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POVZETEK 

 

 

Za vzpostavitev in vzdrževanje dobrih medosebnih odnosov je pomembna ustrezna 

komunikacija. Kateri tip komunikacije bomo izbrali, je odvisno od situacije in udeležencev v 

pogovoru. Z asertivno komunikacijo lahko brez problema vzpostavimo dobro komunikacijo. 

Če se želimo naučiti zavestno asertivno komunicirati, imamo na voljo tehnike asertivnosti, ki 

nam pripomorejo k učinkovitejši komunikaciji. Pri asertivni komunikaciji se znamo uveljaviti, 

stati za svojimi željami, potrebami in spoštovati sebe ter druge udeležence v pogovoru. 

Udeležencem v pogovoru ne škodujemo, temveč jih spoštujemo.  

 

Namen diplomske naloge je predstaviti komunikacijo v medosebnih odnosih in nato 

podrobneje asertivnost, ki je ključnega pomena za vzpostavitev in ohranjanje dobrih 

medosebnih odnosov. Cilj naloge je ugotoviti ali so ljudje seznanjeni s pojmom asertivnost, 

ali so moški ali ženske bolj asertivni ter kateri stil komuniciranja prevladuje pri obeh spolih. 

 

Za pridobitev rezultatov raziskave smo uporabili kvantitativno raziskovalno metodologijo. 

Uporabljen je bil vprašalnik avtorice Marie Joseph Chalvin iz knjige »Kako preprečiti 

konflikte«. Vprašalnik je bil sestavljen iz 60 trditev. Vsaka trditev je predstavljala primer 

enega od stilov komuniciranja (agresivno, pasivno, manipulativno in asertivno 

komuniciranje). Rezultati so pokazali, da 75,7 % anketirancev pozna pojem asertivnost. 

Razlike v asertivnosti med spoloma so minimalne. Asertivno komuniciranje prevladuje pri 

obeh spolih. Poleg asertivnega komuniciranja, pri moških prevladuje manipulativni stil, pri 

ženskah pa je bilo, na podlagi drugih raziskav, pričakovati, da bo prevladoval pasivni stil. 

Vendar pa se je v naši raziskavi izkazalo ravno nasprotno, prekrivata se agresivni in 

manipulativni stil komuniciranja.  

 

Ključne besede: komunikacija, medosebni odnosi, stili komuniciranja, asertivnost, tehnike 

asertivnosti. 

  



 

 

SUMMARY 

 

 

The key to a good interpersonal relationship is to establish and maintain proper 

communication. What type of communication will we choose depends on the situation and the 

participants in the conversation. So if we use assertive communication, we can easily establish 

and maintain a good communication. If we want to learn how to consciously communicate 

assertively, we have  at our disposal a few techniques that contribute to more effective 

communication. In assertive communication we know how to stand for ourselves, stand by 

our wishes, needs and respect ourselves and other participants in the conversation. We do not 

harm the participants in the conversation, we respect them.  

 

The purpose of this study is to present communication in interpersonal relationships and then 

further on, assertiveness. Assertiveness is crucial if we want to establish and maintain a good 

interpersonal relationship. The main aim of this study is to determine whether people are 

familiar with the concept of assertiveness and who is more assertive, men or women? Another 

aim is to determine what communication style predominates in both sex. 

 

To obtain results of the research we used quantitative research methodology. We used a 

questionnaire written by Marie Joseph Chalvin, author of the book How to prevent conflicts. 

The questionnaire was composed of 60 claims. Each claim constituted an example of one of 

the styles of communication (aggressive, passive, manipulative and assertive communication). 

The results shows that 75.7% of respondents are familiar with the concept of assertiveness. 

Differences between the sexes in assertiveness are minimal. Assertive communication is 

prevaliled in both sexes. In addition, beside assertive communication, for men prevailed 

manipulative style. With women it was expected based on other studies that passive style will 

be dominating, but this study proves the opposite, aggressive and manipulative style of 

communication prevailed besides assertive. 

 

Keywords: communication, interpersonal relations, styles of communication, assertiveness, 

assertive techniques.  
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1. UVOD 

 

 

Komunikacija poteka v vseh življenjskih obdobjih in je neizogibna. Poleg besedne 

komunikacije tudi z nebesedno komunikacijo naši okolici posredujemo določena sporočila. 

Komuniciranje je širok pojem, ki ima lahko slabe in dobre učinke. Če komunikacija ni 

uspešna, lahko spodbuja konflikte in sovražne odnose. Za uspešno komunikacijo mora med 

udeleženci v pogovoru obstajati medsebojna skladnost, komunikacijska namera pošiljatelja 

mora biti jasna,  pomembno pa je tudi prejetje sporočila na strani prejemnika (Ule 2005). 

S komuniciranjem želimo vplivati na vse udeležence, kolikšen pa bo vpliv nanje, pa je 

odvisno od naše moči pri vplivanju, od sloga komuniciranja in od potreb udeležencev. Velja, 

da več kot imaš moči, več vpliva imaš nad udeleženci (Cvetko 2001). 

Medosebni odnosi so posledica trajnih, ponavljajočih interakcij med dvema ali več osebami, 

ki ta odnos vzpostavijo in ohranjajo s komuniciranjem. Vendar komuniciranje samo še ne 

zagotavlja trajnejšega odnosa med udeleženci, potrebno je veliko odnosnih sporočil o svojem 

počutju, čustvih, želja, strahovih in pogledih na ta odnos. Medosebno komuniciranje je 

pomembno za naše socialno življenje (Ule 2005). 

Poznamo več vrst komunikacije: agresivno, pasivno, manipulativno in asertivno. Če želimo 

uspešno komunicirati, je najboljša izbira asertivna komunikacija. Asertivna komunikacija je 

samozavestno vedenje, kjer se upamo uveljaviti, se spoštujemo in obenem spoštujemo tudi 

druge. Takšen tip komuniciranja je povsem naraven, do izraza pa pride, kadar smo v 

prijaznem okolju, kjer nismo napeti, zaskrbljeni ali anksiozni (Chalvin 2004). Zaradi 

pozitivnih učinkov asertivnosti so to vrsto komuniciranja vzeli pod drobnogled številni 

avtorji. Njihov namen je bil predvsem v želji, da bi ga bilo moč uporabiti tudi v stresnih 

situacijah. Asertivnosti se je namreč mogoče naučiti z različnimi tehnikami, na osnovi katerih 

je posamezniku omogočeno, da uresniči svoje cilje in obenem ne škodi drugim. Cilj 

asertivnosti je, da se posameznik nauči globlje komunicirati in aktivno pristopiti k življenju 

(Potočnik Kodrun 2014). 

Namen diplomske naloge je predstaviti komuniciranje v medosebnih odnosih. Obstaja namreč 

več načinov komunikacije, ki se v vsakdanjem življenju posameznikov pojavlja. V 
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komunikacijskem procesu so lahko povsem pasivni, lahko so do sogovornikov agresivni, 

možno pa je tudi, da z drugimi komunicirajo manipulativno. Poleg teh pa obstaja tudi 

asertivno komuniciranje, na katerega se v pričujoči nalogi osredotočamo tudi mi.  

Opazili smo, da čeprav obstajajo opredelitve asertivnosti, ki jih navajajo domači avtorji, pa 

nekih empiričnih raziskav ni moč zaslediti. Ravno zaradi pomanjkanja proučevanja 

asertivnosti med ljudmi na domačih tleh, smo ugotovili, da je k proučevanju asertivnosti v 

našem prostotu potrebno dodati še kaj. Tako je namen pričujoče naloge ta, da področju 

proučevanja asertivnosti dodamo vpogled v uporabo asertivnosti v vsakdanjem življenju ter 

na ta način v določeni meri razširimo obzorja uporabe te oblike komuniciranja.  

Cilji diplomske naloge so tako predvsem trije: 

 ugotoviti, ali so ljudje seznanjeni s pojmom asertivnost; 

 ugotoviti, ali je več asertivnosti pri moških ali ženskah; 

 ugotoviti, katera vrsta komuniciranja je najbolj pogosta pri obeh spolih. 

V skladu z namenom in cilji naloge smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja (RV) in 

hipoteze (H): 

RV1: Ali anketirani, tako moški kot tudi ženske, poznajo pojem 'asertivnost'? 

H1: Anketirani so s pojmom »asertivnost« dobro seznanjeni. To velja tako za moške kot za 

ženske. 

RV2: Ali je več asertivnega komuniciranja pri moških ali ženskah? 

H2: Več asertivnega komuniciranja srečamo pri ženskah. 

RV3: Kateri način komuniciranja je najpogosteje uporabljen pri moških in ženskah? 

H3: Pri moških je najpogosteje uporabljen agresivni način komuniciranja, pri ženskah pa 

asertivni način komuniciranja. 

Za izpolnitev namena, dosego ciljev ter oblikovanja opredelitev do raziskovalnih vprašanj in 

hipotez, v nalogi najprej predstavimo teoretična izhodišča. V prvem poglavju se tako 

osredotočimo na splošne poglede na komunikacijo. Najprej pojem komunikacije opredelimo 
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in predstavimo pomen komuniciranja v vsakdanjem življenju. Nato komunikacijo 

predstavimo kot proces, ki vključuje tri glavne elemente: pošiljatelja in prejemnika, 

komunikacijsko pot in sporočilo. V komunikacijskem procesu oziroma sistemu obstajajo tudi 

zakoni, ki veljajo splošno, vedno in povsod. Uporabljajo se predvsem v terapevtske namene, 

zaradi česar se nadalje osredotočamo tudi na psihodinamične vidike komuniciranja. 

Nenazadnje pa je komuniciranje pomembno tudi pri vzpostavitvi in vzdrževanju medosebnih 

odnosov.  V tretjem poglavju naloge predstavimo različne oblike komuniciranja, ki se 

pojavljajo med ljudmi v vsakdanjem življenju. Izmed teh oblik pa v četrtem poglavju 

izpostavimo asertivnost ter predstavimo njene glavne vidike. Pri tem opozorimo na pomen 

čustvene inteligence, ki je v bistvu predpogoj za uspešno uporabo asertivnosti. Nadalje 

predstavimo tudi situacije, v katerih se je asertivnosti dobro posluževati in v katerih ne. 

Asertivnosti se je mogoče naučiti, v okviru tega pa se uporabljajo različne tehnike. Ravno 

zato v nadaljevanju četrtega poglavja te tehnike predstavimo, nato pa opišemo tudi besednjak, 

ki se ga v tej obliki komuniciranja najpogosteje uporablja. Na koncu pa izpostavimo tudi 

razvoj neverbalnega asertivnega mišljenja. V petem poglavju predstavljamo metodološki 

okvir, ki smo ga oblikovali za namene študija asertivnosti v vsakdanjem življenju. Pri tem 

podrobneje predstavimo namen in cilje raziskovanja, izpostavimo raziskovalna vprašanja in 

hipoteze, nazadnje pa tudi proces zbiranja in opis zbranih podatkov. V šestem poglavju 

predstavimo rezultate analiz, ki nam v zadnjem poglavju služijo za razrešitev vprašalnih 

vprašanj ter predstavitev sklepnih misli.  
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2. KOMUNIKACIJA 

 

 

Ljudje smo socialna bitja, ki za življenje in preživetje potrebujemo stik z drugimi. 

Komuniciranje je dejavnost, ki je sestavni del našega življenja. Vsak odnos temelji na 

komuniciranju, preko katerega se prenašajo informacije, kar posledično vpliva na sočloveka. 

S komuniciranjem se izražamo, pridobivamo nova znanja in gradimo svojo osebnost.  

V tem poglavju za potrebe nadaljnjega razumevanja naloge najprej opredeljujemo osnovne 

pojme komuniciranja. Ker je človek bistven element komuniciranja, je pri tem potrebno 

upoštevati tudi psihodinamične vidike komuniciranja. Ljudje namreč s svojimi nezavednimi 

mehanizmi vplivamo na celoten potek komuniciranja. 

 

2.1 Opredelitev in pomen komunikacije 

Beseda komunikacija je sicer statičen samostalnik, a v resnici je proces, ki povezuje vsaj dva 

človeka. Ko komuniciramo z drugim človekom, zaznavamo njegov odziv in nanj 

odgovarjamo s svojimi misli in čustvi. Komunikacijo zato moramo dojemati kot proces, saj 

poleg izmenjave sporočil med najmanj dvema človekoma komunikacija vsebuje tudi druge 

komponente. (Cvetko 2001). 

Komuniciranje je torej širok pojem, ki vsebuje procese med ljudmi kot procese v nas samih. 

Poleg kognitivnih procesov oblikovanja in razumevanja sporočil, obstajajo tudi notranji 

dialogi s samim seboj v obliki mišljenja, razmišljanja, domišljije in sanjarjenja. Na drugi 

strani pa imamo komuniciranje, ki presega interakcijo med posamezniki in obsega 

komuniciranje med institucijami ali prek medijev. (Ule 2005). V nalogi je izpostavljena 

komunikacija med posamezniki. Opisanih je več tipov komunikacije, ki jih uporabljamo 

vsakodnevno, nekatere več, nekatere manj.  

Komuniciranje ima lahko slabe in dobre učinke in ni vedno usmerjeno k harmoniziranju 

odnosov med ljudmi. Namreč, spodbuja tudi konflikte in sovraštvo v odnosih. Vendar je kljub 

temu komuniciranje glavna vez med ljudmi, je daleč nad procesom prenosa informacij in 

jezikovne artikulacije. (Ule 2005).  
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Komuniciranje med ljudmi in vzpostavljanje odnosov se začne pri komunikacijskem sistemu 

oziroma vzpostavitvi procesa komuniciranja. Ta je sestavljen iz več sestavin, ki so ključnega 

pomena za uspešno komunikacijo. Začne se pri pošiljatelju, ki svoje sporočilo po 

komunikacijski poti preda prejemniku. (Možina et al. 2004). Glede na to v nadaljevanju 

predstavljamo sam proces komuniciranja. 

 

2.2 Proces komuniciranja 

Komunikacijski sistem kot proces je sestavljen iz štirih sestavin: pošiljatelja, prejemnika, 

sporočila in komunikacijske poti. Glavne značilnosti le-teh so opisane v nadaljevanju. 

2.2.1 Pošiljatelj in prejemnik 

Kot navaja Možina s sodelavci (2004), je pošiljatelj tisti, ki sporočilo snuje in oddaja. Pri tem 

pa naj bi upošteval pravila uspešnega komuniciranja: 

 pošiljatelj mora imeti jasen cilj, ki ga želi sporočiti prejemniku; 

 sporočilo mora biti jasno in razumljivo; 

 dobro je, da pošiljatelj pozna prejemnikove vrednote, vlogo in interese; od tega je 

namreč odvisno, kako bodo prejemniki sporočilo sprejeli in se odzvali. 

Oseba, ki sporočilo sprejme od pošiljatelja, je prejemnik. Prejemnik sporočilo razume tako, 

kot ga je pošiljatelj zasnoval. Problem lahko nastane če je med prenosom sporočila prišlo do 

motenj. Kos (2007) opredeljuje tri vrste motenj, ki se lahko pojavijo med prenosom sporočila: 

 psihološka ovira – pomanjkanje empatije med pošiljateljem in prejemnikom; 

 semantična ovira – zaradi posledic razlike v jeziku in kulturi, prejemnik sporočilo 

sprejme z drugim pomenom; 

  mehanična ovira: motnje komunikacijskega kanala (ropot in šum in okolice, itd.). 
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2.2.2 Sporočilo 

Sporočilo lahko dojemamo kot tisto, kar pošiljatelj pošilja in kar prejemnik sprejema. 

Sporočilo so dejstva, mnenja, želje, skratka informacije, ki se izražajo z besedami, gibi ali 

drugačnimi znaki. (Možina et al. 2004). 

2.2.3 Komunikacijska pot 

Komunikacijska pot je kanal, preko katerega se prenašajo informacije od pošiljatelja do 

prejemnika. Lahko so neposredni stiki med pošiljateljem in prejemnikom, pisma ali različni 

tehnični posredniki (telefon, telefaks, računalnik in drugi tehnični posredniki). 

Komunikacijske kanale delimo na neposredne in posredne. Pri neposrednem kanalu je prenos 

informacije z glasom od pošiljatelja do prejemnika sporočila direkten. Pri posrednem pa so 

vključena različna tehnična sredstva za prenos sporočil. Za prenos glasu lahko uporabimo 

telefon, megafon in radio; za prenos slike ali teksta pa oglasne deske, časopise, letake, 

televizijo, internet in podobno. Učinkovitost kanala je odvisna od psihofizičnih lastnosti 

prejemnika sporočil. Prejemnik lahko sporočilo sprejema s posameznim čutilom (vid, sluh, 

otip in okus) ali tudi z več čutili hkrati. (Fink 2009).  

Pogoj, da proces komuniciranja poteka, je, da so prisotne vse sestavine komunikacijskega 

sistema. Sestavine so lahko prisotne v istem časovnem intervalu, ali pa tudi ne. Glede na to 

ločimo med sinhrono in asinhrono komunikacijo. Sinhrona komunikacija poteka v istem 

časovnem intervalu, pri čemer sta istočasno prisotna tako pošiljatelj kot prejemnik. Ta oblika 

komunikacije je v bistvu neposredna. V procesu komuniciranja pa obstaja tudi možnost, da 

komunikacijski kanal poslano sporočilo shrani za določeno časovno obdobje, ki ga prejemnik 

lahko sprejme s časovnim zamikom. V tem primeru gre za asinhrono komunikacijo, ki poteka 

posredno. (Škerlep, n.d.). 

Poznamo tudi več vrst komunikacijskih sistemov, in sicer enosmerne, dvosmerne in 

kompleksne sisteme. Pri enosmernih ni medsebojne reakcije, niti vplivanja med pošiljateljem 

in prejemnikom, medtem ko pri dvosmernih sistemih velja, da prihaja na obeh straneh do 

procesov sprejemanja in oddajanja. Zaradi različnih motenj lahko dvosmerni komunikacijski 

sistem preide v enosmernega. V kompleksnih sistemih pa komunikacija poteka preko enega 

ali več komunikacijskih kanalov. (Ferjan 1998). 
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2.3 Zakoni komunikacije 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je v Kaliforniji delovala Paloaltovska šola, ki je 

komunikacijo pričela raziskovati predvsem v terapevtske namene. Eden najpomembnejših 

sklepov, do katerega so prišli, so t.i. zakoni komunikacije, ki veljajo na splošno, vedno in 

povsod. Zakoni komunikacije, ki so jih v okviru tega opredelili Kompare in drugi (2005), so: 

 Nemogoče je ne komunicirati. 

Zaradi medsebojnega zaznavanja je nemogoče, da ljudje med seboj ne bi komunicirali. 

Že samo če se nekdo obrne stran od nas, je to za nas neko sporočilo, ki mu dajemo 

pomen. Ljudje se vedemo in komuniciramo v skladu s pomenom, ki ga pripišemo 

dogodku. 

 Vsaka komunikacija ima vsebinski in odnosni vidik. 

Vsaka informacija ima vsebinski vidik; to je informacija, ki jo nekdo sporoča. Na 

primer mati sporoči otroku, da je zunaj mraz. Informacija je vsebinska, ki ima pa tudi 

odnosni vidik, saj je mati v resnici želela sporočiti otroku, da jo je strah, da se bo 

prehladil. S tem je pokazala svoj odnos do otroka. 

 Problem izhodiščne točke dogodkov. 

Ljudje si različno predstavljamo, kdaj se je komunikacija začela, kdaj se je pojavil spor, 

kaj je vzrok ali posledica nečesa. Na primer, oče in hčerka sta v sporu, vendar oba iz 

različnih razlogov. Oče misli, da zato ker je hčerki zvečer prepovedal izhod, hčerka pa 

mu je zamerila že prejšni teden, ko ji ni dal denarja za nakup nove obleke. 

 Komunikacija lahko poteka na digitalen in/ali analogen način. 

Digitalna komunikacija je natančna, enoznačna. Uporabljena je tako, da jo vsi razumejo, 

na primer: Anja je visoka 175 cm. Popolnih enoznačnih sporočil ni, problem je v 

kodiranju in dekodiranju. Ljudje pri kodiranju svojih občutkov dogajanj ne morejo do 

popolnosti preliti v besede in obratno pri dekodiranju ni mogoče popolno prevesti 

sporočilo v doživljanje sogovornika. Analogna komunikacija pa uporablja posredna, 

prenesena sporočila, ki so razumljiva na več načinov. Takšnih je večina neverbalnih 
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sporočil, ampak ne vsa. Nekatera neverbalna sporočila, kot je na primer udarec, so 

enoznačna.  

 Komunikacija poteka na simetričen in/ali komplementaren način. 

V komunikaciji se kaže več vrst odnosov. Lahko so simetrični oziroma enakovredni, kot 

na primer odnosi med prijatelji, kjer so si med seboj enakovredni in nihče ne prevladuje 

nad nikomer. Poznamo pa tudi komplementarne (hierarhične) odnose, pri katerih se 

način komunikacije pogosto enači z enosmerno komunikacijo. Tak primer je na primer 

odnos med učitelji in učenci. V splošnem gre torej za odnos med nekom, ki je pri nečem 

spreten, je torej sposobnejši, in nekom, ki je manj sposoben in te iste stvari ne obvlada. 

Večinoma gre za podajanje oziroma sporočanje navodil, ukazov, skratka tisto, kar se 

dogaja na besedni ravni. 

Poleg predstavljenih splošnih zakonov komuniciranja pa v procesu komunikacije pomembno 

vlogo igrajo ljudje, torej oddajniki in sprejemniki. Človek je bistveni element, ki s svojimi 

lastnostmi opredeljuje komunikacijo. Te lastnosti vključujejo različna mnenja, občutke, 

potrebe, strahove, želje in podobno. In ravno zaradi teh človeških lastnosti, ki se od človeka 

do človeka razlikujejo, je komunikacija precej zapleten proces. Poleg tega so te lastnosti 

pogosto tudi glavni vzroki za pojav konfliktov in manipulacij. (Cvetko 2001). V tem smislu je 

pomemben tudi psihodinamični vidik komuniciranja, ki ga predstavljamo v nadaljevanju. 

