejavniki 
gibanja in 
dotika 

Enakost 
varianc ni 
predvidena    ,562 29,439 ,579 ,835 1,487 –2,204 3,875
Predvidena 
enakost 
varianc 1,271 ,262 ,561 101 ,576 1,978 3,526 –5,016 8,973

Dejavniki 
zunanjega 
videza 

Enakost 
varianc ni 
predvidena    ,512 35,455 ,612 1,978 3,863 –5,861 9,818

Dejavniki 
NVK 
skupaj 

Predvidena 
enakost 
varianc 1,477 ,227 –,266 99 ,791 –1,224 4,603 –10,358 7,910
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Enakost 
varianc ni 
predvidena    –,244 33,951 ,809 –1,224 5,021 –11,429 8,981

 
Statistično značilne razlike med povprečnimi vrednostmi pri posamezni izjavi glede 

na spol 

Izjava Spol N 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

MOŠKI 25 4,08 ,640 ,128Oseba bo bolj prepričljiva, če bo med pogovorom 
sogovornika gledala v oči.                                          ŽENSKI 85 4,44 ,566 ,061

MOŠKI 25 2,44 ,821 ,164Oseba bo bolj prepričljiva, če bo imela medtem, ko 
govori, ob telesu prekrižane roke. ŽENSKI 85 2,15 ,716 ,078

MOŠKI 25 3,04 ,889 ,178Trepljaj po roki ali rami med razlaganjem s strani 
osebe, ki me želi o nečem prepričati, razumem kot 
pozitivno spodbudo. ŽENSKI 85 2,62 ,976 ,106

MOŠKI 25 2,48 1,005 ,201Oseba višje rasti je bolj prepričljiva kot oseba, ki je 
nižje rasti.                                      ŽENSKI 78 2,01 ,781 ,088

MOŠKI 25 2,84 ,850 ,170
Starejša oseba je bolj prepričljiva kot mlajša oseba. ŽENSKI 78 1,99 ,747 ,085

MOŠKI 25 2,12 ,781 ,156Barva kože osebe, ki želi prepričati, vpliva na 
njeno prepričljivost. ŽENSKI 78 1,74 ,711 ,080

MOŠKI 25 2,28 ,891 ,178Osebe, ki imajo vitko postavo, so bolj prepričljive 
kot osebe, ki imajo bolj okroglo postavo. ŽENSKI 78 1,83 ,746 ,084

MOŠKI 25 2,36 ,952 ,190
Moški so bolj prepričljivi kot ženske. ŽENSKI 78 1,81 ,774 ,088

MOŠKI 25 2,36 ,757 ,151
Ženske so bolj prepričljive kot moški. ŽENSKI 78 2,00 ,940 ,106

MOŠKI 25 2,64 ,757 ,151Oseba bo bolj prepričljiva, če bo oblečena 
sproščeno (npr. v kavbojke in polo majico). ŽENSKI 78 2,33 ,677 ,077

MOŠKI 25 2,88 1,013 ,203Ženske, oblečene v prekratko krilo (nad kolenom) 
in v bluze z večjim dekoltejem, dajejo vtis 
neprofesionalnosti. ŽENSKI 78 3,38 ,983 ,111

MOŠKI 25 3,36 1,075 ,215Moški, oblečen v kratke hlače, bo videti manj 
profesionalen kot moški, ki bo oblečen v dolge 
hlače. ŽENSKI 78 3,82 ,908 ,103

MOŠKI 25 2,64 ,810 ,162Ljudje, ki ne uporabljajo dišav, so bolj prepričljivi 
kot ljudje, ki dišave uporabljajo zmerno. ŽENSKI 78 2,31 ,744 ,084

MOŠKI 25 2,68 ,748 ,150Nenaličene ženske so bolj prepričljive kot zmerno 
naličene ženske. ŽENSKI 78 2,33 ,750 ,085

MOŠKI 25 3,04 ,889 ,178Moški, ki imajo brado obrito, so bolj prepričljivi 
kot moški, ki so neobriti. ŽENSKI 78 3,46 1,089 ,123

MOŠKI 24 2,50 ,780 ,159
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo govorila hitro.        ŽENSKI 77 2,09 ,542 ,062

MOŠKI 24 3,67 ,761 ,155Oseba, ki sogovorniku ne skače v besedo, daje vtis 
uglajenosti in je bolj prepričljiva. ŽENSKI 77 4,06 ,675 ,077

MOŠKI 24 3,50 ,885 ,181Če oseba zamuja, daje vtis neprofesionalnosti, ne 
glede na razlog zamude. ŽENSKI 77 3,94 ,817 ,093
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MOŠKI 24 4,13 ,448 ,092Oseba, ki upošteva dogovorjeni časovni termin, 
daje vtis, da je odgovorna. ŽENSKI 77 4,35 ,507 ,058

 

 
    

 Leveneov test 
enakosti 
varianc  T-test enakosti povprečne vrednosti 

95% interval 
zaupanja 

Izjava   F Sig. t F Sig. t F Sig. t 
Predvidena 
enakost 
varianc 2,148 ,146 –2,678 108 ,009 –,355 ,133 –,618 –,092

Oseba bo bolj 
prepričljiva, če bo med 
pogovorom sogovornika 
gledala v oči.                      

Enakost 
varianc ni 
predvidena   –2,502 35,752 ,017 –,355 ,142 –,643 –,067
Predvidena 
enakost 
varianc 1,037 ,311 1,705 108 ,091 ,287 ,168 –,047 ,621

Oseba bo bolj 
prepričljiva, če bo imela 
medtem, ko govori, ob 
telesu prekrižane roke. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   1,581 35,430 ,123 ,287 ,182 –,081 ,655
Predvidena 
enakost 
varianc 3,640 ,059 1,913 108 ,058 ,416 ,218 –,015 ,848

Trepljaj po roki ali rami 
med razlaganjem s strani 
osebe, ki me želi o 
nečem prepričati, 
razumem kot pozitivno 
spodbudo. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   2,013 42,498 ,050 ,416 ,207 –,001 ,834
Predvidena 
enakost 
varianc 4,860 ,030 2,421 101 ,017 ,467 ,193 ,084 ,850

Oseba višje rasti je bolj 
prepričljiva kot oseba, ki 
je nižje rasti.                      

Enakost 
varianc ni 
predvidena   2,127 33,800 ,041 ,467 ,220 ,021 ,914
Predvidena 
enakost 
varianc 2,129 ,148 4,801 101 ,000 ,853 ,178 ,500 1,205

Starejša oseba je bolj 
prepričljiva kot mlajša 
oseba. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   4,489 36,644 ,000 ,853 ,190 ,468 1,238
Predvidena 
enakost 
varianc ,035 ,851 2,250 101 ,027 ,376 ,167 ,045 ,708

Barva kože osebe, ki želi 
prepričati, vpliva na 
njeno prepričljivost. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   2,142 37,596 ,039 ,376 ,176 ,021 ,732
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Predvidena 
enakost 
varianc 1,777 ,186 2,483 101 ,015 ,447 ,180 ,090 ,804Osebe, ki imajo vitko 

postavo, so bolj 
prepričljive kot osebe, ki 
imajo bolj okroglo 
postavo. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   2,266 35,442 ,030 ,447 ,197 ,047 ,847
Predvidena 
enakost 
varianc 2,158 ,145 2,931 101 ,004 ,552 ,188 ,179 ,926

Moški so bolj prepričljivi 
kot ženske. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   2,635 34,753 ,012 ,552 ,210 ,127 ,978
Predvidena 
enakost 
varianc ,342 ,560 1,741 101 ,085 ,360 ,207 –,050 ,770

Ženske so bolj 
prepričljive kot moški. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   1,945 49,766 ,057 ,360 ,185 –,012 ,732
Predvidena 
enakost 
varianc ,150 ,700 1,914 101 ,058 ,307 ,160 –,011 ,625Oseba bo bolj 

prepričljiva, če bo 
oblečena sproščeno (npr. 
v kavbojke in polo 
majico). 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   1,807 37,131 ,079 ,307 ,170 –,037 ,651
Predvidena 
enakost 
varianc ,069 ,794 –2,217 101 ,029 –,505 ,228 –,956 –,053

Ženske, oblečene v 
prekratko krilo (nad 
kolenom) in v bluze z 
večjim dekoltejem, 
dajejo vtis 
neprofesionalnosti. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   –2,182 39,555 ,035 –,505 ,231 –,972 –,037
Predvidena 
enakost 
varianc 3,093 ,082 –2,108 101 ,037 –,461 ,218 –,894 –,027Moški, oblečen v kratke 

hlače, bo videti manj 
profesionalen kot moški, 
ki bo oblečen v dolge 
hlače. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   –1,932 35,640 ,061 –,461 ,238 –,944 ,023
Predvidena 
enakost 
varianc ,004 ,947 1,902 101 ,060 ,332 ,175 –,014 ,679

Ljudje, ki ne uporabljajo 
dišav, so bolj prepričljivi 
kot ljudje, ki dišave 
uporabljajo zmerno. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   1,819 37,857 ,077 ,332 ,183 –,038 ,702

Nenaličene ženske so 
bolj prepričljive kot 
zmerno naličene ženske. 