 

2.4 Psihodinamični vidiki komuniciranja 

Komunikacijo torej v večini opredeljujejo ljudje, ki, vsak na svoj unikaten način, v skladu s 

svojimi osebnimi lastnostmi, izražajo svoje mišljenje, mnenja in občutke. To pa nadalje 

vpliva na objektivnost in jasnost danega sporočila. Če se vir našega izražanja pomeša, lahko 

postane komunikacija nejasna za vse udeležence. (Cvetko 2001). 

Brez komuniciranja ne bi bilo odnosov, intimnosti, sodelovanja, (so)čustvovanja, socialnega 

in javnega življenja ter medijske dejavnosti. Kot opredeljuje Ule (2005), je komuniciranje 

osrednja socialna dejavnost ljudi, saj: 

 večino svojega zavestnega življenja posvetimo komuniciranju z drugimi ali s samim 

seboj; 



Planina, Anja. 2015. »Asertivnost v vsakdanjem življenju.« Diplomska naloga.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

9 

 

 je univerzalna dejavnost; 

 nam izjemno veliko pomeni, kako komuniciramo in kako smo uspešni v tem; 

 s komuniciranjem spoznavamo, kdo smo in to povemo tudi drugim. 

V komunikaciji želi vsak posameznik na nek način vplivati na vse udeležence. Zmožnost tega 

pa je odvisna od njegove moči za vplivanje, od izbranega sloga komuniciranja in od potreb 

udeležencev v komunikaciji. Več kot ima posameznik moči, večji je njegov vpliv na ostale 

udeležence. Pravzaprav tovrsten vpliv vzpodbudja udeležence k spremembam. Pri izbiri sloga 

komuniciranja pa je bistvenega pomena, da izberemo slog, ki bo odgovarjal značilnostim 

udeležencev. Značilnosti se delijo na dve kategoriji, in sicer na zmožnosti udeležencev 

(kamor prištevamo med drugim stopnjo njihovega znanja, njihove sposobnosti in izkušnje) in 

voljnost (na primer njihova pripravljenost na sprejemanje sprememb in poprijeti za delo). 

Udeleženci v komunikaciji ravnajo v skladu s svojimi interesi, ki izhajajo iz njihovih potreb, 

kar v veliki meri določa končni učinek komunikacije. (Cvetko 2001). 

V skladu s tem poznamo tudi več psihodinamičnih vidikov komuniciranja. Le-te definirajo 

nezavedni mehanizmi, ki vplivajo na celoten potek komuniciranja. Fink (2009) navaja 

primere:  

 izražanje notranjih stanj, 

 razlaganje opaženega, 

 vpliv poznavanja našega vedenja na komunikacijo, 

 vpliv psihičnih stanj na komunikacijo, 

 strah pred komuniciranjem, 

 obrambni mehanizmi  

 in podobno. 
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2.4.1 Izražanje notranjih stanj  

V komunikaciji je potrebno paziti na način, kako izražamo svoje občutke, opažanja in mnenja. 

Vse to namreč vpliva na objektivnost in jasnost sporočila, ki ga želimo predati. Izražanje 

notranjih stanj med seboj ne smemo pomešati. Mnenja so mnenja, občutke izražamo kot 

občutke in opažanja kot opažanja. Namreč, če to pomešamo, je naše izražanje neobjektivno in 

si tako o sebi kot tudi o drugih ustvarimo nepravilne sodbe. (Fink 2009). 

2.4.2 Razlaganje opaženega 

Med komuniciranjem s sogovornikom je naše opažanje selektivno. To pomeni, da zaznavamo 

le dele sporočila, ki nam ga sogovornik sporoča, in ne celotnega sporočila. Selektivna 

percepcija se odvija na osnovi nezavednih mehanizmov, je subjektivna in nepredvidljiva, saj 

ne moremo predvideti, katere dele sporočila bo sogovorec sprejel. Selektivno je tudi 

sporočilo, ki ga prejmemo, saj si tudi pomen sporočila prejemnik razlaga subjektivno. Takšno 

sporočilo je modificirano z dodatki, prejemnik vanj projicira sebe in svojo okolico in tako 

prilagaja sporočilo svojim željam, stališčem in potrebam. Zaradi selekcij in subjektivnosti 

sprejeto sporočilo pogosto ne sovpada s sporočilom, ki ga je želel posredovati oddajnik. 

Nekaterim nesporazumom se lahko izognemo s preverjanjem in usklajevanjem poslanih in 

sprejetih sporočil. (Fink 2009). 

2.4.3 Vpliv poznavanja našega vedenja na komunikacijo 

Po različnih teorijah nam je znano, da naše vedenje pomembno vpliva na komunikacijo in je 

tudi vzrok za pojav motenj v komunikaciji. Vedenja v tem primeru delimo glede na to, ali se 

našega vedenja zavedamo ali ne ter glede na to, ali je naše vedenje poznano tudi drugim. 

(Fink 2009). 

V skladu s tem Fink (2009) predstavlja različne vrste vedenja: 

 Svobodno vedenje, ki je javno znano nam in drugim ter omogoča svobodno, kritično, 

odkrito in ozaveščeno komunikacijo. 

 Slepo vedenje, ki je nam neznano in znano drugim. Slepo vedenje lahko postane znano, če 

iščemo in prejemamo povratne informacije o sebi in svojem vedenju.  
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 Skrito vedenje, ki je znano le nam. Skrito vedenje lahko postane prepoznano, če drugim 

dajemo povratne informacije o sebi in svojem vedenju. 

 Nenazadnje pa poznamo še nezavedno vedenje, ki lahko postane zavedno z uporabo raznih 

psihodiagnostičnih metod. 

2.4.4 Vpliv psihičnih stanj na komunikacijo 

Vpliv psihičnih stanj je še en od pomembnih psihodinamičnih vidikov komuniciranja. Naše 

notranje psihično stanje pomembno vpliva na vsakodnevno komunikacijo. Avtor transakcijske 

analize, Berne (1980), meni, da je v vsakem posamezniku prisotnih več stanj jaza oziroma ego 

stanj. Berne (1980) stanja razdeli na tri sisteme občutenja oziroma na načine odzivanja na 

dražljaje ali prejeto reakcijo: 

 Otrok je tisti del osebnosti, ki je igriv, kaže veselje, navdušenje ali pa je trmast in 

izraža jezo ter se joče. Pogosti izrazi so: rad bi, hočem, nočem, pusti me pri miru in 

podobno. 

 Roditelj je del posameznikove osebnosti, ki kritizira in/ali ščiti. Spominja na 

obnašanje staršev, uporablja izraze: moraš, ne smeš, pazi ter ne skrbi, pomiri se in 

podobno. 

 Odrasli je tisti del osebnosti, ki nakazuje na samozavestno vedenje, ocenjuje, izraža 

svoje občutke in mnenja ter je objektiven. Uporablja izraze, kot so: mislim, vem, 

razumem in podobno. 

Vsa stanja so prisotna v vseh nas ter se med komuniciranjem izmenjujejo in prehajajo iz 

enega v drugega. Za uspešno komunikacijo moramo vedeti, v katerem stanju se nahajamo mi 

in naš sogovornik. Če sta stanji obeh sogovorcev enaki, poteka komunikacija vzporedno in do 

konfliktov ne prihaja. Seveda se je za uspešno komunikacijo potrebno truditi, da smo čim 

pogosteje v stanju odraslega. (Fink 2009). 
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2.4.5 Strah pred komuniciranjem  

Nezavedni strahovi, ki lahko spremljajo posameznike v komunikaciji, pa so sestavina 

psihodinamične ravni komuniciranja. Strahovi so iracionalni in ovirajo neposredno, odprto 

komunikacijo. Vrste strahov, ki jih navaja Fink (2009) so: 

 Narcistični strah pred komuniciranjem, ki se nanaša na strah, da bi v neposredni 

komunikaciji odkrili sebe drugim in tudi sebi, o tem, kar si ne želimo biti, ne želimo 

spremeniti, ker raje ohranjamo iluzijo o sebi. S tem strahom ostajamo oddaljeni od 

drugih, izolirani, se bojimo odkrite komunikacije z drugimi in s sabo. 

 Strah, pri katerem se bojimo, da bi drugi prepoznali našo preteklost in jo prenesli v 

našo sedanjost, je transferni strah.  

 Strah, pri katerem do sogovorca raje ostanemo oddaljeni, kot da bi odkrito 

komunicirali, le zato da ne bi česa izvedeli, kar bi nas potencialno ogrožalo, je 

paranoidni strah. 

2.4.6 Obrambni mehanizmi 

Obrambni mehanizmi so procesi, ki potekajo na podzavestni ravni. Sodelujejo pri 

uravnavanju čustev in ohranjajo našo podobo o sebi. Obrambni mehanizmi nas varujejo pred 

neposrednim soočanjem z resničnostjo, vplivajo na soočanje s stresom in vzdržujejo stopnjo 

čustvovanja v okviru sprejemljivih mej (na primer v primeru smrti ljubljene osebe, zanikanju 

povečanja bioloških nagonov (povečano seksualno zavedanje in agresivnost v adolescenci). 

Obrambni mehanizmi pa na primer tudi zmanjšujejo slabo vest kakor tudi nerešene konflikte s 

pomembnimi osebami v našem življenju. (Fink 2009). 

 

2.5 Medosebni odnosi in komuniciranje 

Na celoten potek komuniciranja torej vplivajo različni, zgoraj opisani mehanizmi, ki 

definirajo tudi medosebne odnose med udeleženci komunikacije. Družbene ali medosebne 

spretnosti se začnemo učiti že takoj po rojstvu in jih izpopolnjujejo vse življenje. Medosebni 

odnosi so zelo pomembni za razvoj naše osebnosti, tako v emocionalnem, kot tudi v 

socialnem in intelektualnem smislu. Na podlagi odzivov drugih v našem okolju prejemamo 
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povratne informacije, s katerimi se seznanimo z načinom, kako nas zaznavajo drugi. S tem se 

naučimo na podoben način zaznavati tudi samega sebe. V odnosu z drugimi iščemo lastnosti, 

ki jih občudujem in jih nato poskušamo razviti tudi pri sebi, s tem pa si ustvarjamo svojo 

identiteto. (Možina 2002). 

Medosebne odnose lahko po besedah Možine (2002, 4) obravnavamo kot: 

 »odnose posameznika do posameznika, 

 posameznika do skupine, 

 skupine do skupine in 

 posameznika do samega sebe (samokritičnost).« 

Medosebni odnosi so sestavni del našega življenja, saj se z njimi srečujemo v različnih 

okoljih in gojimo različno globoke in trdne odnose. Poznamo temeljne značilnosti, na katerih 

se gradijo medosebni odnosi. Kot navaja Možina (2002, 2), te značilnosti vključujejo: 

 »priznavanje razlik, 

 vzajemnost odnosov, 

 omogočanje osebnega izražanja, 

 dajanje in sprejemanje povratnih informacij, 

 priznavanje nasprotij, 

 preprečevanje dvopomenskega položaja, 

 odsotnost vsiljevanja, 

 odsotnost nehotene ali nevrotične zlorabe drugega.« 
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V nadaljevanju na kratko opisujemo naštete temeljne značilnosti medosebnih odnosov 

(Možina 2002, 2-3): 

Priznavanje razlik 

Je ena izmed temeljnih značilnosti medosebnih odnosov in pomeni, da moramo vsakomur dati 

pravico do lastnega mišljenja, do posebnega zavzemanja. Drugim moramo dovoliti, da se s 

čim ne strinjajo, da mislijo drugače in da tudi povejo svoje mnenje. Samo v takšnem primeru 

lahko govorimo o dogovarjanju in usklajevanju. 

Vzajemnost odnosov 

Vzajemnost odnosov se doseže v dialogu, ki terja takšno aktivnost in prilagodljivost v 

odnosu. To pomeni, da se obojestransko zanimamo za podrobnosti, preučujemo in se učimo, 

predlagamo in sprejemamo predloge, sprašujemo in se dogovarjamo, kontroliramo in 

sprejemamo kontrolo. Torej, pojasnila za vse, kar ni jasno in razumljivo, iščemo vzajemno. 

Omogočanje osebnega izražanja 

Pravica do osebnega izražanja pomeni pravico do lastnega, samostojnega, neodvisnega, 

specifičnega, samosvojega razvoja, je torej pravica individualnosti. 

Dajanje in sprejemanje povratnih informacij 

Brez povratnih informacij ni možno vzpostaviti pravega stika med ljudmi oziroma odnosa. Je 

ena izmed pomembnih značilnosti, saj obe strani potrebujeta informacije o tem, kakšno je 

mnenje enega o drugem. Brez te značilnosti odnosa ni mogoče izboljševati in spreminjati, 

lahko se le še slabša. 

Priznavanje nasprotij 

V razmerah, kjer se ljudje izogibajo konfliktom, vlada lažna harmonija, kar povzroči 

negotovost, lažno komuniciranje in strah. V takšnih razmerah ni iskrenih srečanj in ustreznih 

izkušenj. Priznavanje nasprotij v odnosih in njihovo realno reševanje je ključnega pomena za 

popolno harmonijo med ljudmi. 
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Preprečevanje dvopomenskega položaja 

Posebna značilnost pri urejanju medosebnih odnosov je, kaj in kako sporočamo. Pomembno 

je, da je tisto, kar pripovedujemo enako tistemu, kar mislimo, da se v skladu s tem tudi 

vedemo in da naše stališče ne odstopa od povedanega. Takšno ozračje je jasno in nezapleteno, 

je pogoj za konstruktivno sodelovanje z drugimi, za skupinsko ustvarjanje in za skupen 

razvoj. 

Odsotnost vsiljevanja 

Če želimo vzpostaviti zdrave medosebne odnose, mora biti resničnost takšna, kakršna je.. 

Nikomur torej ne smemo ničesar vsiljevati. 

Odsotnost nehotene ali nevrotične zlorabe drugega 

Če želimo ohraniti zdrave medosebne odnose, se je potrebno izogibati nehotenem ali 

nevrotičnem zlorabljanju drugega. Za odnose je pogubno, če za reševanje naših notranjih 

konfliktov uporabljamo druge. Zloraba drugih za reševanje notranjih konfliktov se kaže na 

dva načina. Prvi je ta, da drugega silimo v vlogo zaželenega, toda neuresničljivega dela lastne 

osebnosti. Drugi pa je ta, da drugega silimo v izvajanje nalog namesto nas (na primer, da 

damo sodelavcu nalogo in mora namesto nas narediti nekaj, česar sami nočemo storiti). 

Takšni tipi vedenja so nasilni in s tem želijo le drugemu nakazati, da so slabotni in nemočni.« 

V vseh teh primerih gre torej za različne oblike medosebnega komuniciranja. 

2.5.1 Medosebno komuniciranje 

Medosebno komuniciranje se odvija v fizični bližini udeležencev, pri čemer kontrola in 

odgovornost nista vedno prisotni. Medosebna komunikacija načeloma ne poteka preko 

medijev, gre torej za neposredovano komunikacijo V tem smislu gre za t.i. »face to face« 

komunikacijo, kjer informacije dosledno potekajo v obe smeri. (Trček 1998).  

Medosebno oziroma interpersonalno komuniciranje zajema in preučuje komunikacije, v 

katerih se prenaša vsebina in opredeljuje odnos do te vsebine (Cvetko 2001). Način, na 

katerega razmišljamo, ima velik učinek na komunikacijo z udeleženci. V toku komuniciranja 

se namreč prejemniku sporoča veliko odnosnih sporočil. To so sporočila o svojem počutju, 

čustvih, željah, strahovih, pogledih na pretekli odnos in na prihodnost odnosa. Vendar 
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komuniciranje še ne zagotavlja trajnejšega odnosa med udeleženci. Lahko je le bežno 

srečanje, trenutna izmenjava informacij ali dejanj, pri tem  pa ni nujno, da se takšna 

komunikacija razvije v odnos med udeleženci. Medosebni odnosi so posledica trajnih, 

ponavljajočih interakcij med dvema ali več osebami, ki ta odnos vzpostavijo in ohranjajo s 

komuniciranjem. (Ule 2005) 

Poleg tega, da je medosebno komuniciranje pomembno za naše socialno življenje, ima tudi 

pomembno svetovalno in terapevtsko vlogo v vsakdanjem življenju. Razrešuje številne 

osebne in medosebne dileme ter nesporazume. Z medosebnim komuniciranujem je moč rešiti 

konflikte na načine, ki zbližajo obe strani udeležencev. Rešitev konfliktov nudi udeležencem 

možnost za nadalnji osebni razvoj in za razvoj medosebnih odnosov. Učinkoviti in 

zadovoljujoči odnosi so pogoj za osebno srečo. (Ule 2005).  

Medosebno komuniciranje, ki ga določajo osebnostne lastnosti udeležencev, različni drugi 

mehanizmi in psihosocialni dejavniki, nadalje vpliva na obstoj različnih oblik komunikacije. 

Poznamo več oblik komuniciranja: agresivno, pasivno, manipulativno in asertivno 

komuniciranje. Le-te podrobneje opisujemo v naslednjem poglavju. 
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3. OBLIKE KOMUNIKACIJE 

 

 

Vsak izmed nas komunicira na različne načine. Kako bomo komunicirali, je odvisno od 

situacije, v kateri smo, pa tudi od udeležencev, okolice in našega počutja. Vendar se ponavadi 

zatečemo k tisti obliki komunikacije, ki nam je najbližja. 

Agresivne komunikacije se v določenih situacijah poslužujemo pravzaprav vsi, vendar se je 

potrebno zavedati, da takšen tip komuniciranja ne odobri sadov. Agresivna oseba velja za 

dominantno osebo, za katero je značilna sovražna nastrojenost. Nasprotje agresivni je pasivna 

komunikacija, v kateri oseba, ki je pasivna, ne izraža svojih občutkov, želja in mnenj. Pasivna 

oseba tako deluje hladna in nezainteresirana. Ljudje uporabljajo tudi manipulativno 

komuniciranje, da bi prikrili pasivno ali agresivno komunikacijo oziroma vedenje. Cilj osebe, 

ki manipulira, je, da pozna vse vloge udeležencev v pogovoru in da iz dane situacije iztrži kar 

največ in zmaga. 

Za vsako obliko zgoraj opredeljenih oblik komuniciranja velja, da izhajajo iz 

posameznikovega vedenja in osebnih lastnosti. V tem smislu v naslednjih podpoglavjih 

predstavljamo vsako izmed oblik komuniciranja. 

 

3.1 Agresivna komunikacija 

Osebe z agresivnim stilom komuniciranja izražajo svoje občutke, stališča, misli na način, ki je 

družbeno nesprejemljiv in ogroža pravice drugih udeležencev v pogovoru. Cilj agresivne 

komunikacije je vzpostavljanje vpliva nad drugimi udeleženci in nad situacijami ter 

demonstriranje svoje moči in doseganje premoči nad drugim. (Mišić 2011). 

3.1.1 Agresivnost 

Agresivna oseba sledi motu: Treba se je znati uveljaviti! Ali jaz ali pa oni! 

Pri agresivnem vedenju se oseba vedno postavi zase in zgolj za svoje pravice, pravzaprav 

zahteva od drugih za ravnajo tako, kot ta oseba želi. Če se udeleženec v pogovoru z agresivno 

osebo ne ukloni, postane slednja napadalna, mu grozi in ga posledično tudi kaznuje. 
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Agresivne osebe so običajno grobi in glasni ljudje, ki se radi prepirajo in s silo dobijo tisto, 

kar želijo, vendar jih pa zaradi tega ne spoštujemo ali prostovoljno sodelujemo z njimi 

.(Možina et al. 2004). 

Vsakdo izmed nas se je že zatekel k agresivnem komuniciranju. Človek kot živo bitje je že 

več stoletij prisiljeno, da se v boju za preživetje brani in napada. Ta odziv je v vseh nas 

globoko zakoreninjen, tako da so takšni odzivi ponavadi povsem razumljivi. Ljudje se 

velikokrat znajdemo v neprijetnih situacijah, pred določenimi izzivi in s tem tudi pred raznimi 

pritiski, kar nas lahko prisili v agresivno komunikacijo. V določenih situacijah se je 

poslužujejo celo najbolj pasivne osebe. Vendar se moramo zavedati, da takšen način 

komuniciranja v večini primerov ne odobri sadov. Navadno pripelje le do situacije, ko ostali 

udeleženci v komunikaciji dobijo odpor do agresivne osebe. Vendar pa je v določenih 

primerih ta način komuniciranja neizogiben. Na primer, ko nekdo doživlja osebni napad, 

instiktivno uporabi agresivno komunikacijo. (Perše, Narič in Tibljaš 2011). 