Predvidena 
enakost 
varianc ,089 ,767 2,012 101 ,047 ,347 ,172 ,005 ,688
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Enakost 
varianc ni 
predvidena   2,014 40,637 ,051 ,347 ,172 –,001 ,694
Predvidena 
enakost 
varianc 2,166 ,144 –1,755 101 ,082 –,422 ,240 –,898 ,055

Moški, ki imajo brado 
obrito, so bolj prepričljivi 
kot moški, ki so neobriti. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   –1,948 49,126 ,057 –,422 ,216 –,856 ,013
Predvidena 
enakost 
varianc 11,755 ,001 2,887 99 ,005 ,409 ,142 ,128 ,690

Oseba bo bolj 
prepričljiva, če bo 
govorila hitro.                    

Enakost 
varianc ni 
predvidena   2,395 30,246 ,023 ,409 ,171 ,060 ,758
Predvidena 
enakost 
varianc 1,540 ,218 –2,446 99 ,016 –,398 ,163 –,721 –,075

Oseba, ki sogovorniku ne 
skače v besedo, daje vtis 
uglajenosti in je bolj 
prepričljiva. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   –2,296 35,030 ,028 –,398 ,173 –,750 –,046
Predvidena 
enakost 
varianc 2,021 ,158 –2,234 99 ,028 –,435 ,195 –,821 –,049

Če oseba zamuja, daje 
vtis neprofesionalnosti, 
ne glede na razlog 
zamude. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   –2,142 36,068 ,039 –,435 ,203 –,847 –,023
Predvidena 
enakost 
varianc 11,951 ,001 –1,954 99 ,054 –,226 ,115 –,455 ,003

Oseba, ki upošteva 
dogovorjeni časovni 
termin, daje vtis, da je 
odgovorna. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena   –2,085 42,914 ,043 –,226 ,108 –,444 –,007
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Hipoteza H 2.3: Korelacije in regresijska analiza 
 
Korelacije med spremenljivkami starost, izobraževanje, delovna doba in dejavniki 

NVK skupaj 

    Starost Izobraževanje 
Delovna 
doba 

Dejavniki 
NVK 
skupaj 

Pearson. koef. korelacije 1 –,189* ,968** ,098 

Sig. (2-stranski)  ,046 ,000 ,329 
Starost N 114 112 113 101 

Pearson. koef. korelacije –,189* 1 –,276** –,199* 

Sig. (2-stranski) ,046  ,003 ,049 
Izobraževanje N 112 112 111 99 

Pearson. koef. korelacije ,968** –,276** 1 ,161 

Sig. (2-stranski) ,000 ,003  ,110 
Delovna doba N 113 111 113 100 

Pearson. koef. korelacije ,098 –,199* ,161 1 

Sig. (2-stranski) ,329 ,049 ,110   Dejavniki NVK 
skupaj N 101 99 100 101 

* povezanost statistično značilna pri sig. = 0,05 
** povezanost statistično značilna pri sig. = 0,01 
 
Regresijska analiza – neodvisna spremenljivka izobraževanje 

Model Summary 

Model R R kvadrat 
Popravljeni R 
kvadrat 

Standardna napaka 
ocene 

1 ,231a ,054 ,044 18,534 

a. Neodvisna spremenljivka: (Constant), Izobraževanje 

 

ANOVAb 

Model 
Seštevek 
kvadratov df 

Povprečje 
kvadratov F Sig. 

Regression 1884,601 1 1884,601 5,486 ,021a 

Residual 33321,480 97 343,520   

1 Total 35206,081 98    

a. Neodvisna spremenljivka: (Constant), Izobraževanje 

b. Odvisna spremenljivka: Dejavniki NVK skupaj (mnenje o vplivu vseh NVK skupaj) 
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Model Summary 

Model R R kvadrat 
Popravljeni R 
kvadrat 

Standardna napaka 
ocene 

1 ,231a ,054 ,044 18,534 

 

Coefficientsa 

Nestandardizirani koeficienti 
Standardizirani 
koeficienti  

Model B Stand. napaka Beta t Sig. 

(Constant) 207,544 12,870  16,126 ,000 

1 Izobraževanje –1,850 ,790 –,231 –2,342 ,021 

a. Odvisna spremenljivka: Dejavniki NVK skupaj (mnenje o vplivu vseh NVK skupaj) 
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Hipoteza H 2.4: T-test 
 
Sklopi glede na smer izobrazbe 

Skupina dejavnikov NVK SMER IZOBRAZBE N 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Družboslovna 84 31,17 3,512 ,383
Vokalični dejavniki Naravoslovna in tehnična 17 29,71 3,197 ,775

Družboslovna 84 12,42 1,441 ,157
Časovni dejavniki Naravoslovna in tehnična 17 12,47 1,505 ,365

Družboslovna 93 52,11 5,197 ,539
Dejavniki gibanja in dotika Naravoslovna in tehnična 17 51,12 4,091 ,992

Družboslovna 86 82,90 15,407 1,661
Dejavniki zunanjega videza Naravoslovna in tehnična 17 83,18 15,146 3,673