3.1.2 Agresivne osebe 

Osebe, ki se izražajo agresivno so prepričane, da so njihove pravice nad pravicami ostalih 

udeležencev v komunikaciji. V agresivnem komuniciranju se največkrat pokaže negotovost, 

pomanjkanje samozavesti in notranji strah. Ljudje, ki se na tak način izražajo, so odločeni, da 

bodo dosegli svoje, pri tem pa ne upoštevajo občutkov, želja ali misli drugih. So tudi 

ukazovalni, si podrejajo ostale in ne trpijo ugovarjanja nasprotovanja. Agresivni ljudje veljajo 

za dominantne in s svojo sovražno nastrojenostjo zbujajo občutek, da so vedno in povsod 

pripravljeni napasti. Poleg agresivnega besednega komuniciranja je za agresivno osebo 

značilna tudi govorica telesa, ki še podpira njihovo izražanje moči, nagnjenja k nasilju in 

grožnjam. Pri tem je značilno, da so roke te osebe oprte na bokih, njihov pogled je mrk, pesti 

drži stisnjene, zavija z očmi in podobno. Govorico telesa spremljajo tudi dejanja, na primer 

kazanje ali žuganje s prstom, udarjanje po mizi, razbijanje z vrati in podobno. (Perše, Narič in 

Tibljaš 2011). Chalvinova (2004) opisuje, da je tipična agresivna oseba svojeglava, 

impulzivna, strastna in pogosto hiperaktivna. Je trmasta oseba, ki je odločeno prepričana v 

svoj prav in je nesposobna prenesti nasprotovanje. Chalvinova tudi poudarja, da takšen človek 

svoje mnenje pove brez zadržkov in da je avtoritativnost v njegovih odnosih včasih bližji 

despotizmu, kar izzove sovražnost in se stopnjuje v nemir in nasilje. Takšna oseba sovraži 
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mlačnost, ki jo ponavadi enači z lenobo in pasivnostjo, in umirjenost, ki jo enači z 

nedejavnostjo, ujetostjo in s praznimi, preveč uglajenimi odnosi. 

Burley-Allen (1995, 56) opredeljuje tudi različne stile komuniciranja agresivnih oseb: 

 »grajajo druge, ocenjujejo ljudi in njihovo vedenje; 

 so nedostopni; 

 so direktni in slabi poslušalci; 

 imajo slabo razvito empatijo; 

 težko razumejo mnenja drugih; 

 skačejo v besedo in prekinjajo pogovor; 

 govorijo hitro in druge iz pogovora izključijo; 

 svoje mnenje vsiljujejo drugim; 

 dajejo nekonstruktivne kritike; 

 ljudi izpostavljajo pred drugimi.« 

Agresivno vedenje daje agresivnim osebam občutek odločnosti in moči, ki traja le kratek čas. 

Vendar pa so po drugi strani še vedno negotovi in se obvladajo. Dolgoročno pa se lahko 

počutijo krive in se nato začnejo opravičevati. Sčasoma se s takim vedenjem izolirajo od 

prijateljev in sodelavcev, čutijo pomanjkanje samospoštovanja in spoštovanja s strani drugih. 

Nekateri bi jih sicer občudovali, večina bi pa čutila jezo, strah, zlorabo in zamero. Agresivnim 

osebam se ponavadi drugi maščujejo takoj ali kasneje na bolj posreden način. (Perše, Narič in 

Tibljaš 2011, Petrovič in Žnidarec 2004). 
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3.2 Pasivna komunikacija 

Pasivni stil komunikacije uporabljajo osebe, ki želijo izpolnjevati želje drugih in ne želijo 

govoriti o lastnih občutkih. Za vsako ceno se bodo izognili podrejanju drugih udeležencev v 

pogovoru. (Senić n.d.). 

3.2.1 Pasivnost  

Pasivna oseba sledi motu: 'Saj ni važno, vse se bo uredilo!' 

Pasivnosti ni vedno lahko opredeliti. Medtem ko agresivnost pomeni, da se postavimo zase in 

za svoje pravice ter da obenem zahtevamo od drugih, da ravnajo po naših želja, pa pasivnost 

pomeni, da pogosto svojih čustev, prepričanj ali mnenj ne izražamo. Zaradi pasivnega vedenja 

smo preveč ustrežljivi drugim, stvari, ki jih sami ne želimo, počnemo namesto njih, pri tem pa 

zanemarjamo svoje potrebe in interese. Skratka, drugi nas le izkoriščajo.  

Poleg agresivnega in pasivnega komuniciranja pa obstaja tudi pasivno agresivno 

komuniciranje. Pri tem svojih občutkov in misli sogovorniku ne povemo v obraz, ampak jih 

izrazimo takoj, ko nam le-ta obrne hrbet in nato na agresiven način dosežemo svoje. (Možina 

et al. 2004). 

V naših možganih imamo zasidran refleks za preživetje, to je beg. Že kot otrokom nam je bilo 

zasidrano pasivno vedenje zaradi zaščite, ki nam jo ta nudi v različnih situacijah (na primer ko 

so nas klicali starši, da je potrebno kaj postoriti, ko so iskali krivca oziroma odgovornega za 

neumnost in podobno). Vsakdo izmed nas ima svoje navade in obdobja pasivnega vedenja, 

vendar se nekateri ljudje pogosteje zatekajo k pasivnosti kot drugi. Tipične osebe, ki se vedejo 

pasivno, dobro poznajo prednosti takšnega vedenja in ga zaradi njegovih pozitivnih izkušenj 

vedno znova uporabljajo. Vendar pa tako vedenje večkrat doživi poraz kot uspeh. (Chalvin 

2004). 

Pasivnost ima več plati. Večina od nas meni, da je pasivna oseba tista, ki ni zgovorna, torej ne 

izraža svojega mnenja, se težko udejstvuje in na dogodke, ki se odvijajo okoli nje, ne poskuša 

vplivati. Ta plat pasivnosti je značilna za nemirneža, ki je pasivnež, a se tega ne zaveda, zbuja 

pozornost, stori pa nič. Obstajajo pa še druge plati pasivnosti. Poznamo srečnega pasivneža, 

ki je zadovoljen s svojim vedenjem, s svojim načinom komuniciranja in spregleda negativne 

posledice le-tega, saj je prepričan, da spremembe njegovega vedenja niso vredne truda. V 



Planina, Anja. 2015. »Asertivnost v vsakdanjem življenju.« Diplomska naloga.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

21 

 

nasprotju s srečnim pasivnežem pa se razočarani pasivnež, ki je izrazito nezadovoljen, želi 

spremeniti in zavida drugim njihovo sproščenost, odkritost in spontanost. (Chalvin 2004). 

3.2.2 Pasivne osebe 

Pasivni ljudje zaradi lastnega miru ne želijo jasno izraziti svojih občutkov, mnenj in potreb. S 

svojim vedenjem izražajo nesamozavest, osebno šibkost, bolečino, samopomilovanje, stres ali 

zaskrbljenost. Dolgoročno takšen tip vedenja prinese izoliranost in občutek nepomembnosti, 

saj se pasivna oseba pogosto počuti zavrnjeno in ignorirano, kar posledično vodi do še nižje 

stopnje samospoštovanja. Kratkoročno pa se takšne osebe izognejo morebitnim konfliktom, 

ker jim to prinese trenutno olajšanje. Tako pri drugih dobijo potrditev, da so prijazni in dobri, 

saj dajejo drugim vedno prednost pred seboj. (Petrovič in Žnidarec 2004). 

Burley-Allen (1995, 47) opredeljuje stile komuniciranja pasivnih oseb. Pasivna oseba: 

 je nedirektna; 

 se strinja skoraj v vsem; 

 težko glasno spregovori; 

 zavlačuje; 

 ne prekinja drugih, da bi uresničila svoje potrebe. 

S svojim stilom komuniciranja pasivna oseba deluje nekoliko hladno, nezainteresirano in 

neprepričljivo. Na videz izgleda kakor, da ji je vseeno in da zlahka obupa. Tipično za pasivno 

osebo je, da se izogiba odgovornosti in se podreja volji drugih. Boji se soočenja z drugimi, 

njihovi reakciji, ker nima dovolj zaupanja v svoje sposobnosti in samozaupanja. Zavrača vse 

vrste konfliktov, tudi tiste, ki bi ji pripomogli k doseganju notranjega mira. Pasivne osebe si 

očitajo, da bi morali v določenih situacijah reagirati in da so izpustili že preveč priložnosti. 

Počutijo se krive, kar privede k anksioznosti in občutku manjvrednosti (Chalvin 2004). 

Ljudem, ki so v družbi pasivne osebe, je neprijetno in jih pomilujejo. Večino časa se drugi 

odločajo namesto njih, kar privede do jeze in razočaranja družbe. Sčasoma pa slednja celo 

preneha spoštovati pasivneža, saj se ne zmorejo postaviti zase, so boječi in zaničujejo samega 

sebe. (Petrovič in Žnidarec 2004). 
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3.3 Manipulativna komunikacija 

Manipulaciji smo podvrženi vsi, tudi osebe, ki so iskrene in vedno neposredne. Manipulacija 

izhaja iz latinske besede »manus«, ki pomeni roka oziroma rokovati se, upravljati z nečem. Z 

manipulativno komunikacijo se doseže kontrola nad udeleženci v pogovoru, ki služi v korist 

tistemu, ki izvaja manipulacijo (Popić 2011). 

3.3.1 Manipulacija  

Manipulativna oseba sledi motu: 'Vse je odvisno od načina. Treba jih je znati osvojiti!' 

Manipulacija ni nikomur neznana, vsak od nas jo je že kdaj doživel in se je tudi posluževal. V 

situaciji, ko nekdo manipulira z drugimi, le-ta v interakciji ne upošteva potreb drugih in 

poskuša prikrito doseči svoj cilj in svojo korist. Dobro je, če manipulacijo prepoznamo in 

spremenimo svoje vedenje. Če manipuliranje z nekom traja dlje časa, lahko pusti posledice na 

vseh udeležencih: žrtvi, opazovalcu in povzročitelju. Ščuka (2006, 7) opredeljuje 

manipulacijo kot »prizadevanje za preprečitev prepoznave bistva drugega. Manipulacija 

namenoma zamegljuje polje dogajanja in želi preusmeriti pozornost, da bi predstave postale 

meglene in nerazpoznavne.« 

Ljudje uporabljajo manipulativno vedenje, da bi prikrili pasivno ali agresivno vedenje. Pri 

tem pa je potrebna dobra organizacija misli, če hoče manipulator doseči svoj cilj (Chalvin 

2004). Zrušijo se meje med udeleženci, saj manipulator vsili svojo nadvlado in zahteva 

podzavestno potrditev žrtve. Posega v osebno integriteto žrtve in s tem omejuje njen 

potencial. Žrtve so najpogosteje ranljive in preobčutljive osebe s čustvenimi problemi in 

nizko samozavestjo, ki ne znajo ubraniti svojih interesov in potreb. Večina manipulacij se 

dogaja v družinskih oziroma partnerskih odnosih ter na delovnem mestu. (Hribernik 2010). 

3.3.2 Manipulativne osebe 

Manipulator je oseba, ki skriva svojo agresivnost oziroma pasivnost, jo prekrije z občutki 

morale, etike in neizrečenih želja svoje okolice. Manipulator v svojih dejanjih na poti do 

uspeha, samopotrjevanja in za dosego svojega cilja izkorišča in zavaja vse udeležence, slednji 

pa se tega pravzaprav sploh ne zavedajo. Njegova pot se povezuje z nehumanostjo in 

neetičnostjo. (Hribernik 2010).  
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Značilnost manipulativne osebe je, da prilagaja svoje vedenje glede na ljudi v njeni okolici. 

Stalen cilj manipulanta je, da pozna vse vloge in da iz dane situacije iztrži kar največ in na 

koncu tudi zmaga. Je kot izkušen igralec, saj je njegova sposobnost prilagajanja največja 

prednost. Je preračunljiv človek, ki pa noče biti vedno v središču pozornosti, kljub temu da je 

njegova vloga vodilna. Ne mara slišati resnice in odkritega govorjenja. Zanj tipična strategija 

je: 'cilj posvečuje sredstvo'. (Chalvin 2004). 

Manipulativno komuniciranje ima velik vpliv na okolico. Okolica z manipulativno osebo prej 

ali slej ne želi več ohranjati prijateljskih stikov, saj začutijo, da jih manipulant izkorišča za 

doseganje svojih ciljev. Kratkoročno sicer vedenje matipulanta zanj pomeni zadovoljstvo in 

občutek nadvlade, ker uspe krivdo zvaliti na druge. Vendar dolgoročno lahko postane odvisen 

od drugih ljudi okoli sebe, ker potrebuje stalno potrditev z njihove strani. V nasprotnem 

primeru se mu zniža samozavest in zaupanje vase. (Petrovič in Žnidarec 2004). 

 

3.4 Asertivna komunikacija 

Spoznali smo že, kaj je agresivno, pasivno in manipulativno komuniciranje. Vsak od nas je, 

odvisno od situacije, že uporabil izmenično več vrst komuniciranja ali pa jih je opazil pri 

drugih. Poleg opisanih pa obstaja tudi četrta vrsta komuniciranja, in sicer asertivno 

komuniciranje. Uporabe te vrste komunikacije se posamezniki navadno sploh ne zavedamo, 

čeprav je dokazano, da se je vsi poslužujemo. Pri asertivni komunikaciji gre za izražanje 

svojih notranjih občutkov in čustev ter želja po uvajanju sprememb. Asertivna komunikacija 

išče ravnotežje med agresivno in pasivno komunikacijo. Za razliko od slednjih, je asertivna 

komunikacija realistična, kar vpliva na to, da neke stoodstotne komunikacije, ki bi potekala 

po navodilih, nikoli ne moremo doseči.  

V nalogi je poudarek na asertivnosti, zato se v naslednjem delu osredotočamo na asertivno 

komunikacijo. Opisujemo razlage asertivnosti različnih avtorjev. Poleg tega izpostavljamo 

tudi ostale značilnosti asertivnosti, ki se nanašajo na situacije, v katerih je posluževanje 

asertivnosti koristno in v katerih ne. Obstajajo tudi različne tehnike asertivnega vedenja, 

dejavniki, ki vplivajo na asertivnost ter razlike v izražanju asertivnosti med spoloma. 
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4. ASERTIVNOST 

 

 

Asertivne osebe označuje moto: Sozvočje umirjenost, dinamičnost in takta. 

Definicija besede asertivnost v slovenščini ni povsem dobro prevedena. Veliko avtorjev je na 

različne načine poskušalo definiralo pomen asertivnosti. Ščuka (2006, 3) meni, da 

»asertivnost ni ne ponižnost, ne agresivnost, ampak srednja pot med obema. Je sposobnost 

znati se postaviti zase, zagovarjati lastno mnenje, zavzemati se za nekaj, potegovati se za 

lastne pravice, vendar vse to brez nasilja, s spoštljivim odnosom do drugačnosti drugega in do 

njegove svobode.« Ščuka (2006) tudi opredeljuje, da je asertivnost namenjena varovanju sebe 

v smislu lastne vrednosti, osebnosti in dostojanstvenosti. Kot navajata Elliott in Gramling (v 

Petrovič in Žnidarec 2004, 10), »lahko asertivnost dojemamo kot interpersonalno 

spremenljivko. Slednja se nanaša na učinkovito izmenjavo misli in občutkov v socialnih 

situacijah na način, ki upošteva in dopušča mnenje ter čustvovanje drugih.« Avtorici tudi 

opisujeta asertivnost kot krepitev samozavesti in večanja zadovoljstva. Asertivnost povezujeta 

z nižjo stopnjo depresivnosti, velja pa tudi, da asetivni ljudje v stresnih situacijah delujejo 

iznajdljivo in tako bolje izkoristijo prednosti medsebojnih odnosov. Asertivni ljudje imajo 

torej boljše interakcije z drugimi, lahko navežejo tesnejši stik. Ravno nasprotno pa ljudje, ki 

so manj ali celo ne-asertivni, lahko v stresnih situacijah zaradi nezmožnosti učinkovitega 

komuniciranja zdrsnejo v osamo. To pomeni, da je asertivnost tista osebnostna značilnost, ki 

sooblikuje nas same, da se naučimo reševati probleme, reagirati v stresnih razmerah in graditi 

na samozaupanju. Različni avtorji za dosego te osebnostne značilnosti predlagajo trening 

asertivnosti (Petrovič in Žnidarec 2004). Medtem ko pa Egan (v Rungapadiachy 2003, 304) 

opredeljuje, da je »glavni pomen asertivnega vedenja uporabiti veščine, ki jih imamo, v 

praksi. Asertivna oseba se odloča kaj bo naredila in do katere mere. Medosebno komunicira 

na način, pri katerem so spoštovane pravice vseh udeležencev v pogovoru.« 
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Bourne (2014) v svoji knjigi za samopomoč opisuje, da si lahko pri motnjah anksioznosti in 

nerazumljivem strahu pomagamo z razvijanjem asertivnosti. Asertivnost opredeljuje kot 

stališče in način delovanja v situacijah, v katerih mora posameznik: 

 izraziti svoje občutke, 

 prositi za tisto, kar želi, 

 zavrniti nekaj, česar ne želi. 

Avtor pravi, da se posameznik zaveda svojih osnovnih pravic kadar je asertiven. Svojim 

potrebam in sebi zna izkazati spoštovanje, medtem pa tudi ne zanemari potreb drugih. 

(Bourne 2014). 

Asertivno vedenje je odgovorno in odraslo ravnanje, ki je sicer filozofsko sprejemljivo, saj 

podpira splošne osebne pravice, a je hkrati njegova izvedba v praksi težja kakor na papirju. 

Razlog za to se skriva v dejstvu, da naše vedenje spodbuja naša kultura in vzgoja v mladosti, 

česar se težko otresemo. (Možina 2004). 

Iz vseh podanih definicij različnih avtorjev lahko povzamemo, da je asertivnost osebnostna 

značilnost, ki si jo posameznik lahko razvije sam. Poleg tega pa je bistvo asertivnosti 

varovanje svojih pravic, ne da pri tem okrnimo pravice drugih. 

Kot navaja Chalvin (2004), smo asertivni: 

 kadar se upamo uveljaviti v družbi; 

 v interakciji z drugimi spoštujmo sebe in druge; 

 če strmimo k svoji resnici, svojem občutku in svojim reakcijam; 

 kadar branimo svoje pravice, a hkrati spoštujemo pravice drugih; 

 ko se uveljavimo na pozitiven način, ne da bi pri tem škodovali drugim; 

 ko povečamo svojo neodvisnost in avtonomijo; 

 ko smo sprejeti v družbi in jasno izražamo svoje potrebe, nestrinjanja, pri čemer se 

ne vedemo sovražno in upoštevamo razlike med ljudmi; 
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 ko smo v pogovoru z drugimi pripravljeni na kompromise in pogajanja; 

 kadar smo do sebe odkriti in pošteni; 

 kadar sprejemamo svoja čustva in obvladujemo svoja nagnjena; 

 ko ukrotimo svoje strahove in bojazni; 

 kadar brez občutka poraza priznamo svoje napake; 

 kadar znamo povezati prednosti različnih vrst vedenja, od pasivnosti do agresivnosti. 

Asertivni ljudje so tisti, ki se zavedajo svojih vrlin in sprejemajo svoje pomanjkljivosti. Dobro 

poznajo svoje potrebe, čustva, interese in omejitve, ki pa jih poskušajo preseči. V pogovoru z 

drugimi se zavedajo svojih pravic in so do sogovornikov spoštljivi ter v zameno pričakujejo, 

da tudi z njimi ravnajo kot z enakovrednim človekom. Asertivni ljudje imajo občutek 

odgovornosti do drugih ljudi, poskušajo razumeti njihove omejitve in pomanjkljivosti. Vendar 

kljub spoštovanju in enakovrednim odnosom do drugih ne popuščajo pred manipulacijami in 

agresivnostjo. (Perše, Narič in Tibljaš 2011). 

 

4.1 Čustvena inteligenca – predpogoj za asertivnost 

Čustvena inteligenca je predpogoj, ki vpliva na to, ali se bomo vedli asertivno ali ne. 

Vključuje sposobnost obvladovanja sebe in svojih odnosov za boljše življenje in boljše 

odnose. Za uporabo asertivne komunikacije je pomembno, da znamo prepoznati, obvladovati 

in razumeti svoja čustva in čustva drugih. (Bradberry in Greave 2008). 

Fizična pot čustvene inteligence se začne v naših možganih. Pri hrbtenjači najprej vstopijo 

prvotni občutki iz zunanjega okolja. Ti občutki nato potujejo preko limbičnega sistema, kjer 

doživljamo čustva do sprednjega dela možganov, kjer občutke tudi razumsko izkusimo. Da 

čustvena inteligenca obstaja, mora biti vzpostavljena nemotena komunikacija med čustvenim 

in razumskim centrom v možganih. (Bradberry in Greave 2008). 

Več psihologov je v zadnjih letih prišlo do ugotovitev, da inteligenčni kvocient ni povezan le 

z jezikovnimi in matematičnimi spretnosti, ki so predstavljale pogoj za uspešnost pri testih 

IQ. Začeli so raziskovati, kaj zagotavlja življenjsko uspešnost in kako je zanjo pomembna 
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osebna ali čustvena inteligentnost. Psiholog Gardner (v Goleman 1997) ugotavlja, da je v 

devedesetih letih prejšnjega stoletja prišlo do definicije čustvene inteligentnosti. Le-ta je 

razdeljena v pet podskupin: 

 Poznavanje svojih čustev: Ljudje, ki prepoznavajo svoje občutke, znajo krmariti z 

njimi v svojem življenju in so bolj prepričani v svoje odločitve. Glede na to so v 

življenju uspešnejši. Poznavanje svojih lastnih čustev je temelj čustvene 

inteligentnosti. 

 Obvladovanje čustev: Zmožnost obvladovanja čustev je sposobnost, ki nadgrajuje 

zavest o samemu sebi. Je prilagajanje čustev na različne okoliščine. Ljudje, ki imajo to 

sposobnost, si hitro opomorejo po udarcih in vznemirjenjih v življenju. 

 Spodbujanje sebe: Je sposobnost urejanja čustev, da služijo svojemu namenu. Ljudje, 

ki se čustveno samoobvladujejo (znajo odložiti zadovoljitve in so sposobni doživeti 

čustveni izliv), imajo večje možnosti za dosego višje storilnost in učinkovitosti na 

katerem koli področju. 

 Prepoznavanje čustev drugih: Oziroma empatija, sloni na zavedanju sebe; čim bolj 

smo odkriti do lastnih čustev, tem bolj bomo znali razbrati čustva drugih. Ljudje, ki 

imajo razvitejšo empatijo, imajo večji posluh za pritajene znake iz okolja, ki 

narekujejo, kakšne potrebe imajo drugi v družbi. 

 Uravnavanje odnosov: Ljudje, ki imajo to sposobnost, so uspešni na vseh mestih in v 

vseh okoliščinah, v katerih naj bi bili odnosi z drugimi skladni. Takšen primer so 

vodilna mesta v organizacijah. Uravnavanje odnosov je spretnost ustvarjanja in 

ohranjanja medosebnih odnosov na podlagi uravnavanja čustev pri drugih (Goleman 

1997). 
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4.2 Kdaj se ni dobro posluževati asertivnosti? 

Chalvin (2004, 103) razlaga, da v življenju na splošno obstajajo kompleksne situacije, ki so 

zaradi različnih vzrokov ujete v mrežo okoliščin, ki jim ne dopušča svobode in avtonomije. V 

tem smislu uporaba asertivnost ni priporočiljiva, kadar: 

 »nam razmerje moči ni v prid, 

 sogovorniki nimajo možnosti odločanja in so brez motivacije, 

 ne obstaja nobena konkretna in stvarna rešitev za nastalo težavo in ni mogoče 

predlagati zanesljivih in uresničljivih zamisli, 

 naletimo na pasivnost, za katero se nam dozdeva, da izhaja iz globljih psiholoških 

zavor, 

 se znajdemo v ogrožajoči situaciji z enim ali več napadalci.« 

Asertivno vedenje je vezano na konkretne primere, uporabimo pa ga takrat, ko se odločimo, 

da je neka zadeva vredna našega truda, saj bi nam ali drugim z malo tveganja prinesla koristi. 

(Chalvin 2004). 

 

4.3 Kdaj je asertivnost koristna? 

Čeprav mislimo drugače in se včasih vsi vedemo asertivno, pa takšno vedenje ni naravno. 

Asertivno vedenje namreč zahteva, da se nanj pripravimo in da v pogovoru s sogovorniki 

razmislimo o svoji reakciji in odgovoru. Velja, da je asertivno vedenje realistično. Vendar pa 

se nikoli ne moremo stoodstotno vesti po navodilih, ki so nam v pomoč za doseganje 

asertivnega vedenja in komuniciranja. Večji poudarek asertivnosti dajemo v interakciji z 

ljudmi, ki so nam pomembni in jih jemljemo resno. Razlog za to je seveda v tem, da želimo z 

njimi vzpostaviti kvaliteten odnos. (Chalvin 2004). 
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Chalvin (2004, 87) pojasnjuje, da smo z asertivnostjo lahko uspešni na točno določenih 

področjih: 

 »kadar moramo nekomu povedati kaj neprijetnega, kot je opazka, očitek ali kritika; 

 kadar dvomimo v svojo sposobnost soočenja, na primer s šefom v službi, 

sodelavcem, partnerjem ali z nekom, ki nam je v življenju pomemben; 

 kadar bi radi prosili za nekaj, kar nam ni v navadi in bi s tem tvegali negativen 

odziv; 

 kadar moramo nekomu reči ne in pri tem tvegamo, da jim to ne bo pogodu; 

 kadar se pripravljamo na upravičeno kritiko; 

 kadar nekdo z nami manipulira in moramo to obvezno preprečiti; 

 kadar se moramo upreti obrekovanju in poniževanju.« 

Če želimo na takšen način odreagirati v danih situacijah, so nam v pomoč tehnike asertivnosti. 

Z njimi rešujemo težave, ki nas skrbijo, ne da bi pri tem negativno vplivali na ostale 

udeležence v situaciji. 

 

4.4 Tehnike asertivnosti 

Tehnike oziroma trening asertivnosti temelji na kognitivno vedenjski teoriji. Na podlagi teh 

tehnik je posamezniku omogočeno, da dosega in uresničuje svoje cilje na način, ki je koristen 

zanj in obenem ne škodi drugim. Cilj asertivnosti je, da se posameznik nauči globlje 

komunicirati in aktivno pristopiti k življenju. Ključni pomen pri asertivnem komunciranju pa 

ostaja to, da je treba upoštevati potrebe drugih in jih spoštovati. (Potočnik Kodrun 2014). 

Poznamo tri osnovne sestavine asertivnosti, ki jih Možina s sodelavci (2004, 425) povzamejo 

v treh korakih: 

1. »Aktivno poslušajte sogovornika in mu pokažite, da slišite in razumete, kaj govori: 

Razumem, da… 
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2. Povejte, kaj o tem vi mislite ali občutite: Vendar jaz mislim… 

3. Povejte, kaj želite, da se zgodi: Zato predlagam…« 

Ker so osnovni koraki asertivnosti zelo logični in med seboj povezani, nam to povzroča 

težave pri njihovem uresničevanju. Zato so nam v pomoč še ostale tehnike asertivnosti. 

Nekatere osebe so sicer že po naravi bolj nagnjene k asertivnem vedenju, medtem ko to za 

nekatere predstavlja veščino, ki se je morajo naučiti. Te veščine se je moč naučiti z različnimi 

tehnikami. Kot navaja Možina (2004), obstaja 9 tehnik asertivnosti: 

1. Aktivno poslušanje 

2. Govorica telesa 

3. Pokvarjena plošča 

4. Reči 'ne' 

5. Izvedljiv kompromis 

6. Notranji dialog 

7. Zameglitev 

8. Izpoved (negativnih) občutkov 

9. Nasprotje trditev 

4.4.1 Aktivno poslušanje 

Prvi pogoj, če se želimo sploh asertivno vesti, je ta, da moramo znati aktivno poslušati druge 

udeležence v pogovoru. V pogovoru opazujemo in spremljamo čustva sogovornika in tudi 

druge oblike nebesedne komunikacije. Aktivno poslušanje pomeni, da med pogovorom 

spremljamo vse, kar se skriva še za izrečenimi besedami. (Možina et al. 2004). 

Poznamo tri ravni poslušanja. Prva raven je empatično poslušanje, kjer se poslušalec zadrži, 

da ne vrednoti vsega, kar sogovornik reče, temveč se poskuša postaviti na njegovo mesto, da 

lahko vidi stvari tudi z njegovega vidika. Drugače rečeno, z njim sočustvuje. Pri empatičnem 

poslušanju je pomembno, da poslušalec pokaže, da sogovornika zares posluša, na verbalen in 

neverbalen način. (Burley-Allen 1995).  
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Druga raven je 'slišati besede, ampak jih ne zares slišati'. Na tej ravni ljudje ponavadi ostanejo 

na površju komuniciranja in se ne potrudijo doumeti besede sogovornika na globlji način. 

Poslušalci na tej ravni ponavadi slišijo le vsebino, ne pa emocij, ki se skrivajo za besedami. 

(Burley-Allen 1995).  

Tretja raven je pasivno poslušanje, kjer ljudje sogovornika ne poslušajo, temveč se bolj 

ozirajo nase. Značilno je, da so vključeni v pogovor le toliko, da vedo, kdaj lahko 

spregovorijo (Burley-Allen 1995).  

Večina ljudi nas čez dan posluša na vseh treh ravneh. Vendar je za učinkovitejše odnose z 

drugimi pomembno, da se naučimo poslušati predvsem na način, ki ga določa prva raven. 

(Burley-Allen 1995). 

4.4.2 Govorica telesa 

Pri asertivnem komuniciranju niso pomembne le izrečene besede, temveč tudi način, na 

katerega so besede izrečene. To sporoča  govorica telesa, ki spremlja naše besede.  

Značilna govorica telesa pri asertivnem vedenju je sproščenost, vzravnana drža ter umirjene 

kretnje in gibanje. Glava je dvignjena, z očmi imamo neposreden in pogost očesni stik, izraz 

na obrazu se ujema z izrečenimi besedami, glasnost govora je prilagojena vsebini, gibanje je 

sproščeno in prilagojeno trenutni aktivnosti. (Možina et al. 2004). 

4.4.3 Pokvarjena plošča 

Tehnika pokvarjene plošče je nam vsem znan že iz otroških let, ko smo svoje zahteve vztrajno 

ponavljali, dokler nismo dosegli svojega cilja.  Je tehnika asertivnosti, ki jo uporabimo takrat, 

ko natančno vemo, kaj želimo reči in s tem doseči. Uporabna je takrat, ko nas sogovornik 

noče poslušati oziroma je zaposlen z razmišljanjem o svojih problemih ali stališčih. Pri tej 

tehniki je pomembno, da naše sporočilo poslušalcu ponavljamo, dokler ga ne more več 

prezreti. Dovolj učinkovito je že to, da ponavljamo le nekatere ključne besede v različnih 

stavkih, kar da še večjo moč našemu sporočilu. (Možina et al. 2004).  

Tehnika pokvarjene plošče se uporablja v različnih situacijah. Ponavadi, ko ljudje poskušajo z 

nami manipulirati in s tem kršijo naše pravice, ali ko imamo občutek, da nas udeleženci v 

pogovoru ne poslušajo ter ko nekomu z razlogom zavrnemo prošnjo in nas ta oseba ne 
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upošteva. V tem smislu je 'pokvarjena plošča' tehnika samozaščite, ki pa ni priporočljiva v 

kompleksnih in občutljivih situacijah. (Petrovič in Žnidarec 2004). 

4.4.4 Reči 'ne' 

Veliko ljudi ima težave zavrniti prošnjo drugega, še posebej, če je ta oseba v nadrejenem 

položaju. Razlogov za te težave je več. Nekateri preprosto radi ustrežejo drugim, spet drugi se 

bojijo odziva, če zavrnejo prošnjo, in tretji so prepričani, da niso dovolj sposobni nečesa 

narediti. Čeprav je razlogov več, pa so posledice v večini primerov enake: časovna stiska, 

psihična in fizična preobremenjenost ter nezadovoljstvo v nas samih in drugih, sploh če dela 

ne opravimo dobro. Reči 'ne' prošnji sogovornika na neposreden način je v primerjavi z 

uporabo komunikacije preko različnih medijev težje. Pisna zavrnitev je namreč manj osebna 

ali pa jo kot takšno le dojemamo. Vendar pa imamo v vsaki situaciji, v kateri smo prepričani v 

svoj prav, sogovorniku reči »ne«. V teh primerih je primernejša neposredna zavrnitev. 

(Možina et al. 2004).  

Z asertivnim vedenjem pa se lahko negativnim posledicam zavrnitve izognemo. Pri tem je 

poudarek  predvsem na načinu zavrnitve in ne toliko v sami zavrnnitvi. Da pa bo rezultat 

zavrnitve imel pozitivne učinke, je ključnega pomena naš odnos. (Burley-Allen 1995). 

4.4.5 Izvedljiv kompromis 

Kompromis je tehnika, ki se uporablja, kadar imajo sogovorniki različna stališča. Za dosego 

kompromisa morata obe strani nekoliko popustiti pri svojih zahtevah, da se lahko izoblikuje 

rešitev, ki bo ustrezala obema. Da se kompromis izvede najhitreje, je potrebno izhajati iz 

pozicije zmaga-zmaga, torej, da imata s končno rešitvijo obe strani koristi. Z asertivnim 

komuniciranjem je moč doseči primerno in izvedljivo rešitev. Seveda pa se lahko s 

komunikacijo dosežejo tudi samo enostranske rešitve. Pri tem pride do dogovora, vendar pa 

slednji ni v celoti izpeljan. (Možina et al. 2004). 

4.4.6 Notranji dialog 

Notranji dialog je ena izmed tehnik, ki je precej pomembna za vzpostavitev asertivnosti, še 

posebej v primerih, ko se soočamo s težkimi situacijami. Z notranjim dialogom se lahko v teh 

primerih sami prepričamo, ali smo kos izzivom. S pozitivnim mišljenjem lahko ustvarimo 

pozitiven odnos do komunikacije in premagamo strah ter neprijetne občutke. V teh primerih 
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se moramo, v okviru asertivnega vedenja, izogibati negativnim občutkom, ne smemo si 

zamišljati, da nečesa ne zmoremo, ne znamo in da nismo dovolj dobri. Negativno mišljenje 

namreč hitro pripelje do situacij, v katerih izpademo nesposobni, čeprav smo kos določeni 

nalogi. (Možina et al. 2004). 

4.4.7 Zameglitev 

Zameglitev je tehnika, ki jo uporabimo takrat, ko moramo umiri čustva sogovornika. Močna 

čustva, zlasti bes in jeza, pogosto preprečujejo, da bi slišali sporočilo ali pa jasno izrazili naše 

misli. Pri tej tehniki je bistvenega pomena, da med pogovorom sogovornika presenetimo s 

tem, da se delno strinjamo z njegovo izjavo in obenem povemo svoje stališče. Pomembno je, 

da sogovornik svojo agresivnost sprosti, saj v temu stanju ni povsem dojemljiv za naše 

besede. Pustimo ga torej, da večkrat pove svoje in ga pri tem vsakič skušamo zamegliti. 

Bistvo te tehnike je, da sogovorniku priznavamo njegov močan čustveni odziv, pri tem pa ne 

zmanjšamo verodostojnosti našega sporočila. (Možina et al. 2004). 

4.4.8 Izpoved (negativnih) občutkov 

Komuniciranje je polno čustev, ki usmerjajo potek in vplivajo na učinkovitost komunikacije. 

Zato je zelo pomembno, da znamo svoje občutke ustrezno izraziti tako verbalno kot tudi 

neverbalno. Le z izpovedjo negativnih občutkov sogovorniku lahko poteka jasna in učinkovita 

komunikacija. (Možina et al. 2004). 

4.4.9 Nasprotje trditev 

V pogovorih se večkrat pojavijo nasprotujoče si trditve.S tehniko nasprotovanja trditev pa 

lahko poskušamo razjasniti, v čem se skriva pravi problem, pri čemer opozorimo na 

nasprotovanja in nato odpremo prostor za oblikovanje izvedljivega kompromisa. (Možina et 

al. 2004). 
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4.5 Uporaba asertivnega besednjaka 

Poleg govorice telesa in naše celotne drže med pogovorom, je za asertivnost najpomembnejši 

besednjak, ki ga uporabimo. Pri tem moramo paziti na naslednje (Korporativno komuniciranje 

2012): 

 Izogibati se moramo besedam, ki prekinjajo pozitivni tok komunikacije (ampak, zakaj, 

mimogrede, na žalost). 

 Asertivnost lahko povečamo s tem, da uporabljamo 1. osebo ednine, ko izražamo 

svoje mnenje in občutke (»Moje mnenje je,…«, »Prepričana sem, da…«, Jaz bi v 

poročilo vključila še…«) 

 Nikoli ne govorimo o osebnostnih lastnostih sogovornika, temveč o njegovem vedenju 

(lahko rečemo: »Na zadnjem sestanku nisi prispeval nobene ideje.« in ne »Ti si 

neustvarjalen, nič nisi prispeval«.). 

 Vedno poskušamo uporabljati pozitiven besednjak. Besede, ki imajo negativni 

prizvok, zamenjamo s pozitivnimi. Namesto, da si govorimo »To je tako težko 

narediti.«, si rečemo »To ni lahko narediti.« oziroma »To mi bo v izziv«. 

 Asertivni besednjak spodbuja, da uporabljamo specifične trditve in da ne 

posplošujemo. Namesto, da nekomu očitamo, da je delo opravil slabo, mu raje 

povemo, kje točno se mu je zalomilo. 

 

4.6 Razvoj neverbalnega asertivnega vedenja 

Pri razvoju neverbalnega asertivnega vedenja Bourne (2014) navaja naslednje vidike, ki jih je 

potrebno upoštevati: 

 Sogovornika gledamo v oči med pogovorom. Če gledamo v tla ali na stran, s tem 

sporočamo, da se bojimo prositi za nekaj, kar si želimo. Ne smemo pa pretirano 

strmeti v sogovornika, ker se lahko le-ta postavi v obrambni položaj; 

 telesna drža ne sme biti zaprta. Če sedimo, ne prekrižajmo nog ali rok. Če stojimo, 

stojmo pokončno in med pogovorom bodimo obrnjeni k osebi, ki jo nagovarjamo; 
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 med asertivno komunikacijo ne odmikamo od sogovornika, zavzeti je potrebno 

samozavestno držo; 

 da ostanemo mirni. Čustva ali razburjenje ne smeta biti prisotna.  

 

4.7 Vpliv različnih dejavnikov na asertivnost 

Ljudje smo izpostavljeni različnim dejavnikom v okolici, ki narekujejo, kako bomo 

komunicirali z drugimi. Že ob rojstvu nas na primer definira spol. Od žensk se pretirano 

asertivno uveljavljanje samih sebe ne zdi sprejemljivo, po drugi strani pa je takšno 

uveljavljanje pričakovano od moških. Naše komuniciranje je v tem smislu v večji meri 

nagonsko. V razvoju osebnosti ima na nas velik vpliv družina in kulturno okolje. Družine se 

med seboj razlikujejo po načinu doživljanja sveta, zato ima vsaka svoj način komuniciranja. 

Na naš način dojemanja imajo velik vpliv tudi mediji, katerih moč se je v zadnjem desetletju 

povečala. Mediji namreč določajo, kaj je v današnji družbi in v odnosih sprejemljivo in kaj ni. 

4.7.1 Družina in kulturno okolje 

Ljudje vzpostavljamo stik in izmenjavo z drugimi ljudmi in stvarmi, podobno kot živali, na 

nagonski, torej nezaveden način, vendar tudi na zaveden, oseben način. Tako namreč 

občujemo in komuniciramo. Komuniciranje je človeška prednost pred ostalo naravo. Jezik je 

v celoti naučeno vedenje, bolj kot katero koli drugo vedenje. Navzven – iz socialnega vidika – 

je temelj vedenja in izražanja, od znotraj, torej gledano s psihološke strani, pa je jezik temelj 

človekovega mišljenja in celostnega doživljanja, ki je izvir vsega človekovega vedenja 

.(Ramovš, n.d.). 

Vsaka družina se razlikuje od druge po načinu doživljanja in ima posledično s tem nekoliko 

svojevrsten način govorjenja. Otroci se naučijo načina govorjenja in doživljanja v svoji 

družini. Govorjenje je namreč zunanji izraz človekovega doživljanja. Če pa upoštevamo 

komuniciranje kot celoto, je družina tista, ki odloča, kako bo otrok nebesedno komuniciral z 

vedenjem. Vse življenje se učimo komuniciranja v družini, v osebni in širši družbi krajevne, 

narodne, državne, verske in druge skupnosti. Družina pa velja za  vseživljenjsko šolo 

doživljanja sebe in drugih. (Ramovš n.d.). 
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Kadar družina s svojo vzgojo otroke usmerja v preozke vedenjske vzorce, preprečuje, da se 

razvijejo otrokove osebnosti, da se nauči svobode odločanja in prevzemanja odgovornosti za 

sprejete odločitve. Zaradi takšne vzgoje mladostniki čedalje bolj obračajo hrbet družini in se 

požvižgajo na načela, ki so jim jih poskušali vcepiti. Borijo se za enakopravnost in si želijo 

vstopati v svet kot neodvisne in samostojne osebe. Vedenjski vzorci, ki jim jih je privzgojila 

družina so navadno togi, zaradi česar so njihovi odzivi in reakcije relativno ostri. Ravno 

zaradi tega je dobro razmisliti o izboljšanju ali celo popolni spremembi dosedanjega načina 

komuniciranja, ki je očitno postal moteč in težko sprejemljiv, z učenjem asertivnosti. (Ščuka 

2006). 

4.7.2 Spol 

Poleg družine in kulturnega okolja se kot dejavnik, ki vpliva na posluževanje asertivnosti, 

pojavlja tudi spol. Že v zgodovini, moramo pa priznati, da tudi danes, razlike med spoloma 

obstajajo, pa če to želimo ali ne. Iz razlik dojemanja moških in žensk izhajajo tudi razlike med 

načini komuniciranja, ki so značilni za moške in ženske. Razlike se pojavljajo predvsem 

zaradi nagonskega načina komuniciranja, ki sicer ima pozitivno namero, a lahko naleti na 

težave zaradi nepoznavanja teh načinov. Osnovno načelo moškega komuniciranja je hiter 

prenos informacij in reševanja problemov, ko se pojavijo. Pri ženskah je drugače, saj ob 

pojavu problema navadno najprej namenijo nekaj besed o svojem čustvenem stanju preden 

preidejo k bistvu. V praksi to včasih ne vzame niti minute časa. (Račnik 2010). 

Osnova razlika med moškimi in ženskami je ta, da se ženske želijo o problemu pogovarjati, 

ker jih to razbremeni, medtem ko moški pogovori o problemu le povečujejo njihov stres. 

Moški nerad govori o problemu, ker raje deluje. Za razliko od ženske, ki potrebuje pogovor, 

moški za reševanje problema potrebuje mir. (Račnik 2010). 

Profesor lingvistike Robin Lakoff (v Gabor 2007) eksplicitno povezuje žensko komuniciranje 

z neasertivnostjo. Trdi, da ženski govor vsebuje več 'previdnih' jezikovnih oblik. Njegova 

razlaga za to je, da so ženske socializirane v prepričanju, da pretirano asertivno uveljavljanje 

same sebe ni prijetno ali da celo ni ženstveno. 
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4.7.3 Mediji 

Na dojemanje posameznika in na načine komuniciranja vplivajo tudi različni mediji – 

televizijski in filmski mediji, internet in svetovni splet. Mediji namreč določajo, kaj je v 

odnosih sprejemljivo in kaj ni. Ljudem želijo vcepiti svoje percepcijo dojemanja sveta in jih 

oblikovati v medijske porabnike. Več raziskav je pokazalo, da se v medijih pokaže več 

nasilja, kot ga mi zaznavamo v realnosti. (Kink 2009). 