Družboslovna 84 177,93 19,912 2,173
Dejavniki NVK skupaj Naravoslovna in tehnična 17 176,47 18,494 4,485

 

    

Leveneov test 
enakosti 
varianc  T-test enakosti povprečne vrednosti 

95% interval 
zaupanja 

   F Sig. t df 
Sig. (2-
stranski) 

Razlika v 
povprečni 
vrednosti 

Standard. 
Napaka Spodnji  Zgornji 

Predvidena 
enakost 
varianc ,010 ,921 1,586 99 ,116 1,461 ,921 –,367 3,288

Vokalični 
dejavniki 

Enakost 
varianc ni 
predvidena     1,689 24,488 ,104 1,461 ,865 –,322 3,244
Predvidena 
enakost 
varianc ,003 ,957 –,140 99 ,889 –,054 ,386 –,820 ,712

Časovni 
dejavniki 

Enakost 
varianc ni 
predvidena     –,136 22,343 ,893 –,054 ,397 –,877 ,770
Predvidena 
enakost 
varianc ,113 ,738 ,743 108 ,459 ,990 1,332 –1,650 3,629

Dejavniki 
gibanja in 
dotika 

Enakost 
varianc ni 
predvidena     ,877 26,433 ,389 ,990 1,129 –1,329 3,309

Dejavniki 
zunanjega 
videza 

Predvidena 
enakost 
varianc ,056 ,813 –,069 101 ,945 –,281 4,078 –8,372 7,809
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Enakost 
varianc ni 
predvidena     –,070 23,033 ,945 –,281 4,032 –8,621 8,058
Predvidena 
enakost 
varianc ,051 ,821 ,278 99 ,781 1,458 5,237 –8,932 11,848

Dejavniki 
NVK 
skupaj 

Enakost 
varianc ni 
predvidena     ,293 24,133 ,772 1,458 4,984 –8,825 11,741

 
Statistično značilne razlike med povprečnimi vrednostmi pri posamezni izjavi glede 

na smer izobrazbe 

  
SMER 
IZOBRAZBE N 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

Družboslovna 93 2,66 ,994 ,103Trepljaj po roki ali rami med razlaganjem s strani 
osebe, ki me želi o nečem prepričati, razumem kot 
pozitivno spodbudo. Narav. in tehnič. 17 3,06 ,748 ,181

Družboslovna 86 3,36 ,993 ,107Ženske, oblečene v prekratko krilo (nad kolenom) in v 
bluze z večjim dekoltejem, dajejo vtis 
neprofesionalnosti. Narav. in tehnič. 17 2,76 ,970 ,235

Družboslovna 84 2,21 ,729 ,080
Oseba bo bolj prepričljiva, če bo uporabljala narečno 
govorico in sleng izraze (npr. kul, the best). Narav. in tehnič. 17 1,82 ,636 ,154
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Leveneov test 
enakosti 
varianc  T-test enakosti povprečne vrednosti 

95% interval 
zaupanja 

    F Sig. t F Sig. t F Sig. t 
Predvidena 
enakost 
varianc 4,941 ,028 –1,588 108 ,115 –,403 ,254 –,906 ,100 

Trepljaj po roki ali 
rami med razlaganjem 
s strani osebe, ki me 
želi o nečem 
prepričati, razumem 
kot pozitivno 
spodbudo. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena     –1,932 27,526 ,064 –,403 ,209 –,831 ,025 
Predvidena 
enakost 
varianc ,007 ,933 2,268 101 ,025 ,596 ,263 ,075 1,117 

Ženske, oblečene v 
prekratko krilo (nad 
kolenom) in v bluze z 
večjim dekoltejem, 
dajejo vtis 
neprofesionalnosti. 

Enakost 
varianc ni 
predvidena     2,305 23,128 ,031 ,596 ,259 ,061 1,130 
Predvidena 
enakost 
varianc ,230 ,633 2,055 99 ,043 ,391 ,190 ,013 ,768 

Oseba bo bolj 
prepričljiva, če bo 
uporabljala narečno 
govorico in sleng 
izraze (npr. kul, the 
best). 

Enakost 
varianc ni 
predvidena     2,252 25,305 ,033 ,391 ,174 ,034 ,748 
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Hipoteza H 2.5: Regresijska analiza in koeficient korelacije 
 

Model Summary 

Model R R kvadrat 
Popravljeni R 
kvadrat 

Standardna napaka 
ocene 

1 ,201a ,040 ,031 19,295 

a. Neodvisna spremenljivka: (Constant), LASTNOSTI ANKETIRANCA 

 

ANOVAb 

Model 
Seštevek 
kvadratov df 

Povprečje 
kvadratov F Sig. 

Regression 1554,917 1 1554,917 4,177 ,044a 

Residual 36856,944 99 372,292   

1 Total 38411,861 100    

a. Neodvisna spremenljivka: (Constant), LASTNOSTI ANKETIRANCA 

b. Odvisna spremenljivka: Dejavniki NVK skupaj (mnenje o vplivu vseh NVK skupaj) 

 

Coefficientsa 

Nestandardizirani koeficienti 
Standardizirani 
koeficienti  

Model B Stand. napaka Beta t Sig. 

(Constant) 144,116 16,537  8,715 ,000 

1 
LASTNOSTI 
ANKETIRANCA 1,184 ,579 ,201 2,044 ,044 

a. Odvisna spremenljivka: Dejavniki NVK skupaj (mnenje o vplivu vseh NVK skupaj) 
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Hipoteza H 2.6: Regresijska analiza in koeficient korelacije 
 

Model Summary 

Model R R kvadrat 
Popravljeni R 
kvadrat 

Standardna napaka 
ocene 

1 ,383a ,147 ,138 18,194 

a. Neodvisna spremenljivka: (Constant), DEJAVNIKI PREPRIČLJIVOSTI 

 

ANOVAb 

Model 
Seštevek 
kvadratov df 

Povprečje 
kvadratov F Sig. 

Regression 5642,235 1 5642,235 17,046 ,000a 

Residual 32769,626 99 331,006   

1 Total 38411,861 100    

a. Neodvisna spremenljivka: (Constant), DEJAVNIKI PREPRIČLJIVOSTI 

b. Odvisna spremenljivka: Dejavniki NVK skupaj (mnenje o vplivu vseh NVK skupaj) 

 

Coefficientsa 

Nestandardizirani koeficienti 
Standardizirani 
koeficienti  

Model B Stand. napaka Beta t Sig. 

(Constant) 107,687 17,050  6,316 ,000 

1 
DEJAVNIKI 
PREPRIČLJIVOSTI 1,568 ,380 ,383 4,129 ,000 

a. Odvisna spremenljivka: Dejavniki NVK skupaj (mnenje o vplivu vseh NVK skupaj) 
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Hipoteza H 3: Faktorska analiza 

Tabela 6.22 KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,861 

Approx. Chi-Square 1980,014 

Df 435 

Bartlett's Test of Sphericity Sig. ,000 

 

Korelacijska matrika faktorjev (ob poševni rotaciji OBLIMIN) 

Faktor 1 2 3 4 5 6 

1 1,000 ,221 –,194 ,359 –,249 –,419 

2 ,221 1,000 –,426 ,023 –,130 –,243 

3 –,194 –,426 1,000 –,153 ,183 ,238 

4 ,359 ,023 –,153 1,000 –,241 –,452 

5 –,249 –,130 ,183 –,241 1,000 ,354 

6 –,419 –,243 ,238 –,452 ,354 1,000 

Extraction Method: Principal Axis Factoring  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization  

 
Factor Analysis 

Communalities 

 Initial Extraction 

Oseba višje rasti je bolj prepričljiva kot oseba, ki je nižje rasti.                        ,769 ,754 

Starejša oseba je bolj prepričljiva kot mlajša oseba. ,780 ,693 

Barva kože osebe, ki želi prepričati, vpliva na njeno prepričljivost. ,659 ,618 

Osebe, ki imajo vitko postavo, so bolj prepričljive kot osebe, ki imajo bolj 

okroglo postavo. 

,779 ,782 

Moški so bolj prepričljivi kot ženske. ,760 ,707 

Ženske so bolj prepričljive kot moški. ,624 ,539 

Oseba, katere zunanji videz je bolj urejen, je bolj prepričljiva. ,591 ,598 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo oblečena sproščeno (npr. v kavbojke in 

polo majico). 

,569 ,509 

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo oblečena formalno (npr. obleka ali hlače in 

srajca). 

,560 ,479 

Ženske, oblečene v krilo, so bolj prepričljive kot ženske, oblečene v hlače. ,713 ,633 
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Ženska, ki bo obuta v zaprte čevlje ali salonarje, bo videti bolj profesionalna 

kot ženska, ki bo obuta v sandale ali odprte natikače. 

,636 ,567 

Moški, oblečen v kratke hlače, bo videti manj profesionalen kot moški, ki 

bo oblečen v dolge hlače. 

,624 ,550 

Ljudje, ki uporabljajo manj nakita, so bolj prepričljivi kot ljudje, ki 

uporabljajo veliko nakita. 

,718 ,729 

Ljudje, ki uporabljajo nakit, ki ni zelo vpadljiv, so bolj prepričljivi kot 

ljudje, ki uporabljajo zelo vpadljiv nakit. 

,781 ,758 

Ljudje, ki dišave uporabljajo zmerno, so bolj prepričljivi kot ljudje, ki 

uporabljajo preveč dišav. 