Kot vemo, smo predvsem v zgodnjem otroštvu precej dojemljivi na svet okrog nas. Ravno 

zaradi tega različni strokovnjaki svetujejo, da naj otrokom izbiramo primerne vsebine, ki jih 

spremljajo preko medijev. Vpliv medijev na vedenje otroka se je predvsem v zadnjem 

desetletju povečal zaradi hitrega razvoja tehnologije. Pojav novih televizijskih programov, 

večja dostopnost do spremljanja tujih televizijskih programov ter cenejši in hitrejši dostop do 

interneta vplivajo na to, da so otroci čedalje bolj izpostavljeni različnim medijem, kjer imajo 

vse na dosegu rok. Mediji v naše domove prinašajo prizore fizičnega in psihičnega nasilja. 

Nekateri prizori so deležni obsojanja, nekateri pa lahko močno vplivajo na mlade, ki jih brez 

nadzora staršev razumejo kot sprejemljivo vedenje. (Chalvin 2004). 

 

4.8 Asertivnost – razlika med spoloma 

Izmed predstavljenih dejavnikov, ki vplivajo na asertivnost, smo izpostavili najpomembnejše, 

seveda pa bi lahko našli še druge. Izmed teh se bomo v nadaljevanju diplomske naloge 

osredotočili predvsem na različne načine uporabe asertivnosti v vsakdanjem življenju, ki so 

odvisni od tega, kdo asertivnost uporablja. Pri tem bomo predstavili in izpostavili razlike, ki 

izhajajo iz spola uporabnika.  

V splošnem poznamo dve vrsti asertivnosti, in sicer agresivno in socialno sprejemljivo 

asertivnost. Psihologinji Wilson in Gallois sta vsako vrsto tudi označili glede na njuno 

učinkovitost. Agresivno asertivnost označujeta kot negativno, socialno sprejemljivo 

asertivnost pa kot pozitivno. Splošne raziskave nakazujejo, da je pozitivna asertivnost 

učinkovitejša v interakciji z drugimi in pri doseganju ciljev, saj v drugih vzbudi več ugodnih 

reakcij kot negativna asertivnost. (Worell 2001).  
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V povezavi s predstavljenima vrstama asertivnosti lahko opredelimo tudi razlike pri 

opredeljevanju asertivnosti glede na spol. V splošnem velja, da moški uporabljajo več 

negativne, agresivne asertivnosti, medtem ko se ženske v večji meri poslužujejo socialno 

sprejemljive asertivnosti. Namreč, tradicionalno moško podobo in vlogo v družbi navadno 

povezujemo z negativno asertivnostjo, medtem ko je za ženske ta vrsta asertivnosti družbeno 

nesprejemljiva. Multinacionalna raziskava o stereotipih med spoloma je pokazala, da so 

moški v primerjavi z ženskami bolj direktni, agresivnejši in imajo večjo željo po nadzoru. Za 

ženske stereotipe pa po drugi strani velja, da jih skrbi predvsem za potrebe drugih in tako tudi 

delujejo. Raziskava pa je pokazala tudi, da ljudje negativno asertivnost pri ženskah ocenjujejo 

kot nesprejemljivo, celo neženstveno. (Worell 2001).  

Predstavljeni stereotipi torej kažejo, da se v družbenem okolju od žensk pričakuje več 

pozitivne asertivnosti, od moških pa več negativne. Ti predpisani stereotipi pa so seveda 

posplošena prepričanja, ki opredeljujejo določene lastnosti vedenja članov neke skupnosti. Če 

se takšnega vedenja člani ne poslužujejo, so kaznovani. Obstaja namreč dovolj dokazov, da se 

ljudje z nekaterimi lastnostmi, ki jih določajo ženski in moški stereotipi, strinjajo in takšno 

vedenje dojemajo kot normalno in zaželeno. V tem smislu ljudje od žensk pričakujejo več 

topline, pri moški pa naj bi prevladovala socialna moč. Posledično so ženske, ki se 

poslužujejo agresivnejšega vedenja, torej vedenja, enakega ali podobnega kot moški, prej 

kaznovane za takšno vedenje. Ženska, ki stremi k pozitivno asertivnem vedenju, namreč 

deluje učinkovitejše kot če je njeno vedenje negativno asertivno. (Worell 2001). 

Asertivnost se nanaša na zmožnost izražanja svojega mnenja in sposobnost uporabe besedne 

obrambe, da ne bi bili ob tem prizadeti oziroma oškodovani drugi. Leta 1991 so trije psihologi 

(Thompson, Klopf in Ishii) primerjali ameriške in japonske študente. Raziskava je pokazala, 

da so ameriški študentje bolj asertivni kot japonski. Japonske študentke pa so izkazale precej 

podobno stopnjo asertivnosti kot japonski študentje. V primerjavi z ameriškimi študentkami 

pa so Japonske študentke pokazale precej manj naklonjene asertivnosti. Zanimivo je tudi, da 

so ameriške in japonske študentke izkazale višji nivo verbalne in neverbalne neposrednosti, 

kakor študenti. Za slednje pa velja, da so precej bolj verbalno agresivni in iznajdljivejši pri 

soočanju z grožnjami. (Canary in Dindia 2009). 
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5. METODOLOŠKI OKVIR 

 

 

Asertivnost je pri nas relativno slabo raziskan pojem. Domači avtorji opredeljujejo asertivnost 

kot srednjo pot med agresivnim in pasivnim vedenjem. Asertivnost je po njihovem mnenju 

sposobnost znati se postaviti zase, zagovarjati svoje mnenje in se potegovati za lastne pravice, 

vendar vse to storiti brez nasilja in s spoštljivim odnosom do drugih. Dodajajo, da si lahko z  

asertivnostjo posameznik krepi samozavest in veča zadovoljstvo. (Petrovič in Žnidarec 2004). 

Poleg opredelitev asertivnosti, ki jih navajajo domači avtorji, pa na tem področju lahko 

občutimo veliko pomanjkanje opravljenih empiričnih raziskav. Čeprav le-te sicer v manjšem 

obsegu obstajajo, pa opažamo, da proučevanje asertivnosti pri nas ne zajema različnih 

aspektov, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu naloge. 

 

5.1 Namen in cilji raziskovanja 

Ravno zaradi naših ugotovitev v zvezi s pomanjkanjem raziskav pri nas smo se v pričujoči 

nalogi odločili, da na področje proučevanja asertivnosti dodamo tudi naš prispevek in 

nekoliko razširimo obzorja uporabe asertivnosti v našem prostoru. Namen naloge je torej na 

področje proučevanja asertivnosti dodati vpogled v uporabo asertivnosti anketirancev v 

njihovem vsakdanjem življenju. 

V okviru namena naše raziskave, smo mnenja, da je na vsakem področju pomembno tudi 

seznanjenje in poznavanje dojemanja družbenih pojavov širše družbe, torej tudi asertivnosti. 

V tem smislu je eden izmed ciljev naše raziskave ugotoviti, ali in v kolikšni meri so ljudje 

seznanjeni s pojmom asetivnosti. 

Po drugi strani pa so tuje raziskave pokazale, da več asertivnosti srečamo pri močnejšem 

spolu (glej Poglavje 3). Zaradi nagonskega komuniciranja gre pri moških pričakovati, da se 

vedejo agresivnejše, ženske pa precej bolj pasivno. V povezavi s tem pa je cilj pričujoče 

naloge tudi ugotoviti, pri katerem spolu je asertivnost izrazitejša in katera oblika 

komunikacije je značilnejša za posamezen spol. 
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5.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

V skladu z namenom in cilji naloge smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

RV1: Ali anketirani, tako moški kot tudi ženske, poznajo pojem 'asertivnost'? 

RV2: Ali je več asertivnega komuniciranja pri moških ali ženskah? 

RV3: Kateri način komuniciranja je najpogosteje uporabljen pri moških in ženskah? 

Glede na to smo oblikovali tri hipoteze (H), in sicer: 

H1: Anketirani so s pojmom »asertivnost« dobro seznanjeni. To velja tako za moške kot za 

ženske. 

Čeprav je pojem pri nas slabo raziskan, pa se kot oblika komuniciranja pojavlja čedalje 

pogosteje. Tudi opredelitve pojma s strani domačih avtorjev kažejo na to, da zavedanje 

pomena asertivnosti v našem okolju obstaja. 

H2: Več asertivnega komuniciranja srečamo pri ženskah. 

Tradicionalno moško podobo in vlogo v družbi navadno povezujemo z negativno 

asertivnostjo, medtem ko je za ženske ta vrsta asertivnosti družbeno nesprejemljiva. V tem 

smislu ljudje od žensk pričakujejo več topline, pri moški pa naj bi prevladovala socialna moč. 

Multinacionalna raziskava o stereotipih med spoloma je pokazala, da so moški v primerjavi z 

ženskami bolj direktni, agresivnejši in imajo večjo željo po nadzoru. Za ženske stereotipe pa 

po drugi strani velja, da jih skrbi predvsem za potrebe drugih in tako tudi delujejo. (Worell 

2001). 

H3: Pri moških je najpogosteje uporabljen agresivni način komuniciranja, pri ženskah pa 

asertivni način komuniciranja.  

Iz razlik dojemanja moških in žensk izhajajo tudi razlike med načini komuniciranja, ki so 

značilni za moške in ženske. Razlike se pojavljajo predvsem zaradi nagonskega načina 

komuniciranja, ki sicer ima pozitivno namero, a lahko naleti na težave zaradi nepoznavanja 

teh načinov. Osnovno načelo moškega komuniciranja je hiter prenos informacij in reševanja 

problemov, ko se pojavijo. Pri ženskah je drugače, saj ob pojavu problema navadno najprej 

namenijo nekaj besed o svojem čustvenem stanju preden preidejo k bistvu. V splošnem pa 
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velja, da moški uporabljajo več negativne, agresivne asertivnosti, medtem ko se ženske v 

večji meri poslužujejo socialno sprejemljive asertivnosti. (Račnik 2010, Worell 2001). 

 

5.3 Zbiranje in opis podatkov 

Kot merski instrument za nabor podatkov smo uporabili anketni vprašalnik (glej Prilogo A), 

ki je bil sestavljen in dostopen preko spleta. Spletni vprašalnik smo pripravili s pomočjo 

spletne aplikacije 1KA, ki nudi podporo za celotno spletno storitev anketiranja, od kreiranja 

ankete, izvedbe in končne analize. K izpolnjevanju spletne ankete so bili potencialni 

anketiranci povabljeni preko spletnih forumov, socialnih omrežij in z osebnim vabilom preko 

elektronske pošte. Istočasno pa so bili naprošeni, da spletno anketo delijo svoji družini in med 

znanci. Izpolnjevanja ankete se je sicer lotilo 92 oseb, vendar pa je anketo v celoti izpolnilo 

70 anketirancev. Povzetek podatkov se nahaja v Prilogi B. 

5.3.1 Opis vzorca 

V anketni vprašalnik smo za opis vzorca vključili dve demografski spremenljivki, in sicer 

starost in spol. Pri starosti so anketiranci opredelili, v katero izmed danih starostnih skupin 

spadajo: do 20 let, od 21 do 29 let, od 30 do 39 let, od 40 do 59 let, 60 let ali več. 

Med anketiranci večji delež predstavljajo ženske. V anketi je namreč sodelovalo 26 (37%) 

moških in 44 (63%) žensk. 

Graf 5. 1: Spol anketirancev 

 

Vir: lastna raziskava 
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Vprašalnik so izpolnjevale osebe različnih starosti. Glede na število oseb posamezne starosti, 

smo osebe razdelili v dve skupini, in sicer: osebe, stare do 30 let, in osebe, stare 30 let in več. 

V anketi je tako sodelovalo 38 oz. 54% oseb, starih do 30 let, in 32 oz. 56% oseb starih 30 let 

in več. 

Graf 5. 2: Starost anketirancev 

 

Vir: lastna raziskava 

5.3.2 Opis vprašalnika 

Kot temelj za pripravo vprašanj, ki se navezujejo na načine komuniciranja anketirancev, nam 

je služil vprašalnik avtorice Marie Joseph Chalvin (2004), ki ga uporablja v knjigi Kako 

preprečiti konflikte. 

Najprej smo v vprašalnik vključili vprašanje, ki razkriva razumevanje in poznavanje pojma 

»asertivnost« med anketiranci. Vprašanje smo oblikovali sami glede na glavne značilnosti in 

pomen asertivnosti. Anketiranci so lahko izbirali med štirimi trditvami, s katerimi smo 

določili, v kolikšni meri poznajo pojem asertivnost (glej Tabelo 5.1). 
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Tabela 5. 1: Štiri trditve za merjenje poznavanja asertivnosti: 

1 Pomeni, da zaradi spoštovanja do drugih zadržimo svoja mnenja in občutke. 

2 Pomeni, da se upamo uveljaviti, braniti svoje pravice in hkrati spoštovati druge. 

3 Pomeni, da se vedno postavimo zase in za svoje pravice ter od drugih pričakujemo, da 

ravnajo tako kot mi želimo. 

4 Pomeni, da pri interakciji z drugimi uporabimo mehanizme, ki so bolj intelektualni in 

zavajajoči, da dosežemo svoj cilj po ovinkih. 

Vir: lastna raziskava 

Ker načinov komuniciranja ne moremo meriti neposredno, smo jih izmerili posredno preko 

posameznih trditev, ki se nanašajo na posamezen način komuniciranja. V vprašalnik smo 

vključili 60 trditev, ki jih navaja Chalvinova. 

Pri vsaki trditvi so imeli anketiranci na voljo dva odgovora: »Večinoma drži« in »Večinoma 

ne drži«. Nabor trditev je prikazan v Prilogi C, pri čemer obarvanost trditev kaže, na kateri 

način komuniciranja se trditev navezuje.  

 

5.4 Metode analize 

Vsa vprašanja, ki so bila vključena v anketni vprašalnik, so bila zaprtega tipa, torej so imela 

podane možne odgovore. Med temi so anketiranci izbrali enega izmed podanih odgovor. 

Glede na naravo vprašanj in odgovorov so vse pridobljene spremenljivke ordinalnega značaja. 

Za osnovni opis vzorca anketiranih, ki so v celoti izpolnili anketo, smo s pomočjo osnovne 

univariatne statistične analize pripravili pitne grafikone. Le-ti predstavljajo strukturo vzorca 

glede na spol in starost sodelujočih. 

V povezavi s cilji naloge smo nato uporabili pitni grafikon, s katerim smo predstavili 

strukturo vzorca glede na odgovore, ki so jih podali glede razumevanja pomena asertivnosti. 

Ker nas nadalje zanima tudi, ali obstajajo razlike glede razumevanja pojma »asertivnost« med 

moškimi in ženskami, pa smo s pomočjo stolpičnega diagrama primerjali deleže odgovorov o 

razumevanju pojma »asertivnost« glede na spol anketirancev. Povezanost med 

spremenljivkama pa smo preverili tudi z izračunom Spearmanovega korelacijskega 

koeficienta in hi-kvadrat testa. 
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Za proučitev morebitnih razlik med moškimi in ženskami pri uporabi asertivnega 

komuniciranja smo nato preverili deleže moških in žensk, ki so na vprašanja, ki merijo 

asertivnost, odgovorili z »Večinoma drži«. Pri tem smo uporabili kontingenčno tabelo, s 

pomočjo katere smo dobili podatke za pripravo stolpčnega diagrama. Poleg tega smo 

morebitno povezanost spola in uporabe asertivnosti v vsakdanjem življenju preverili tudi s 

pomočjo Spearmanovega korelacijskega koeficienta rangov ter hi-kvadrat testov med 

posameznimi pari, ki jih spremenljivka spol tvori s trditvami glede asertivnosti.  

V primerih ugotavljanja povezanosti med pari opazovanih spremenljivk smo torej izračunali 

Spearmanove korelacijske koeficiente rangov. Slednje smo predstavili tako matrično kot tudi 

grafično s pomočjo korelograma. Le-ta korelacijsko matriko namesto s številkami predstavi 

shematično, pri čemer vsaka shema vključuje različne oblike ali vrednosti korelacijskega 

koeficienta samega. Z njimi poskuša predstaviti tako smer kot tudi jakost povezanosti med 

pari spremenljivk. Slednji sta prikazani kot dva barvna odtenka različnih svetlosti, pri čemer 

se intenzivnost barve spreminja skladno z močjo povezanosti. Torej, temnejša kot je barva, 

večja je povezanost med parom spremenljivk (Friendly 2002). Poleg korelacijskih 

koeficientov smo za ugotavljanje povezanosti uporabili tudi izračune hi-kvadrat testov med 

pari opazovanih spremenljivk. Le-ta je poleg kontingenčnih koeficientov najpogosteje 

uporabljen test za odkrivanje in proučevanje povezanosti med ordinalnimi spremenljivkami. 

Ker sama vrednost hi-kvadrata ne poda pomembnih informacij je dobro, da poleg teh 

vrednosti prikažemo tudi p-vrednosti. Te vrednosti predstavljajo statistično značilnost 

izračunanih vrednosti hi-kvadrat testa, z njihovo pomočjo pa predpostavimo tudi, ali med 

opazovanim parom spremenljivk obstaja povezanost ali ne. (Wilcox 2009).  

Da bi podprli ugotovitve ter preučili tudi uporabo drugih načinov komuniciranja pri moških in 

ženskah smo nadalje uporabili tudi pristop, ki ga v svoji knjigi Kako preprečiti konflikte 

uporablja avtorica Marie Joseph Chalvin (2004). Le-ta za predstavitev končnih rezultatov 

uporablja razpredelnico, ki je sestavljena iz štirih stolpcev, ki predstavljajo štiri načine 

komuniciranja. Za vsak stolpec so vpisane številke vprašanj, ki se nanašajo na merjenje 

posamezne vrste komuniciranja. Razpredelnico smo prilagodili glede na cilje naše naloge. Za 

vsako vrsto komuniciranja tako ne vpisujemo točk za celoten nabor trditev, temveč posebej za 

moški in posebej za ženski del anketirancev. Poleg tega je pomembno tudi to, da za 

izpolnjevanje razpredelnice upoštevamo le odgovore »Večinoma drži«.  
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Razpredelnica se izpolnjuje tako, da za vsako posamezno vprašanje vpišemo številko 1 za 

spol, pri katerem je moč zaslediti večje število odgovorov »Verjetno drži«. Pri drugem spolu 

v tem primeru vpišemo številko 0. Zadnja vrstica pa predstavlja zbirno vrstico, v kateri je 

seštevek točk tako za moške kot za ženske za vsako izmed vrst komunikacije. (Chalvin 2004). 

S pomočjo razpredelnice smo nato narisali tudi grafikon, ki predstavlja razlike v odgovorih 

med moškimi in ženskami. 

Celotno analizo smo izvedli v programskem okolju R (R Core Team 2015), ki se precej 

uporablja za podrobno analizo statističnih podatkov. V primerjavi s preostalimi programi, ki 

omogočajo statistično analizo podatkov, je prednost okolja R predvsem v tem, da vsebuje več 

funkcij, ki uporabniku omogočajo precej več svobode pri oblikovanju grafičnih predstavitev 

kot tudi načinov izvajanja statističnih analiz. Nekatere enostavne grafe pa smo oblikovali v 

MS Excel-u.  
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6. UPORABA ASERTIVNOSTI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 

 

 

V tem poglavju predstavljamo rezultate analize, ki smo jo zastavili metodološkem okvirju, ki 

je predstavljen v predhodnem poglavju. 

Najprej se osredotočimo na poznavanje pojma »asertivnost« med anketiranci. Le-to smo 

izmerili s pomočjo vprašanja »Kaj za vas pomeni asertivnost?« Anketirani so imeli na 

razpolago štiri odgovore, ki so podani v legendi poleg Grafa 6.3, ki prikazuje rezultate. Med 

temi odgovori so anketiranci izbrali tistega, ki po njihovem mnenju opisuje pomen 

asertivnosti.  

Graf 6. 1: Kaj za vas pomeni asertivnost? 

 

Vir: lastna raziskava 

Ugotovitve kažejo, da kar 75,7 % (53 oseb) meni, da lahko asertivnost opišemo kot 

značilnost, da se upamo uveljaviti, braniti svoje pravice in hkrati spoštovati druge. Ta 

odgovor je tudi pravilen, kar kaže na dejstvo, da so anketiranci v veliki meri seznanjeni s 

pojmom asertivnosti. Preostali delež anketirancev je na vprašanje o pomenu asertivnosti 

odgovorilo drugače. 12,9 % (9 oseb) je odgovorilo, da asertivnost pomeni, da zaradi 

Pomeni, da zaradi spoštovanja do
drugih  zadržimo svoja mnenja in
občutke

Pomeni, da se upamo uveljaviti,
braniti svoje pravice in hkrati
spoštovati druge

Pomeni, da pri interakciji z drugimi
uporabimo mehanizme, ki so bolj
intelektualni in zavajajoči, da
dosežemo svoj cilj po ovinkih.

Pomeni, da se vedno postavimo
zase in za svoje pravice ter od
drugih pričakujemo, da ravnajo tako
kot mi želimo.
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spoštovanja do drugih zadržimo svoja mnenja in občutke (kar v bistvu označuje pasivnost). 

Za 7,21% anketirancev (5 oseb) asertivnost pomeni, da pri interakciji z drugimi uporabimo 

mehanizme, ki so bolj intelektualni in zavajajoči, da dosežemo svoj cilj po ovinkih (torej, gre 

za manipulativnost). Nenazadnje pa 4,3 % anketirancev (3 osebe) meni, da se asertivnost 

nanaša na zmožnost, da se postavimo zase in za svoje pravice ter od drugih pričakujemo, da 

ravnajo tako kot mi želimo (kar velja za agresivnost). 

V nadaljevanju si oglejmo, kako so na vprašanje o pomenu asertivnosti odgovorili moški in 

kako ženske. Deleže le-teh prikazuje Graf 6.4. 

Graf 6. 2: Pomen asertivnosti glede na spol 

 

 

Vir: lastna raziskava 

Kot je prikazano na zgornjem grafu, pri moških in pri ženskah prevladuje mnenje, ki sovpada 

s pravim pomenom asertivnosti. Vendar pa je izmed vseh anketirancev več žensk (50%) kot 

moških (25,7%) na vprašanje odgovorilo pravilno. Drugi najpogostejši odgovor se tako med 

moškimi kot med ženskami pojavlja tisti, ki v bistvu opisuje pasivnost (rdeča barva na Grafu 

6.4). Pri tem pa je zanimivo, da ženske v večji meri (7,1%) kot moški (5,7%) pomen 

asertivnosti zamenjujejo z značilnostmi pasivnosti. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da kar 4,3% 
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Povezanost spola z razumevanjem pomena asertivnosti smo preverili tudi s pomočjo 

Spearmanovega korelacijskega koeficienta ter hi-kvadrat testa (glej Tabelo 6.1).  

Tabela 6. 1: Vrednosti Spearmanovega korelacijskega koeficienta in hi-kvadrat testa 

med spremenljivkama »Spol« in »Pomen asertivnosti« 

  POMEN 

ASERTIVNOSTI 

 

SPOL 

Spearmanov korelacijski koeficient 

p-vrednost 

-0,02 

0,89 

Hi-kvadrat 

p-vrednosti 

12,14 

1,00 

Vir: lastna raziskava 

 

Korelacijski koeficient med opazovanima spremenljivkama zavzema vrednost -0,02 (p=0,89) 

in ni statistično značilen. Poleg tega tudi vrednost hi-kvadrat testa kaže na statistično 

neznačilno povezanost med opazovanima spremenljivkama. Test zavzema vrednost 12,14 

(p=1,00) in kaže na popolno nepovezanost med opazovanima spremenljivkama. Najverjetneje 

do tega prihaja zaradi visokega odstotka moških in žensk, ki pomen asertivnosti opredeljujejo 

na enak način in, kot smo ugotovili, tudi pravilno. 

V nadaljevanju  analize smo se osredotočili na uporabo asertivnosti v vsakdanjem življenju 

tako med moškimi kot med ženskami. Na Grafu 6.5 predstavljamo deleže moških in žensk, ki 

so na trditve glede uporabe asertivne komunikacije odgovorili z »Večinoma drži«. Tabela z 

absolutnimi in relativnimi frekvencami, na osnovi katere smo oblikovali graf, se nahaja v 

Prilogi D. V zadnjem stolpcu tabele je celoten seštevek anketirancev, ki so izmed vseh 70 

anketirancev na zastavljeno vprašanje odgovorili z »Večinoma drži«. Deleži moških in žensk 

so izračunani glede na ta seštevek. 

Kot lahko opazimo, se pri vseh trditvah izkaže, da so pritrdilno odgovorile večinoma ženske. 

Njihov delež se giblje od 60% do 70%, medtem ko med moškimi trditve potrjuje le od 30% 

do 40% le-teh. Glede na to podatki kažejo, da se asertivne komunikacije v vsakdanjem 

življenju ženske poslužujejo v večji meri kot moški.  
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Graf 6. 3: Deleži moških in žensk za posamezne trditve glede uporabe asertivne 

komunikacije (upoštevani so samo odgovori »Verjetno drži«) 

 

Vir: lastna raziskava 

 

Zgornjo ugotovitev bomo preverili še s pomočjo statističnih koeficientov in testa. Izračunali 

bomo namreč Spearmanove korelacijske koeficiente rangov med spremenljivkami o 

asertivnosti na eni ter spolom na drugi strani. Matrika s korelacijskimi koeficienti je prikazana 

v Prilogi E, grafična predstavitev pa je prikazana na spodnjem grafu (Graf 6.6). 

Kot prikazuje korelogram, obstajajo negativne povezanosti med spremenljivko spol in 

nekaterimi spremenljivkami, ki merijo asertivnost anketirancev. Negativna povezanost kaže 

na dejstvo, da je pri teh spremenljivkah odgovor »Večinoma drži« (odgovor 1 v vprašalniku) 

bolj značilen za ženske (odgovor 2 v vprašalniku) kot za moške. Velikosti obarvanih krogov 

pa kaže, da med 24. in 34. trditvijo (glej Prilogo C) ter spolom obstaja močna povezanost, 

nekoliko slabšo povezanost je mogoče zaslediti med 44. in 45. trditvijo (glej Prilogo C) in 

spolom, še slabšo pa med 2., 14., 33. in 53. trditvijo (glej Prilogo C) ter spolom. Če 

uporabimo korelacijsko matriko iz Priloge B lahko ugotovimo, da je korelacija med 24. in 34. 
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Prepričan sem v svoje pravice…

Svoje mnenje povem brez zadržkov…

Zaupam ljudem, s katerimi prihajam v…

Med ljudmi sem sproščen…
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Dobro se počutim, kadar sem sam…
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Navadil sem se, da se ne primerjam…

Ljudi okoli sebe znamo sprostiti…

Ženski Moški
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trditvijo ter spolom statistično značilna (0,01<p<=0,05), pri vseh preostalih parih pa povezava 

ni statistično značilna, vendar pa je vrednost korelacijskih koeficientov v teh primerih višja od 

preostalih korelacijskih koeficientov. 

Graf 6. 4: Grafična predstavitev korelacij med spremenljivko spol in spremenljivkami, 

ki merijo asertivnost (korelogram)  

 

Vir: lastna raziskava 

 

Ker gre za negativno povezanost med spolom in preostalimi trditvami, ugotavljamo, da se 

največja povezanost med spolom in asertivnostjo kaže v primerih, ki se nanašajo predvsem na 

odkritost in izražanje anketiranih v okviru njihove komunikacije. Tako ženske v večji meri 

kot moški raje delujejo odkrito, ne da bi skrivale svoje mnenje. Za razliko od moških, pa 
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ženske tudi pogosteje svoje nestrinjanje znajo izraziti brez pretiravanja in tako, da jih drugi 

upoštevajo. 

Kaj pa uporaba preostalih načinov komuniciranja? Podobno kot zgoraj, se osredotočimo še na 

uporabo pasivnosti, agresivnosti in manipulativnosti v vsakdanjem življenju tako s strani 

moških kot tudi žensk. Na grafih v Prilogi G predstavljamo deleže moških in žensk, ki so na 

trditve glede uporabe pasivne, agresivne in manipulativne komunikacije odgovorili z 

»Večinoma drži«. Tabele z absolutnimi in relativnimi frekvencami, na osnovi katerih smo 

oblikovali graf, se nahajajo v Prilogi D. V zadnjem stolpcu tabele je celoten seštevek 

anketirancev, ki so izmed vseh 70 anketirancev na zastavljeno vprašanje odgovorili z 

»Večinoma drži«. Deleži moških in žensk so izračunani glede na ta seštevek. 

Histogram 6. 1: Komunikacijski sistem 

 

Vir: lastna raziskava 

 

Za pridobitev rezultatov vprašalnika Marie Chalvin iz knjige »Kako preprečiti konflikte« smo 

koristili še razpredelnico, ki prikazuje, katera trditev pripada določenemu stilu komuniciranja. 

Upoštevali smo samo odgovore »Večinoma drži« in nato sešteli pogostost uporabe 

posameznega stila komuniciranja. S pomočjo razpredelnice smo dobili histogram 

komuniciranja, ki predstavlja komunikacijski sistem, ki ga anketirani uporabljajo v vsakdanjih 

situacijah žvljenja. 
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Iz histograma 6.1 je razvidno, da je pri osebah moškega spola večji odstotek (20,4%) 

pasivnega stila komuniciranja, kot pri ženskah (13,9%). Pri agresivnem stilu komuniciranja, 

ni velike razlike med spoloma, pravzaprav so rezultati pokazali, da agresivni stil moški in 

ženske uporabljajo v skoraj isti meri. Pri moških je ta odstotek 22,7% ter pri ženskah 22,2%. 

Več manipulativnega stila komuniciranja je v primerjavi z ženskami (22,2%) med moškimi 

(25%). Izkaže pa se tudi, da je asertivni stil komuniciranja pogosteje uporabljen v vsakdanjih 

situacijah pri ženskah (41,70%) kot pri moških (31,8%). 
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7. RAZPRAVA  

 

 

Kot smo že zapisali v 3. poglavju, večina slovenskih avtorjev zagovarja dejstvo, da je 

asertivnost srednja pot med agresivnostjo in pasivnostjo. Pa vendar je pojem asertivnosti pri 

nas slabo opredeljen, zaradi česar smo si v nalogi zadali cilj, da preverimo razumevanje 

pojma aserivnosti med osebami, ki smo jih vključili v raziskavo. 

V skladu s tem smo si zastavili prvo raziskovalno vprašanje: Ali anketirani, tako moški kot 

tudi ženske, poznajo pojem 'asertivnost'? Hipoteza, ki smo jo v tem okviru v nalogi preverili 

pa se glasi: Anketirani so s pojmom »asertivnost« dobro seznanjeni. To velja tako za moške 

kot za ženske. Namreč, komunikacijske načine, ki jih poznamo pod pojmi pasivno, agresivno 

in manipulativno, posamezniki dobro poznamo. Vsakdo izmed nas se je v vsakodnevnih 

situacijah že posluževal vsake izmed njih. Poleg teh treh načinov komunikacije, pa obstaja še 

četrti način, asertivna komunikacija, ki v bistvu predstavlja neko vmesno pot med 

agresivnostjo in pasivnostjo. Asertivna komunikacija je realistična in izkazuje odraslo in 

odgovorno ravnanje. Čeprav je mogoče, da se anketiranci ne zavedajo, da tovrsten način 

komuniciranja imenujemo asertivnost, pa so to najverjetneje dojeli glede na nabor možnih 

odgovorov pri vprašanju glede pomena pojma asertivnosti. 

Rezultati anketnega vprašanja so pokazali, da so anketiranci s pojmom »asertivnost« v večji 

meri seznanjeni, kar velja tako za moške kot tudi ženske. V skladu s tem smo potrdili prvo 

zastavljeno hipotezo. Vendar pa lahko nadalje tudi sklepamo, da se vsi, ki so asertivnost 

opredelili pravilno, najverjetneje tovsrtnega načina komunikacije zavestno poslužujejo tudi v 

vsakdanjem življenju ali pa vsaj v večini življenjskih situacij. 

Tako smo nadalje želeli proučiti tudi samo uporabo asertivne komunikacije, predvsem z 

vidika vpliva spola na njeno posluževanje. Tako smo si zastavili drugo raziskovalno 

vprašanje: Ali je več asertivnega komuniciranja pri moških ali ženskah? Kot odgovor na to 

vprašanje smo oblikovali drugo hupotezo: Več asertivnega komuniciranja srečamo pri 

ženskah. Kot smo že predstavili v tretjem poglavju pričujoče naloge, obstajajo različni 

stereotipi glede uporabe asertivnosti v povezavi s spolom. Tako naj bi za komuniciranje žensk 

veljalo, da uporabljajo predvsem socialno sprejemljivo asertivnost, medtem ko je za moške 

značilnejša uporaba agresitvne asertivnosti. Vzrok za tovrstno delitev uporabe asertivnosti pa 
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je v tem, da se moški neradi odkrito pogovarjajo o problemih, saj jim to povzroča stres. V 

nasprotju s tem pa ženske delujejo precej bolj čustveno, vsak problem želijo odkrito 

prediskutirati, saj jim le ta način pomeni neko razbremenitev.  

Da bi preverili drugo hipotezo, smo v vprašalnik vključili trditve, ki skupaj določajo uporabo 

asertivnosti v vsakdanjem življenju (glej Prilogo C). Na ta način smo lahko preverili ne le 

splošnih razlik v uporabi asertivnosti med moškimi in ženskami, temveč tudi, katere oblike 

asertivnosti so značilnejše za moške in katere za ženske. Analiza vprašalnika je razkrila, da se 

asertivnosti v večji meri poslužujejo ženske, vendar pa lahko do tega rezultata prihaja tudi 

zaradi vpliva strukture vzorca (več anketiranih je žensk kot moških). Ugotovili pa smo tudi, 

da so ženske tiste, ki so v svoji komunikaciji odkrite in ne pretiravajo pri izražanju 

nestrinjanja. V večini primerov so v komunikaciji »tisto, kar so«, ne igrajo različnih vlog, se 

ne obotavljajo in so pripravljene sklepati kompromise ter nenazadnje uporabiti tudi vso 

energijo za izpeljavo svojih odločitev.  

V tem smislu smo drugo hipotezo le delno sprejeli. V splošnem se asertivne komunikacije res 

v večji meri poslužujejo ženske anketiranke, vendar bi bil na tem mestu potreben premislek 

glede izbire anketirancev z drugačno, enotnejšo spolno strukturo. Po drugi strani pa smo 

ugotovili, da lahko potrdimo tudi dejstvo, da ženske anktiranke uporabljajo socialno 

sprejemljivo, moški anketiranci pa agresivnejšo obliko asertivnosti.  

Nazadnje pa smo se odločili, da k proučitvi uporabe asertivne komunikacije vključimo še 

preostale tri oblike komunikacije. V skladu s tem smo si zastavili tretje raziskovalno 

vprašanje: Kateri način komuniciranja je najpogosteje uporabljen pri moških in ženskah? 

Glede na teoretska izhodišča smo v nalogi tako preverili hipotezo: Pri moških je najpogosteje 

uporabljen agresivni način komuniciranja, pri ženskah pa asertivni način komuniciranja. 

Hipotezo utemeljujejmo z Lakoffovimi besedami, da so ženske socializirane in vzgojene v 

prepričanju, da če se bodo pretirano uveljavljale, da bodo delovale neženstveno in 

neprivlačno. Ženske so namreč čustvena bitja in tako delujejo tudi v procesu komuniciranja z 

drugimi. Tako naj bi se ženske najpogosteje posluževale asertivne komunikacije. Po drugi 

strani pa so moški manj čustveni, usmerjeni k svojim ciljem, ki jih najpogosteje želijo 

uresničiti zdaj in takoj, ne glede na druge udeležence v komunikaciji. V tem smislu je bilo 

pričakovati, da se moški anketiranci v svojem življenju najpogosteje poslužujejo agresivne 

komunikacije. 
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Naša raziskava pa je pokazala, da je tako med moškimi kot med ženskami anketiranci 

najpogosteje uporabljena asertivna oblika komuniciranja, vendar pa je delež žensk višji od 

deleža moških. Za moške je tudi značilno, da so v primerjavi z ženskami pasivnejši in bolj 

manpulativni. Presenetljivo pa je dejstvo, da v današnjem času, vsi anketirani, torej tako 

ženske kot moški, v približno enaki meri z drugimi komunicirajo precej agresivno. Čeprav naj 

bi ta oblika komunikacije ne bila značilna in zaželjena od žensk, pa za vzorec žensk, 

vključenih v našo raziskavo, velja, da so agresivne v tolikšni meri kot moški anketiranci. 

V pričujoči nalogi smo želeli predvsem začrtati smer in prikazati uporabnost proučevanja 

oblik komuniciranja med ljudmi, ki se jih poslužujejo v svojem vsakdanjem življenju. Poleg 

tega smo z uporabo konkretnega vprašalnika, ki smo ga oblikovali s pomočjo lastnega 

poznavanja teoretskih izhodišč posamezne oblike komunikacije ter že standardiziranih 

vprašanj, k proučevanju komuniciranja dodali tudi naš prispevek, ki bo mogoče, uporaben in 

razširljiv tudi pri večjih projektih. 

Ne glede na to pa se zavedamo tudi določenih pomanjkljivosti naše raziskave. Prva je sigurno 

ta, da smo odgovore pridobili s strani relativno majhnega števila oseb. Eden izmed razlogov je 

verjetno ta, da je bila množica oseb, ki so bile povabljene k izpolnjevanju ankete, že na 

začetku omejena. K anketiranju so bile namreč povabljene osebe, ki so z nami na nek način 

povezane preko socialnih stikov. Poleg tega bi izvedba ankete na večjem številu oseb od nas 

zahtevala precej več časa, kot pri pridobivanju podatkov, kot tudi pri urejanju podatkov za 

izvedbo analize.  

Še ena pomanjkljivost je ta, da način vzorčenja že prvotno ni bil opredeljen, saj smo osebe k 

anketiranju povabili preko različnih elektronskih medijev, torej osebe, ki tovrstne medije 

uporabljajo, in preko osebnih socialnih mrež. S tem nismo pridobili slučajnega vzorca, ki bi 

omogočal sklepanje z vzorca na populacija. Zato naj na tem mestu opozorimo, da v nalogi 

predstavljene ugotovitve glede uporabe asertivnosti v vsakdanjem življenju veljajo izključno 

za osebe, ki so v naši anketi sodelovale. 

Nenazadnje pa je na anketni vprašalnik odgovorilo več žensk kot moških. Ravno zaradi zgoraj 

navedenih pomanjljivosti, nad spolno strukturo anketirancev nismo imeli vpliva.  

V izogib zgoraj navedenim pomanjkljivostim menimo, da bi morala raziskava ugledati luč 

tudi v večjih projektih in institucijah, ki se s tovrstnimi družbenimi fenomeni ukvarjajo. 
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Raziskovalne organizacije so namreč tiste, ki posedujejo največ človeških in finančnih virov 

ter imajo tudi druga sredstva, ki jim omogočajo izvedbo večje raziskave, s širšim začetnim 

naborom enot, pri čemer bo vzorčenje slučajno, kar pa bi na področju proučevanja 

komuniciranja v vsakdanjem življenju imelo pomembnejši in znanstveno relevantnejši 

doprinos.  

 

 

8. ZAKLJUČEK 

 

 

Človek je stalno v kontaktu z drugimi ljudmi, s katerimi ustvarja medosebne odnose. Koliko 

bodo ti odnosi kakovostni, pa je odvisno od medsebojne komunikacije. Za človeka je v 

vsakdanjem življenju komunikacija izredno pomembna. Njen pomen se kaže tako pri 

medosebnih kot tudi poslovnih odnosih. Vsi komuniciramo, toda ali komuniciramo uspešno? 

Vsi imamo svoja mnenja, občutke in potrebe, ki se razlikujejo od drugih. In ravno zaradi 

trkov različnosti lahko pride do medsebojnih konfliktov. Takrat nam pride prav, da se vedemo 

asertivno. Ključ do uspešnega komuniciranja v medosebnih odnosih je asertivnost. Znati se 

moramo postaviti zase in konstruktvino rešiti nastali konflikt.  

Vsi se kdaj vedemo asertivno, saj so nam bile osnove vedenja, ki nas učijo, da moramo 

spoštovati druge priučene že v mladosti. Vendar pa to ni dovolj, da bo naše komuniciranje 

uspešno in spoštljivo do drugih. Najpomembnejši in ključni pogoj, da se sploh lahko vedemo 

asertivno je čustvena zrelost. Če tega ni, se asertivnosti posameznik težko nauči, mora biti 

samoiniciativen in vložiti veliko več energije v razvoj svoje osebnostne in čustvene zrelosti, 

če želi uspešno komunicirati z drugimi. Tudi tistim, ki imajo visoko razvito empatijo se bo 

lažje naučiti asertivnega vedenja, kot tisti, ki tega nimajo v sebi. Asertivni ljudje namreč prej 

vidijo omejitve in pomankljivosti drugega in jih poskušajo razumeti.  

Razlike med moškim in ženskim komunciranjem bodo vedno obstajale. Že od samega začetka 

nas definira spol, zaradi česar je v večji meri komuniciranje nagonske narave. Za moške velja 

prepričanje, da bo njegovo komuniciranje agresivnejše kot žensko, katero naj bi bilo bolj 

pasivnejše narave. Agresivnejše vedenje naj bi veljalo za tiste, ki imajo avtoriteto, pasivno pa 
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za tiste, ki se podrejajo drugim in zaenmarjajo lastne potrebe. Skozi zgodovino se je položaj 

žensk bistveno spremenil, dobile so volilno pravico, postale so bolj samostojne in za 

preživetje ne potrebujejo več moških. Postale so jim enakovredne. Ob teh spremembah se je 

spreminjal tudi njihov način komuniciranja. Lahko bi se reklo, da so združile agresivno in 

pasivno komuniciranje, kateri rezultat je bila asertivnost. Dokazno je, da ženske komunicirajo 

asertivno na socialno sprejemljiv način, medtem ko se moška asertivnost povezuje z 

agresivnostjo. Naša raziskava je pokazala ravno to, ženske v večji meri komunicirajo pravilno 

asertivno, medtem ko moški zamenjujejo asertivnost z agresijo in manipulacijo, kljub temu, 

da poznajo pravi pomen definicije »asertivnost«.  

Gledano v celoti lahko torej zaključimo, da je med osebami, vključenimi v naše raziskovanje, 

pojem asertivnosti v večji meri poznan in ga poskušajo realizirati tudi v vsakdanjih situacijah 

življenja. Včasih uspešno, včasih neuspešno. Bistvenega pomena je, da se tega zavedamo in 

da sebi ter drugim okoli sebe ustvarimo prijetno vzdušje, brez nepotrebnih konfliktov, ki 

uničujejo odnose.  
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PRILOGE 

PRILOGA A 

Anketni vprašalnik  

 Asertivnost 

 

Kratko ime ankete: Asertivnost  

Število vprašanj: 4  

Anketa je zaključena.  

Aktivna od: 13.06.2015 Aktivna do: 13.09.2015 

Avtor: anja29  Spreminjal: anja29  

Dne: 13.06.2015 Dne: 11.08.2015 

  

 
Q1 - Kaj za vas pomeni asertivnost?  
 