,760 ,764 

Ženske, ki imajo nohte na rokah negovane, so bolj prepričljive kot ženske, 

katerih nohti niso negovani. 

,585 ,528 

Ženske, ki imajo nohte polakirane z živimi barvami, dajejo vtis 

neprofesionalnosti. 

,660 ,642 

Zmerno naličene ženske so bolj prepričljive kot vpadljivo naličene ženske. ,762 ,749 

Nenaličene ženske so bolj prepričljive kot zmerno naličene ženske. ,625 ,673 

Ženske, ki imajo dolge lase spete (npr. v figo), so bolj prepričljive kot 

ženske, ki imajo dolge lase razpete. 

,644 ,572 

Moški, ki so kratko postriženi, so bolj prepričljivi kot moški, ki imajo dolge 

lase. 

,726 ,713 

Moški, ki imajo brado obrito, so bolj prepričljivi kot moški, ki so neobriti. ,696 ,618 

Moški, ki ima uhan v ušesu, je manj prepričljiv kot moški, ki nima uhana. ,661 ,660 

Primeren nakit za poslovnega moškega sta zapestna ura in poročni prstan. ,539 ,499 

Moški, ki ima poleg zapestne ure in poročnega prstana še verižico in 

zapestnico, je manj prepričljiv kot moški, ki verižice in zapestnice nima. 

,579 ,602 

Od sonca zagoreli posamezniki so bolj prepričljivi kot posamezniki, ki niso 

zagoreli, saj dajejo vtis, da skrbijo za svoje telo. 

,655 ,567 

Obvezen del garderobe dobrega menedžerja je kravata. ,547 ,390 

Ljudje, ki ne uporabljajo dišav, so bolj prepričljivi kot ljudje, ki dišave 

uporabljajo zmerno. 

,525 ,467 

Extraction Method: Principal Axis Factoring 

 
Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Factor Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 9,934 35,477 35,477 9,563 34,152 34,152
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2 4,544 16,227 51,704 4,210 15,035 49,187

3 1,509 5,390 57,094 1,086 3,880 53,067

4 1,281 4,574 61,667 ,896 3,200 56,267

5 1,275 4,552 66,220 ,869 3,104 59,371

6 1,068 3,814 70,033 ,736 2,629 62,001

7 ,855 3,052 73,085    

8 ,816 2,913 75,998    

9 ,682 2,435 78,433    

10 ,642 2,294 80,727    

11 ,614 2,191 82,918    

12 ,551 1,969 84,887    

13 ,521 1,862 86,749    

14 ,473 1,690 88,439    

15 ,387 1,383 89,822    

16 ,358 1,279 91,100    

17 ,318 1,135 92,235    

18 ,301 1,075 93,309    

19 ,265 ,947 94,257    

20 ,257 ,916 95,173    

21 ,246 ,878 96,051    

22 ,228 ,815 96,866    

23 ,189 ,674 97,540    

24 ,180 ,644 98,184    

25 ,158 ,565 98,749    

26 ,133 ,474 99,222    

27 ,128 ,459 99,681    

28 ,089 ,319 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring 
 

Total Variance Explained 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Factor Total % of Variance Cumulative % 

1 5,227 18,669 18,669
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2 3,785 13,519 32,188

3 2,491 8,898 41,085

4 2,277 8,134 49,219

5 1,838 6,564 55,783

6 1,741 6,218 62,001

Extraction Method: Principal Axis Factoring 

 
Factor Matrixa 

 Factor 

 1 2 3 4 5 6 

Oseba višje rasti je bolj 

prepričljiva kot oseba, ki je nižje 

rasti.                                      

,512 ,663 ,180 ,139 ,000 ,032

Starejša oseba je bolj 

prepričljiva kot mlajša oseba. 

,514 ,644 ,110 ,024 –,005 ,036

Barva kože osebe, ki želi 

prepričati, vpliva na njeno 

prepričljivost. 

,494 ,579 ,086 ,158 –,049 –,057

Osebe, ki imajo vitko postavo, 

so bolj prepričljive kot osebe, ki 

imajo bolj okroglo postavo. 

,517 ,639 ,112 ,302 –,047 ,001

Moški so bolj prepričljivi kot 

ženske. 

,578 ,581 ,076 ,145 –,073 ,048

Ženske so bolj prepričljive kot 

moški. 

,581 ,416 ,146 –,044 ,032 ,064

Oseba, katere zunanji videz je 

bolj urejen, je bolj prepričljiva. 

,522 –,231 ,418 ,161 ,268 –,020

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 

oblečena sproščeno (npr. v 

kavbojke in polo majico). 

,512 ,375 –,251 ,010 ,197 ,066

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 

oblečena formalno (npr. obleka 

ali hlače in srajca). 

,544 –,047 ,200 –,181 ,317 ,088

Ženske, oblečene v krilo, so bolj 

prepričljive kot ženske, 

oblečene v hlače. 