 Pomeni, da zaradi spoštovanja do drugih zadržimo svoja mnenja in občutke.  
 Pomeni, da se upamo uveljaviti, braniti svoje pravice in hkrati spoštovati druge.  
 Pomeni, da se vedno postavimo zase in za svoje pravice ter od drugih pričakujemo, da ravnajo tako kot mi 

želimo.  
 Pomeni, da pri interakciji z drugimi uporabimo mehanizme, ki so bolj intelektualni in zavajajoči, da 

dosežemo svoj cilj po ovinkih.  
 
Q2 - Večinoma drži pomeni, da gre za opis vedenja, ki vam je dobro znano. Odgovor Večinoma ne drži 

pomeni, da se takega načina vedenja redko poslužujete. Pri vprašanju se ne zadržujte preveč, odgovorite 

tako kot se vam takoj zazdi. Vprašanja predstavljajo izhodišče za razmišljanje o lastnem vedenju.   
 

 Večinoma drži Večinoma ne drži 

Pogosto težko zavrnem prošnjo in rečem ne.   
Prepričan sem v svoje pravice in jih branim 

ne da bi pri tem kršil pravice drugih.   

Sem previden, ne sprostim se, če svojega 

sogovornika ne poznam dobro.   

Zlahka in hitro se odločam.   
Če je le možno, ukrepam preko 

posrednikov, saj je to bolj učinkovito.   

Sem neposreden. Ljudem povem, kar 

mislim, in si ne bojim izreči kritike.   

Pred skupino ali na sestanku si ne upam, 

povedati svojega mnenja.   

Svoje mnenje povem brez zadržkov, čeprav 

je nasprotno večinskemu mnenju.   

Izmenjave mnenj sprva le opazujem in 

počakam, da spoznam, kako se bodo 

odločili ostali, preden se odločim kako bom 

ravnal. 
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 Večinoma drži Večinoma ne drži 

Včasih mi očitajo, da sem upornega duha.   
Težko poslušam druge.   
Vedno sem z vsem na tekočem (tudi z 

malenkostim), to je zelo koristno.   

Znan sem po tem, da znam ravnati z ljudmi.   
Zaupam ljudem, s katerimi prihajam v stik.   
Ne upam si prositi za pomoč, bojim se, da 

bodo mislili, da sem nesposoben in stvari ne 

obvladam. 
  

Težko se odločam, kadar moram storiti kaj 

neobičajnega.   

Moja mirnost je krinka; ko se razjezim, se 

to ljudem včasih zdi smešno.   

Med ljudmi sem sproščen, tako v skupini 

kot na štiri oči.   

Pogosto igram, da dosežem svoje.   
Ljudem pogosto skačem v besedo, čeprav se 

tega včasih niti ne zavedam.   

Rad imam zadnjo besedo in uveljavim svoje 

mnenje.   

Vem, na koga se moram obrniti in kdaj je za 

najprimernejši čas, to mi je že velikokrat 

koristilo. 
  

Nesporazume rešim s kompromisom, ki 

vsem ustreza.   

Raje delujem odkrito, ne da bi skrival svoje 

namene.   

Z obveznosti pogosto odlašam.   
Pogosto rečem: "Vseeno mi je,...kot želiš."   
Brez zadržkov se kažem takšnega, kot sem.   
Ne prestrašim se hitro.   
V ljudeh vzbujam strah, da se lažje 

uveljavim.   

Ljudje me redko pretentajo, kadar pa se to 

zgodi, se znam maščevati.   

Pretiravam in napihujem, da bi dobil, kar 

želim.   

Znajdem se, znam izkoristiti sistem v svojo 

korist.   

Dobro se počutim, kadar sem sam in tudi, 

kadar sem v družbi.   

Svoje nestrinjanje znam izraziti brez 

pretiravanja in tako, da me upoštevajo.   

Bojim se, da sem ljudem v napoto.   
Težko izbiram in se odločam.   
V družbi nočem sam zagovarjati nekega 

mnenja.   

Ni me strah govoriti v javnosti.   
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 Večinoma drži Večinoma ne drži 

Življenje me je naučilo samoobrambe in 

boja.   

Rad imam izzive in tveganja, tudi velika.   
Ponavadi se znam dobro izogibati 

konfliktom.   

'Karte položim na mizo', da pridobim 

zaupanje ljudi.   

Znam poslušati in sem pozoren.   
Ko se za nekaj odločim, to kljub 

presenečenjem, ki jih doživim, tudi 

izpeljem. 
  

Brez obotavljanja povem, kaj čutim.   
Ljudi znam pridobiti za svoje ideje, sem 

prepričljiv.   

S komplimenti, nasmeškom in dobrikanjem 

lahko dobimo, kar želimo.   

Govorim predolgo ali prehitro končam.   
Sposoben sem zbadljive ironije.   
Sem ustrežljiv in nezahteven; včasih ljudje 

to izkoristijo.   

Raje opazujem kot sodelujem.   
Ne maram biti v prvi vrsti, raje sem v 

ozadju.   

Navadil sem se, da se ne primerjam z 

drugimi.   

Ne zdi se mi pametno prehitro razkriti 

svojih namenov.   

S svojimi predlogi ljudi časih presenetim.   
Če se ne bi naučil braniti, bi me že 

poteptali.   

Če hočemo doseči, kar želimo, je bolje, da 

naši cilji in naše namere ostanejo skriti.   

Ljudi okoli sebe znamo sprostiti z odkritim 

humorjem.   

Težave ne moremo odpraviti, če ne 

poiščemo globljih vzrokov za njihov 

nastanek. 
  

Nočem se pokazati v negativni luči.   
 
XSPOL - Spol:  

 Moški  
 Ženski  

 
XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?  

 do 20 let  
 21 - 29 let  
 30 - 39 let  
 40 - 59 let  
 60 let ali več  
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PRILOGA B 

Sumarnik podatkov, pridobljenih z anketo   

 

 

Q1   Kaj za vas pomeni asertivnost? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

   
  1 (Pomeni, da zaradi spoštovanja do drugih zadržimo svoja 
mnenja in občutke.) 

11 12% 12% 12% 

   
  2 (Pomeni, da se upamo uveljaviti, braniti svoje pravice in 

hkrati spoštovati druge.) 
69 75% 75% 87% 

   
  3 (Pomeni, da se vedno postavimo zase in za svoje pravice ter 

od drugih pričakujemo, da ravnajo tako kot mi želimo.) 
5 5% 5% 92% 

   

  4 (Pomeni, da pri interakciji z drugimi uporabimo mehanizme, 

ki so bolj intelektualni in zavajajoči, da dosežemo svoj cilj po 

ovinkih.) 

7 8% 8% 100% 

Veljavni   Skupaj 92 100% 100%    

 

        Povprečje 2.1 Std. Odklon 0.7 

 

 

Q2 

  Večinoma drži pomeni, da gre za opis vedenja, ki vam je dobro znano. Odgovor Večinoma ne drži pomeni, da se takega načina vedenja 

redko poslužujete. Pri vprašanju se ne zadržujte preveč, odgovorite tako kot se vam takoj zazdi.  Vprašanja predstavljajo izhodišče za 

razmišljanje o lastnem vedenju.  

   Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje 
Std. 

Odklon 

        Večinoma drži Večinoma ne drži Skupaj             

Q2aa 
  Pogosto težko zavrnem 

prošnjo in rečem ne. 
54 (77%) 16 (23%) 70 (100%) 70 92 1.2 0.4 

Q2ab 

  Prepričan sem v svoje 

pravice in jih branim ne da 
bi pri tem kršil pravice 

drugih. 

57 (81%) 13 (19%) 70 (100%) 70 92 1.2 0.4 

Q2ac 

  Sem previden, ne sprostim 

se, če svojega sogovornika 
ne poznam dobro. 

46 (66%) 24 (34%) 70 (100%) 70 92 1.3 0.5 
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Q2 

  Večinoma drži pomeni, da gre za opis vedenja, ki vam je dobro znano. Odgovor Večinoma ne drži pomeni, da se takega načina vedenja 

redko poslužujete. Pri vprašanju se ne zadržujte preveč, odgovorite tako kot se vam takoj zazdi.  Vprašanja predstavljajo izhodišče za 

razmišljanje o lastnem vedenju.  

Q2ad 
  Zlahka in hitro se 
odločam. 

33 (47%) 37 (53%) 70 (100%) 70 92 1.5 0.5 

Q2ae 

  Če je le možno, ukrepam 

preko posrednikov, saj je to 
bolj učinkovito. 

11 (16%) 59 (84%) 70 (100%) 70 92 1.8 0.4 

Q2af 

  Sem neposreden. Ljudem 

povem, kar mislim, in si ne 
bojim izreči kritike. 

44 (63%) 26 (37%) 70 (100%) 70 92 1.4 0.5 

Q2ag 

  Pred skupino ali na 

sestanku si ne upam, 

povedati svojega mnenja. 

19 (27%) 51 (73%) 70 (100%) 70 92 1.7 0.4 

Q2ah 

  Svoje mnenje povem brez 

zadržkov, čeprav je 

nasprotno večinskemu 
mnenju. 

39 (56%) 31 (44%) 70 (100%) 70 92 1.4 0.5 

Q2ai 

  Izmenjave mnenj sprva le 

opazujem in počakam, da 
spoznam, kako se bodo 

odločili ostali, preden se 

odločim kako bom ravnal. 

37 (53%) 33 (47%) 70 (100%) 70 92 1.5 0.5 

Q2aj 
  Včasih mi očitajo, da sem 

upornega duha. 
41 (59%) 29 (41%) 70 (100%) 70 92 1.4 0.5 

Q2ak   Težko poslušam druge. 8 (11%) 62 (89%) 70 (100%) 70 92 1.9 0.3 

Q2al 

  Vedno sem z vsem na 

tekočem (tudi z 

malenkostim), to je zelo 
koristno. 

40 (57%) 30 (43%) 70 (100%) 70 92 1.4 0.5 

Q2am 
  Znan sem po tem, da 

znam ravnati z ljudmi. 
54 (77%) 16 (23%) 70 (100%) 70 92 1.2 0.4 

Q2an 
  Zaupam ljudem, s 
katerimi prihajam v stik. 

50 (71%) 20 (29%) 70 (100%) 70 92 1.3 0.5 

Q2ao 

  Ne upam si prositi za 
pomoč, bojim se, da bodo 

mislili, da sem nesposoben 

in stvari ne obvladam. 

23 (33%) 47 (67%) 70 (100%) 70 92 1.7 0.5 

Q2ap 
  Težko se odločam, kadar 
moram storiti kaj 

neobičajnega. 

45 (64%) 25 (36%) 70 (100%) 70 92 1.4 0.5 

Q2aq 
  Moja mirnost je krinka; 

ko se razjezim, se to ljudem 
16 (23%) 54 (77%) 70 (100%) 70 92 1.8 0.4 
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Q2 

  Večinoma drži pomeni, da gre za opis vedenja, ki vam je dobro znano. Odgovor Večinoma ne drži pomeni, da se takega načina vedenja 

redko poslužujete. Pri vprašanju se ne zadržujte preveč, odgovorite tako kot se vam takoj zazdi.  Vprašanja predstavljajo izhodišče za 

razmišljanje o lastnem vedenju.  

včasih zdi smešno. 

Q2ar 

  Med ljudmi sem sproščen, 

tako v skupini kot na štiri 
oči. 

44 (63%) 26 (37%) 70 (100%) 70 92 1.4 0.5 

Q2as 
  Pogosto igram, da 

dosežem svoje. 
13 (19%) 57 (81%) 70 (100%) 70 92 1.8 0.4 

Q2at 

  Ljudem pogosto skačem v 

besedo, čeprav se tega 
včasih niti ne zavedam. 

29 (41%) 41 (59%) 70 (100%) 70 92 1.6 0.5 

Q2au 
  Radi imam zadnjo besedo 
in uveljavim svoje mnenje. 

34 (49%) 36 (51%) 70 (100%) 70 92 1.5 0.5 

Q2av 

  Vem, na koga se moram 

obrniti in kdaj je za 
najprimernejši čas, to mi je 

že velikokrat koristilo. 

53 (76%) 17 (24%) 70 (100%) 70 92 1.2 0.4 

Q2aw 

  Nesporazume rešim s 

kompromisom, ki vsem 

ustreza. 

57 (81%) 13 (19%) 70 (100%) 70 92 1.2 0.4 

Q2ax 
  Raje delujem odkrito, ne 

da bi skrival svoje namene. 
62 (89%) 8 (11%) 70 (100%) 70 92 1.1 0.3 

Q2ay 
  Z obveznosti pogosto 

odlašam. 
37 (53%) 33 (47%) 70 (100%) 70 92 1.5 0.5 

Q2az 
  Pogosto rečem: "Vseeno 

mi je,...kot želiš." 
29 (41%) 41 (59%) 70 (100%) 70 92 1.6 0.5 

Q2ba 
  Brez zadržkov se kažem 

takšnega, kot sem. 
52 (74%) 18 (26%) 70 (100%) 70 92 1.3 0.4 

Q2bb   Ne prestrašim se hitro. 53 (76%) 17 (24%) 70 (100%) 70 92 1.2 0.4 

Q2bc 
  V ljudeh vzbujam strah, 
da se lažje uveljavim. 

4 (6%) 66 (94%) 70 (100%) 70 92 1.9 0.2 

Q2bd 
  Ljudje me redko 
pretentajo, kadar pa se to 

zgodi, se znam maščevati. 

23 (33%) 47 (67%) 70 (100%) 70 92 1.7 0.5 

Q2be 
  Pretiravam in napihujem, 
da bi dobil, kar želim. 

9 (13%) 61 (87%) 70 (100%) 70 92 1.9 0.3 

Q2bf 
  Znajdem se, znam 
izkoristiti sistem v svojo 

korist. 

32 (46%) 38 (54%) 70 (100%) 70 92 1.5 0.5 



Planina, Anja. 2015. »Asertivnost v vsakdanjem življenju.« Diplomska naloga.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

Q2 

  Večinoma drži pomeni, da gre za opis vedenja, ki vam je dobro znano. Odgovor Večinoma ne drži pomeni, da se takega načina vedenja 

redko poslužujete. Pri vprašanju se ne zadržujte preveč, odgovorite tako kot se vam takoj zazdi.  Vprašanja predstavljajo izhodišče za 

razmišljanje o lastnem vedenju.  

Q2bg 

  Dobro se počutim, kadar 

sem sam in tudi, kadar sem 
v družbi. 

67 (96%) 3 (4%) 70 (100%) 70 92 1.0 0.2 

Q2bh 

  Svoje nestrinjanje znam 

izraziti brez pretiravanja in 

tako, da me upoštevajo. 

55 (79%) 15 (21%) 70 (100%) 70 92 1.2 0.4 

Q2bi 
  Bojim se, da sem ljudem v 

napoto. 
19 (27%) 51 (73%) 70 (100%) 70 92 1.7 0.4 

Q2bj 
  Težko izbiram in se 

odločam. 
34 (49%) 36 (51%) 70 (100%) 70 92 1.5 0.5 

Q2bk 
  V družbi nočem sam 
zagovarjati nekega mnenja. 

22 (31%) 48 (69%) 70 (100%) 70 92 1.7 0.5 

Q2bl 
  Ni me strah govoriti v 
javnosti. 

38 (54%) 32 (46%) 70 (100%) 70 92 1.5 0.5 

Q2bm 
  Življenje me je naučilo 

samoobrambe in boja. 
48 (69%) 22 (31%) 70 (100%) 70 92 1.3 0.5 

Q2bn 
  Rad imam izzive in 

tveganja, tudi velika. 
40 (57%) 30 (43%) 70 (100%) 70 92 1.4 0.5 

Q2bo 
  Ponavadi se znam dobro 

izogibati konfliktom. 
56 (80%) 14 (20%) 70 (100%) 70 92 1.2 0.4 

Q2bp 
  'Karte položim na mizo', 

da pridobim zaupanje ljudi. 
50 (71%) 20 (29%) 70 (100%) 70 92 1.3 0.5 

Q2bq 
  Znam poslušati in sem 
pozoren. 

63 (90%) 7 (10%) 70 (100%) 70 92 1.1 0.3 

Q2br 

  Ko se za nekaj odločim, to 

kljub presenečenjem, ki jih 
doživim, tudi izpeljem. 

64 (91%) 6 (9%) 70 (100%) 70 92 1.1 0.3 

Q2bs 
  Brez obotavljanja povem, 

kaj čutim. 
46 (66%) 24 (34%) 70 (100%) 70 92 1.3 0.5 

Q2bt 
  Ljudi znam pridobiti za 
svoje ideje, sem prepričljiv. 

48 (69%) 22 (31%) 70 (100%) 70 92 1.3 0.5 

Q2bu 
  S komplimenti, 
nasmeškom in dobrikanjem 

lahko dobimo, kar želimo. 

41 (59%) 29 (41%) 70 (100%) 70 92 1.4 0.5 

Q2bv 
  Govorim predolgo ali 

prehitro končam. 
24 (34%) 46 (66%) 70 (100%) 70 92 1.7 0.5 

Q2bw 
  Sposoben sem zbadljive 

ironije. 
43 (61%) 27 (39%) 70 (100%) 70 92 1.4 0.5 
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Q2 

  Večinoma drži pomeni, da gre za opis vedenja, ki vam je dobro znano. Odgovor Večinoma ne drži pomeni, da se takega načina vedenja 

redko poslužujete. Pri vprašanju se ne zadržujte preveč, odgovorite tako kot se vam takoj zazdi.  Vprašanja predstavljajo izhodišče za 

razmišljanje o lastnem vedenju.  

Q2bx 

  Sem ustrežljiv in 

nezahteven; včasih ljudje to 
izkoristijo. 

55 (79%) 15 (21%) 70 (100%) 70 92 1.2 0.4 

Q2by 
  Raje opazujem kot 

sodelujem. 
30 (43%) 40 (57%) 70 (100%) 70 92 1.6 0.5 

Q2bz 
  Ne maram biti v prvi vrsti, 

raje sem v ozadju. 
36 (51%) 34 (49%) 70 (100%) 70 92 1.5 0.5 

Q2ca 
  Navadil sem se, da se ne 
primerjam z drugimi. 

38 (54%) 32 (46%) 70 (100%) 70 92 1.5 0.5 

Q2cb 
  Ne zdi se mi pametno 
prehitro razkriti svojih 

namenov. 

43 (61%) 27 (39%) 70 (100%) 70 92 1.4 0.5 

Q2cc 
  S svojimi predlogi ljudi 
časih presenetim. 

52 (74%) 18 (26%) 70 (100%) 70 92 1.3 0.4 

Q2cd 
  Če se ne bi naučil braniti, 

bi me že poteptali. 
33 (47%) 37 (53%) 70 (100%) 70 92 1.5 0.5 

Q2ce 

  Če hočemo doseči, kar 

želimo, je bolje, da naši 

cilji in naše namere 

ostanejo skriti. 

22 (31%) 48 (69%) 70 (100%) 70 92 1.7 0.5 

Q2cf 

  Ljudi okoli sebe znamo 

sprostiti z odkritim 

humorjem. 

60 (86%) 10 (14%) 70 (100%) 70 92 1.1 0.4 

Q2cg 

  Težave ne moremo 

odpraviti, če ne poiščemo 

globljih vzrokov za njihov 
nastanek. 

63 (90%) 7 (10%) 70 (100%) 70 92 1.1 0.3 

Q2ch 
  Nočem se pokazati v 

negativni luči. 
60 (86%) 10 (14%) 70 (100%) 70 92 1.1 0.4 

 

 

XSPOL   Spol: 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Moški) 26 28% 37% 37% 

     2 (Ženski) 44 48% 63% 100% 
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Veljavni   Skupaj 70 76% 100%    

 

        Povprečje 1.6 Std. Odklon 0.5 

 

 

XSTAR2a4   V katero starostno skupino spadate? 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (do 20 let) 1 1% 1% 1% 

     2 (21 - 29 let) 37 40% 53% 54% 

     3 (30 - 39 let) 16 17% 23% 77% 

     4 (40 - 59 let) 14 15% 20% 97% 

     5 (60 let ali več) 2 2% 3% 100% 

Veljavni   Skupaj 70 76% 100%    

 

        Povprečje 2.7 Std. Odklon 0.9 
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PRILOGA C: Nabor trditev za merjenje načinov komuniciranja med anketiranci 

(uporabljene barve: vijolična za pasivnost, rdeča za agresivnost, modra za manipulativnost in 

zelena za asertivnost) 

1 Pogosto težko zavrnem prošnjo in rečem ne. 

2 Prepričan sem v svoje pravice in jih branim ne da bi pri tem kršil pravice drugih. 

3 Sem previden, ne sprostim se, če svojega sogovornika ne poznam dobro. 

4 Zlahka in hitro se odločam. 

5 Če je le možno, ukrepam preko posrednikov, saj je to bolj učinkovito. 

6 Sem neposreden. Ljudem povem, kar mislim, in si ne bojim izreči kritike. 

7 Pred skupino ali na sestanku si ne upam, povedati svojega mnenja. 

8 Svoje mnenje povem brez zadržkov, čeprav je nasprotno večinskemu mnenju. 

9 Izmenjave mnenj sprva le opazujem in počakam, da spoznam, kako se bodo odločili 

ostali, preden se odločim kako bom ravnal. 

10 Včasih mi očitajo, da sem upornega duha. 

11 Težko poslušam druge. 

12 Vedno sem z vsem na tekočem (tudi z malenkostim), to je zelo koristno. 

13 Znan sem po tem, da znam ravnati z ljudmi. 

14 Zaupam ljudem, s katerimi prihajam v stik. 

15 Ne upam si prositi za pomoč, bojim se, da bodo mislili, da sem nesposoben in stvari ne 

obvladam. 