,612 ,426 ,074 –,258 ,040 ,060
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Ženska, ki bo obuta v zaprte 

čevlje ali salonarje, bo videti 

bolj profesionalna kot ženska, ki 

bo obuta v sandale ali odprte 

natikače. 

,587 –,172 ,236 –,350 –,076 ,096

Moški, oblečen v kratke hlače, 

bo videti manj profesionalen kot 

moški, ki bo oblečen v dolge 

hlače. 

,529 –,420 ,144 –,186 ,142 ,133

Ljudje, ki uporabljajo manj 

nakita, so bolj prepričljivi kot 

ljudje, ki uporabljajo veliko 

nakita. 

,650 –,293 –,137 –,009 –,299 ,336

Ljudje, ki uporabljajo nakit, ki 

ni zelo vpadljiv, so bolj 

prepričljivi kot ljudje, ki 

uporabljajo zelo vpadljiv nakit. 

,737 –,280 –,113 ,064 –,176 ,297

Ljudje, ki dišave uporabljajo 

zmerno, so bolj prepričljivi kot 

ljudje, ki uporabljajo preveč 

dišav. 

,578 –,557 –,087 ,279 ,062 ,174

Ženske, ki imajo nohte na rokah 

negovane, so bolj prepričljive 

kot ženske, katerih nohti niso 

negovani. 

,501 –,387 –,048 ,347 ,063 ,032

Ženske, ki imajo nohte 

polakirane z živimi barvami, 

dajejo vtis neprofesionalnosti. 

,666 –,173 –,337 –,068 ,191 –,118

Zmerno naličene ženske so bolj 

prepričljive kot vpadljivo 

naličene ženske. 

,699 –,424 –,132 ,212 ,120 ,056

Nenaličene ženske so bolj 

prepričljive kot zmerno naličene 

ženske. 

,624 ,260 –,314 –,317 ,119 –,062

Ženske, ki imajo dolge lase 

spete (npr. v figo), so bolj 

prepričljive kot ženske, ki imajo 

dolge lase razpete. 

,675 ,057 –,009 –,102 –,082 –,310
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Moški, ki so kratko postriženi, 

so bolj prepričljivi kot moški, ki 

imajo dolge lase. 

,706 –,259 –,052 –,057 ,012 –,377

Moški, ki imajo brado obrito, so 

bolj prepričljivi kot moški, ki so 

neobriti. 

,575 –,389 ,172 ,111 ,270 –,147

Moški, ki ima uhan v ušesu, je 

manj prepričljiv kot moški, ki 

nima uhana. 

,581 –,381 ,012 ,108 –,196 –,356

Primeren nakit za poslovnega 

moškega sta zapestna ura in 

poročni prstan. 

,468 –,360 ,265 –,168 –,226 ,015

Moški, ki ima poleg zapestne 

ure in poročnega prstana še 

verižico in zapestnico, je manj 

prepričljiv kot moški, ki verižice 

in zapestnice nima. 

,575 –,155 ,110 –,014 –,479 –,074

Od sonca zagoreli posamezniki 

so bolj prepričljivi kot 

posamezniki, ki niso zagoreli, 

saj dajejo vtis, da skrbijo za 

svoje telo. 

,626 ,221 –,299 ,018 –,144 –,128

Obvezen del garderobe dobrega 

menedžerja je kravata. 

,573 –,117 ,102 –,181 ,020 ,066

Ljudje, ki ne uporabljajo dišav, 

so bolj prepričljivi kot ljudje, ki 

dišave uporabljajo zmerno. 

,511 ,180 –,388 –,048 ,082 ,120

Extraction Method: Principal Axis Factoring 

a. 6 factors extracted. 8 iterations required. 

 
Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

 1 2 3 4 5 6 

Oseba višje rasti je bolj 

prepričljiva kot oseba, ki je nižje 

rasti.                                      

,861 ,003 ,085 ,070 ,025 ,006

Starejša oseba je bolj 

prepričljiva kot mlajša oseba. 

,803 –,060 ,126 ,163 ,036 ,031
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Barva kože osebe, ki želi 

prepričati, vpliva na njeno 

prepričljivost. 

,768 ,027 ,005 ,110 ,122 ,017

Osebe, ki imajo vitko postavo, 

so bolj prepričljive kot osebe, ki 

imajo bolj okroglo postavo. 

,871 ,102 –,067 ,056 ,058 ,030

Moški so bolj prepričljivi kot 

ženske. 

,812 ,057 ,051 ,149 ,073 ,117

Ženske so bolj prepričljive kot 

moški. 

,648 ,058 ,276 ,169 ,067 ,084

Oseba, katere zunanji videz je 

bolj urejen, je bolj prepričljiva. 