16 Težko se odločam, kadar moram storiti kaj neobičajnega. 

17 Moja mirnost je krinka; ko se razjezim, se to ljudem včasih zdi smešno. 

18 Med ljudmi sem sproščen, tako v skupini kot na štiri oči. 

19 Pogosto igram, da dosežem svoje. 

20 Ljudem pogosto skačem v besedo, čeprav se tega včasih niti ne zavedam. 

21 Radi imam zadnjo besedo in uveljavim svoje mnenje. 

22 Vem, na koga se moram obrniti in kdaj je za najprimernejši čas, to mi je že velikokrat 

koristilo. 

23 Nesporazume rešim s kompromisom, ki vsem ustreza. 

24 Raje delujem odkrito, ne da bi skrival svoje namene. 

25 Z obveznosti pogosto odlašam. 

26 Pogosto rečem: "Vseeno mi je,...kot želiš." 

27 Brez zadržkov se kažem takšnega, kot sem. 

28 Ne prestrašim se hitro. 

29 V ljudeh vzbujam strah, da se lažje uveljavim. 

30 Ljudje me redko pretentajo, kadar pa se to zgodi, se znam maščevati. 

31 Pretiravam in napihujem, da bi dobil, kar želim. 

32 Znajdem se, znam izkoristiti sistem v svojo korist. 

33 Dobro se počutim, kadar sem sam in tudi, kadar sem v družbi. 

34 Svoje nestrinjanje znam izraziti brez pretiravanja in tako, da me upoštevajo. 

35 Bojim se, da sem ljudem v napoto. 

36 Težko izbiram in se odločam. 

37 V družbi nočem sam zagovarjati nekega mnenja. 

38 Ni me strah govoriti v javnosti. 

39 Življenje me je naučilo samoobrambe in boja. 

40 Rad imam izzive in tveganja, tudi velika. 

41 Ponavadi se znam dobro izogibati konfliktom. 

42 'Karte položim na mizo', da pridobim zaupanje ljudi. 



Planina, Anja. 2015. »Asertivnost v vsakdanjem življenju.« Diplomska naloga.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

43 Znam poslušati in sem pozoren. 

44 Ko se za nekaj odločim, to kljub presenečenjem, ki jih doživim, tudi izpeljem. 

45 Brez obotavljanja povem, kaj čutim. 

46 Ljudi znam pridobiti za svoje ideje, sem prepričljiv. 

47 S komplimenti, nasmeškom in dobrikanjem lahko dobimo, kar želimo. 

48 Govorim predolgo ali prehitro končam. 

49 Sposoben sem zbadljive ironije. 

50 Sem ustrežljiv in nezahteven; včasih ljudje to izkoristijo. 

51 Raje opazujem kot sodelujem. 

52 Ne maram biti v prvi vrsti, raje sem v ozadju. 

53 Navadil sem se, da se ne primerjam z drugimi. 

54 Ne zdi se mi pametno prehitro razkriti svojih namenov. 

55 S svojimi predlogi ljudi časih presenetim. 

56 Če se ne bi naučil braniti, bi me že poteptali. 

57 Če hočemo doseči, kar želimo, je bolje, da naši cilji in naše namere ostanejo skriti. 

58 Ljudi okoli sebe znamo sprostiti z odkritim humorjem. 

59 Težave ne moremo odpraviti, če ne poiščemo globljih vzrokov za njihov nastanek. 

60 Nočem se pokazati v negativni luči. 

pasivnost          agresivnost           manipulativnost           asertivnost 

 

Vir: Chalvin (2004) 
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PRILOGA D: Absolutne in relativne frekvence moških in žensk glede na spremenljivke 

o uporabi načinov komuniciranja 

 

Tabela D.1 Absolutne in relativne frekvence moških in žensk, ki so na trditve, ki se nanašajo 

na asertivno komuniciranje, odgovorili z »Večinoma drži« 

 

  

ASERTIVNOST  SPOL SKUPAJ 

  Moški Ženski  

Prepričan sem v svoje pravice… Večinoma drži 
20 

35% 

37 

65% 

57 

100% 

Svoje mnenje povem brez zadržkov… Večinoma drži 
14 

36% 

25 

64% 

39 

100% 

Zaupam ljudem, s katerimi prihajam v… Večinoma drži 
16 

32% 

34 

68% 

50 

100% 

Med ljudmi sem sproščen… Večinoma drži 
16 

36% 

28 

64% 

44 

100% 

Nesporazume rešim s kompromisom... Večinoma drži 
19 

33% 

38 

67% 

57 

100% 

Raje delujem odkrito, ne da bi skrival... Večinoma drži 
20 

32% 

42 

68% 

62 

100% 

Brez zadržkov se kažem takšnega… Večinoma drži 
16 

31% 

36 

69% 

52 

100% 

Dobro se počutim, kadar sem sam… Večinoma drži 
24 

36% 

43 

64% 

67 

100% 

Svoje nestrinjanje znam izraziti… Večinoma drži 
17 

31% 

38 

69% 

55 

100% 

Ni me strah govoriti v javnosti. Večinoma drži 
15 

39% 

23 

61% 

38 

100% 

Znam poslušati in sem pozoren. Večinoma drži 
23 

37% 

40 

63% 

63 

100% 

Ko se za nekaj odločim, to kljub… Večinoma drži 
22 

34% 

42 

66% 

64 

100% 

Brez obotavljanja povem, kaj čutim. Večinoma drži 
14 

30% 

32 

70% 

46 

100% 

Navadil sem se, da se ne primerjam… Večinoma drži 
13 

34% 

25 

66% 

38 

100% 

Ljudi okoli sebe znamo sprostiti… Večinoma drži 
23 

38% 

37 

62% 

60 

100% 
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Tabela D.2 Absolutne in relativne frekvence moških in žensk, ki so na trditve, ki se nanašajo 

na pasivno komuniciranje, odgovorili z »Večinoma drži« 

 

 

  

PASIVNOST  SPOL SKUPAJ 

  Moški Ženski  

Pogosto težko zavrnem prošnjo… Večinoma drži 
23 

43% 

31 

57% 

54 

100% 

Pred skupino ali na sestanku si ne upam.. Večinoma drži 
8 

42% 

11 

58% 

19 

100% 

Ne upam si prositi za pomoč, bojim se… Večinoma drži 
11 

48% 

12 

52% 

23 

100% 

Težko se odločam, kadar moram… Večinoma drži 
13 

29% 

32 

71% 

45 

100% 

Moja mirnost je krinka; ko se razjezim… Večinoma drži 
5 

31% 

11 

69% 

16 

100% 

Z obveznostmi pogosto odlašam. Večinoma drži 
15 

41% 

22 

59% 

37 

100% 

Pogosto rečem: »Vseeno mi je,… Večinoma drži 
12 

41% 

17 

59% 

29 

100% 

Bojim se, da sem ljudem v napoto. Večinoma drži 
6 

32% 

13 

68% 

19 

100% 

Težko izbiram in se odločam Večinoma drži 
13 

38% 

21 

62% 

34 

100% 

V družbi nočem sam zagovarjati… Večinoma drži 
7 

32% 

15 

68% 

22 

100% 

Sem ustrežljiv in nezahteven; včasih… Večinoma drži 
21 

38% 

34 

62% 

55 

100% 

Raje opazujem kot sodelujem. Večinoma drži 
13 

43% 

17 

57% 

30 

100% 

Ne maram biti v prvi vrsti, raje sem… Večinoma drži 
16 

44% 

20 

56% 

36 

100% 

Težave ne moremo odpraviti, če ne… Večinoma drži 
23 

37% 

40 

63% 

63 

100% 

Nočem se pokazati v negativni luči. Večinoma drži 
21 

35% 

39 

65% 

60 

100% 
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Tabela D.3 Absolutne in relativne frekvence moških in žensk, ki so na trditve, ki se nanašajo 

na agresivno komuniciranje, odgovorili z »Večinoma drži« 

 

 

  

AGRESIVNOST  SPOL SKUPAJ 

  Moški Ženski  

Zlahka in hitro se odločam. Večinoma drži 
13 

39% 

20 

61% 

33 

100% 

Sem neposreden. Ljudem povem, kar… Večinoma drži 
16 

36% 

28 

64% 

44 

100% 

Včasih mi očitajo, da sem upornega duha Večinoma drži 
14 

34% 

27 

66% 

41 

100% 

Težko poslušam druge. Večinoma drži 
4 

50% 

4 

50% 

8 

100% 

Ljudem pogosto skačem v besedo,… Večinoma drži 
14 

48% 

15 

52% 

29 

100% 

Rad imam zadnjo besedo in uveljavim… Večinoma drži 
11 

32% 

23 

68% 

34 

100% 

Ne prestrašim se hitro. Večinoma drži 
23 

43% 

30 

57% 

53 

100% 

V ljudeh vzbujam strah, da se lažje… Večinoma drži 
3 

75% 

1 

25% 

4 

100% 

Ljudje me redko pretentajo, kadar pa… Večinoma drži 
9 

39% 

14 

61% 

23 

100% 

Življenje me je naučilo samoobrambe… Večinoma drži 
20 

42% 

28 

58% 

48 

100% 

Rad imam izzive in tveganja, tudi velika. Večinoma drži 
14 

35% 

26 

65% 

40 

100% 

Govorim predolgo ali prehitro končam. Večinoma drži 
10 

42% 

14 

58% 

24 

100% 

Sposoben sem zbadljive ironije. Večinoma drži 
16 

37% 

27 

63% 

43 

100% 

S svojimi predlogi ljudi včasih… Večinoma drži 
20 

38% 

32 

62% 

52 

100% 

Če se ne bi naučil braniti… Večinoma drži 
15 

45% 

18 

55% 

33 

100% 
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Tabela D.4 Absolutne in relativne frekvence moških in žensk, ki so na trditve, ki se nanašajo 

na manipulativno komuniciranje, odgovorili z »Večinoma drži« 

 

  

MANIPULATIVNOST  SPOL SKUPAJ 

  Moški Ženski  

Sem previden, ne sprostim se, če… Večinoma drži 
21 

46% 

25 

54% 

46 

100% 

Če je le možno, ukrepam preko… Večinoma drži 
7 

64% 

4 

36% 

11 

100% 

Izmenjave mnenj sprva le opazujem in… Večinoma drži 
17 

46% 

20 

54% 

37 

100% 

Vedno sem z vsem na tekočem… Večinoma drži 
18 

45% 

22 

55% 

40 

100% 

Znan sem po tem, da znam ravnati… Večinoma drži 
18 

33% 

35 

67% 

53 

100% 

Pogosto igram, da dosežem svoje. Večinoma drži 
5 

38% 

8 

62% 

13 

100% 

Vem, na koga se moram obrniti in… Večinoma drži 
20 

38% 

33 

62% 

53 

100% 

Pretiravam in napihujem, da bi dobil… Večinoma drži 
5 

56% 

4 

44% 

9 

100% 

Znajdem se, znam izkoristiti sistem… Večinoma drži 
14 

44% 

18 

56% 

32 

100% 

Ponavadi se znam dobro izogibati… Večinoma drži 
20 

36% 

36 

64% 

56 

100% 

»Karte položim na mizo«, da pridobim… Večinoma drži 
17 

34% 

33 

66% 

40 

100% 

Ljudi znam pridobiti za svoje ideje… Večinoma drži 
23 

37% 

40 

63% 

63 

100% 

S komplimenti, nasmeškom in… Večinoma drži 
14 

34% 

27 

66% 

41 

100% 

Ne zdi se mi pametno prehitro razkriti… Večinoma drži 
18 

42% 

25 

58% 

43 

100% 

Če hočemo doseči, kar želimo, je… Večinoma drži 
8 

36% 

14 

64% 

22 

100% 
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PRILOGA E: Korelacije med spremenljivko »Spol« in spremenljivkami glede uporabe 

načinov komuniciranja 

Tabela E.1: Korelacije (Spearmanovi korelacijski koeficienti) za vse možne pare opazovanih 

spremenljivk, ki jih tvori spol s preostalimi trditvami glede uporabe asertivnosti 

Uporaba asertivnosti Spol 

Prepričan sem v svoje pravice in jih branim ne da bi pri tem kršil pravice drugih. -0,090 

Svoje mnenje povem brez zadržkov, čeprav je nasprotno večinskemu mnenju. -0,030 

Zaupam ljudem, s katerimi prihajam v stik. -0,170 

Med ljudmi sem sproščen, tako v skupini kot na štiri oči. -0,020 

Nesporazume rešim s kompromisom, ki vsem ustreza. -0,170 

Raje delujem odkrito, ne da bi skrival svoje namene. -0,22*    

Brez zadržkov se kažem takšnega, kot sem. -0,130 

Dobro se počutim, kadar sem sam in tudi, kadar sem v družbi. -0,25**   

Svoje nestrinjanje znam izraziti brez pretiravanja in tako, da me upoštevajo. 0,050 

Ni me strah govoriti v javnosti. -0,040 

Znam poslušati in sem pozoren. -0,190 

Ko se za nekaj odločim, to kljub presenečenjem, ki jih doživim, tudi izpeljem. -0,190 

Brez obotavljanja povem, kaj čutim. -0,070 

Navadil sem se, da se ne primerjam z drugimi. 0,120 

Ljudi okoli sebe znamo sprostiti z odkritim humorjem. 0,060 
 

*** 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟎𝟏 

**  𝟎, 𝟎𝟏 < 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟎𝟓 

*    𝟎, 𝟎𝟓 < 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟏 

 

Tabela E.2: Korelacije (Spearmanovi korelacijski koeficienti) za vse možne pare opazovanih 

spremenljivk, ki jih tvori spol s preostalimi trditvami glede uporabe pasivnosti 

Uporaba pasivnosti Spol 

Pogosto težko zavrnem prošnjo in rečem ne. 0,21*    

Pred skupino ali na sestanku si ne upam povedati svojega mnenja. 0,060 

Ne upam si prositi za pomoč, bojim se, da bodo mislili, da sem… 0,150 

Težko se odločam, kadar moram storiti kaj neobičajnega. -0,23*    

Moja mirnost je krinka; ko se razjezim, se to ljudem včasih zdi smešno. -0,070 

Z obveznostmi pogosto odlašam. 0,070 

Pogosto rečem: »Vseeno mi je,…kot želiš« 0,070 

Bojim se, da sem ljudem v napoto. -0,070 

Težko izbiram in se odločam. 0,020 

V družbi nočem sam zagovarjati nekega mnenja. -0,070 

Sem ustrežljiv in nezahteven; včasih ljudje to izkoristijo 0,040 

Raje opazujem kot sodelujem. 0,110 

Ne maram biti v prvi vrsti, raje sem v ozadju. 0,160 

Težave ne moremo odpraviti, če ne poiščemo globljih vzrokov za njihov… -0,040 

Nočem se pokazati v negativni luči. -0,110 
 

*** 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟎𝟏 

**  𝟎, 𝟎𝟏 < 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟎𝟓 

*    𝟎, 𝟎𝟓 < 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟏 
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Tabela E.3: Korelacije (Spearmanovi korelacijski koeficienti) za vse možne pare opazovanih 

spremenljivk, ki jih tvori spol s preostalimi trditvami glede uporabe agresivnosti 

Uporaba agresivnosti Spol 

Zlahka in hitro se odločam. 0,040 

Sem neposreden. Ljudem povem, kar mislim, in se ne bojim izreči kritike. -0,020 

Včasih mi očitajo, da sem upornega duha. -0,070 

Težko poslušam druge. 0,100 

Ljudem pogosto skačem v besedo, čeprav se tega včasih niti ne zavedam. 0,190 

Rad imam zadnjo besedo in uveljavim svoje mnenje. -0,100 

Ne prestrašim se hitro. 0,23*    

V ljudeh vzbujam strah, da se lažje uveljavim. 0,190 

Ljudje me redko pretentajo, kadar pa se to zgodi, se znam maščevati. 0,030 

Življenje me je naučilo samoobrambe in boja. 0,140 

Rad imam izzive in tveganja, tudi velika. -0,050 

Govorim predolgo ali prehitro končam. 0,070 

Sposoben sem zbadljive ironije. 0,000 

S svojimi predlogi ljudi včasih presenetim. 0,050 

Če se ne bi naučil braniti, bi me že poteptali. 0,160 
 

*** 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟎𝟏 

**  𝟎, 𝟎𝟏 < 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟎𝟓 

*    𝟎, 𝟎𝟓 < 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟏 

 

Tabela E.4: Korelacije (Spearmanovi korelacijski koeficienti) za vse možne pare opazovanih 

spremenljivk, ki jih tvori spol s preostalimi trditvami glede uporabe manipulativnosti 

Uporaba manipulativnosti Spol 

Sem previden, ne sprostim se, če svojega sogovornika ne poznam dobro. 0,24**   

Če je le možno, ukrepam preko posrednikov, saj je to bolj učinkovito. 0,24**   

Izmenjave mnenj sprva le opazujem in počakam, da spoznam, kako se… 0,190 

Vedno sem z vsem na tekočem (tudi z malenkostmi), to je zelo koristno. 0,190 

Znan sem po tem, da znam ravnati z ljudmi. -0,140 

Pogosto igram, da dosežem svoje. 0,010 

Vem, na koga se moram obrniti in kdaj je najprimernejši čas, to mi je… 0,020 

Pretiravam in napihujem, da bi dobil, kar želim. 0,150 

Znajdem se, znam izkoristiti sistem v svojo korist. 0,130 

Ponavadi se znam dobro izogibati konfliktom. -0,060 

»Karte položim na mizo«, da pridobim zaupanje ljudi. -0,100 

Ljudi znam pridobiti za svoje ideje, sem prepričljiv. -0,180 

S komplimenti, nasmeškom in dobrikanjem lahko dobimo, kar želimo. -0,070 

Ne zdi se mi pametno prehitro razkriti svojih namenov. 0,120 

Če hočemo doseči, kar želimo, je bolje, da naši cilji in naše namere… -0,010 
 

*** 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟎𝟏 

**  𝟎, 𝟎𝟏 < 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟎𝟓 

*    𝟎, 𝟎𝟓 < 𝒑 ≤ 𝟎, 𝟏 
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PRILOGA F 

Tabela: Razpredelnica pogostosti uporabe posameznega načina komuniciranja oziroma 

vedenja 

Pasivnost Agresivnost Manipulativnost Asertivnost 

Vpr. Ž M Vpr. Ž M Vpr. Ž M Vpr. Ž M 

1 1 1 4 0 0 3 1 1 2 1 1 

7 0 0 6 1 1 5 0 0 8 1 1 

15 0 0 10 1 1 9 0 1 14 1 1 

16 0 0 11 0 0 12 0 1 18 1 1 

17 0 0 20 0 1 13 1 1 23 1 1 

25 1 1 21 1 0 19 0 0 24 1 1 

26 0 0 28 1 1 22 1 1 27 1 1 

35 0 0 29 0 0 31 0 0 33 1 1 

36 0 0 30 0 0 32 0 1 34 1 1 

37 0 0 39 1 1 41 1 1 38 1 1 

50 1 1 40 1 1 42 1 1 43 1 1 

51 0 0 48 0 0 46 1 1 44 1 1 

52 0 1 49 1 1 47 1 1 45 1 1 

59 1 1 55 1 1 54 1 1 53 1 0 

60 1 1 56 0 1 57 0 0 58 1 1 

Skupaj 5 6 Skupaj 8 9 Skupaj 8 11 Skupaj 15 14 
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PRILOGA G 

Graf G.1: Deleži moških in žensk za posamezne trditve glede uporabe pasivne komunikacije 

(upoštevani so samo odgovori »Verjetno drži«) 

 

Vir: lastna raziskava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Nočem se pokazati v negativni luči-

Težvae ne moremo odpraviti, če ne…

Ne maram biti v prvi vrsti, raje sem..

Raje opazujem kot sodelujem.

Sem ustrežljiv in nezahteven; včasih…

V družbi nočem sam zagovarjati…

Težko izbiram in se odločam.

Bojim se, da sem ljudem v napoto.

Pogosto rečem: »Vseeno mi je,…

Z obveznostmi pogosto odlašam.

Moja mirnost je krinka; ko se razjezim…

Težko se odločam, kadar moram…

Ne upam si prositi za pomoč, bojim se…

Pred skupino ali na sestanku si ne upam..

Pogosto težko zavrnem prošnjo…

Ženske Moški
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Graf G.2: Deleži moških in žensk za posamezne trditve glede uporabe agresivne komunikacije 

(upoštevani so samo odgovori »Verjetno drži«) 

 

Vir: lastna raziskava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Če se ne bi naučil braniti…

S svojimi predlogi ljudi včasih…

Sposoben sem zbadljive ironije.

Govorim predolgo ali prehitro končam.

Rad imam izzive in tveganja, tudi velika.

Življenje me je naučilo samoobrambe…

Ljudje me redko pretentajo, kadar pa…

V ljudeh vzbujam strah, da se lažje…

Ne prestrašim se hitro.

Rad imam zadnjo besedo in uveljavim…

Ljudem pogosto skačem v besedo,…

Težko poslušam druge.

Včasih mi očitajo, da sem upornega duha

Sem neposreden. Ljudem povem, kar…

Zlahka in hitro se odločam.

Ženske Moški
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Graf G.3: Deleži moških in žensk za posamezne trditve glede uporabe manipulativne 

komunikacije (upoštevani so samo odgovori »Verjetno drži«) 

 

Vir: lastna raziskava 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Če hočemo doseči, kar želimo, je…

Ne zdi se mi pametno prehitro razkriti…

S komplimenti, nasmeškom in…

Ljudi znam pridobiti za svoje ideje…

»Karte položim na mizo«, da pridobim…

Ponavadi se znam dobro izogibati…

Znajdem se, znam izkoristiti sistem…

Pretiravam in napihujem, da bi dobil…

Vem, na koga se moram obrniti in…

Pogosto igram, da dosežem svoje.

Znan sem po tem, da znam ravnati…

Vedno sem z vsem na tekočem…

Izmenjave mnenj sprva le opazujem in…

Če je le možno, ukrepam preko…

Sem previden, ne sprostim se, če…

Ženske Moški