,208 ,559 ,448 –,153 ,119 –,066

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 

oblečena sproščeno (npr. v 

kavbojke in polo majico). 

,499 ,134 ,061 ,486 –,036 –,011

Oseba bo bolj prepričljiva, če bo 

oblečena formalno (npr. obleka 

ali hlače in srajca). 

,232 ,285 ,556 ,184 ,011 –,035

Ženske, oblečene v krilo, so bolj 

prepričljive kot ženske, 

oblečene v hlače. 

,601 –,063 ,387 ,315 ,093 ,101

Ženska, ki bo obuta v zaprte 

čevlje ali salonarje, bo videti 

bolj profesionalna kot ženska, ki 

bo obuta v sandale ali odprte 

natikače. 

,134 ,133 ,613 ,110 ,215 ,311

Moški, oblečen v kratke hlače, 

bo videti manj profesionalen kot 

moški, ki bo oblečen v dolge 

hlače. 

–,076 ,408 ,555 ,139 ,101 ,201

Ljudje, ki uporabljajo manj 

nakita, so bolj prepričljivi kot 

ljudje, ki uporabljajo veliko 

nakita. 

,092 ,382 ,220 ,249 ,105 ,673

Ljudje, ki uporabljajo nakit, ki 

ni zelo vpadljiv, so bolj 

prepričljivi kot ljudje, ki 

uporabljajo zelo vpadljiv nakit. 

,165 ,502 ,249 ,271 ,108 ,576
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Ljudje, ki dišave uporabljajo 

zmerno, so bolj prepričljivi kot 

ljudje, ki uporabljajo preveč 

dišav. 

–,088 ,770 ,165 ,149 ,088 ,326

Ženske, ki imajo nohte na rokah 

negovane, so bolj prepričljive 

kot ženske, katerih nohti niso 

negovani. 

,027 ,680 ,055 ,083 ,146 ,184

Ženske, ki imajo nohte 

polakirane z živimi barvami, 

dajejo vtis neprofesionalnosti. 

,100 ,423 ,207 ,578 ,268 ,067

Zmerno naličene ženske so bolj 

prepričljive kot vpadljivo 

naličene ženske. 

,046 ,731 ,206 ,283 ,185 ,236

Nenaličene ženske so bolj 

prepričljive kot zmerno naličene 

ženske. 

,366 ,007 ,264 ,656 ,187 ,061

Ženske, ki imajo dolge lase 

spete (npr. v figo), so bolj 

prepričljive kot ženske, ki imajo 

dolge lase razpete. 

,351 ,187 ,251 ,278 ,515 ,092

Moški, ki so kratko postriženi, 

so bolj prepričljivi kot moški, ki 

imajo dolge lase. 

,114 ,417 ,291 ,299 ,590 ,061

Moški, ki imajo brado obrito, so 

bolj prepričljivi kot moški, ki so 

neobriti. 

,038 ,625 ,385 ,067 ,265 –,057

Moški, ki ima uhan v ušesu, je 

manj prepričljiv kot moški, ki 

nima uhana. 

,018 ,455 ,136 ,076 ,622 ,202

Primeren nakit za poslovnega 

moškega sta zapestna ura in 

poročni prstan. 

–,020 ,230 ,446 –,081 ,320 ,371

Moški, ki ima poleg zapestne 

ure in poročnega prstana še 

verižico in zapestnico, je manj 

prepričljiv kot moški, ki verižice 

in zapestnice nima. 

,205 ,187 ,181 –,013 ,477 ,514
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Od sonca zagoreli posamezniki 

so bolj prepričljivi kot 

posamezniki, ki niso zagoreli, 

saj dajejo vtis, da skrbijo za 

svoje telo. 

,431 ,148 –,022 ,456 ,325 ,213

Obvezen del garderobe dobrega 

menedžerja je kravata. 

,179 ,235 ,441 ,188 ,168 ,213

Ljudje, ki ne uporabljajo dišav, 

so bolj prepričljivi kot ljudje, ki 

dišave uporabljajo zmerno. 

,307 ,162 ,040 ,565 ,000 ,162

Extraction Method: Principal Axis Factoring  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 

a. Rotation converged in 14 iterations. 

Factor Transformation Matrix 

Factor 1 2 3 4 5 6 

1 ,511 ,486 ,404 ,375 ,333 ,297 

2 ,789 –,506 –,200 ,108 –,168 –,204 

3 ,223 ,000 ,527 –,812 ,032 –,111 

4 ,254 ,629 –,642 –,342 –,093 –,054 

5 –,034 ,329 ,290 ,266 –,404 –,756 

6 ,042 ,066 ,154 ,007 –,829 ,532 

Extraction Method: Principal Axis Factoring  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 

 

Cronbach alpha: 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 103 90,4

Excludeda 11 9,6

Cases 

Total 114 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,930 28 

 


