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Izvleček 
 
Znanje zaposlenih ima v organizacijah zelo velik pomen, zato ga je treba ohranjati in deliti, saj v 
nasprotnem primeru ne ostaja v organizaciji, temveč jo zapušča skupaj s posamezniki. Poleg znanja 
in deljenja znanja pa je vse bolj aktualna tema v organizacijah tudi starostna raznolikost na delovnem 
mestu, kar je posledica starajoče se delovne sile. Zato je med različno starimi zaposlenimi treba 
spodbujati deljenje znanja. V raziskavi, v kateri sta sodelovala 202 zaposlena, smo preučevali vlogo, 
ki jo imajo subjektivne zaznave zaposlenih o medgeneracijskem razlikovanju pri motivaciji 
zaposlenih za deljenje znanja. Udeleženci so izpolnjevali Vprašalnik o motivaciji za deljenje znanja, 
preveden iz angleščine in prirejen za namene pričujoče raziskave, ter Vprašalnik o 
medgeneracijskem razlikovanju v delovni organizaciji. Zanimalo nas je, kako se tri starostne skupine 
– mlajša, srednja in starejša – razlikujejo v osebnih zaznavah medgeneracijskega razlikovanja ter v 
motivaciji za deljenje znanja. Želeli smo preučiti tudi povezavo med medgeneracijskim 
razlikovanjem ter pripravljenostjo za deljenje znanja ter morebitne razlike med organizacijami in 
starostnimi skupinami v tej povezavi, pri čemer smo v raziskavo vključili več poddimenzij obeh 
konstruktov. Rezultati so pokazali, da skupina mlajših zaposlenih v večji meri zaznava 
medgeneracijsko razlikovanje in je tudi bolj motivirana za deljenje znanja kot drugi dve starostni 
skupini. Poleg tega se je pokazalo, da povezanost med medgeneracijskim razlikovanjem in 
motivacijo za deljenje znanja ni pomembna ter da v odnosu med konstruktoma obstajajo nekatere 
razlike med organizacijami. Glavne ugotovitve so, da se je treba zavedati ranljivosti mlajše skupine 
zaposlenih, ki začenja svojo poklicno pot, hkrati pa spodbujati starejše k deljenju znanja. Sklenemo 
lahko, da je deljenje znanja kompleksen proces, ki vključuje tudi druge pomembne dejavnike, ki jih 
bo potrebno raziskovati v prihodnosti. 
 
Ključne besede: znanje, prenos znanja, medgeneracijski odnosi, starostno razlikovanje, raznolikost 
na delovnem mestu 
 
 

The role of age-based differentiation in employee motivation for knowledge sharing 
 
Abstract 
 
Knowledge is an essential organizational resource that needs to be managed and transferred onto 
others. If this is not the case knowledge is not kept inside the organization. The problem of age 
diversity in the workplace is also becoming increasingly important, especially because of the ageing 
workforce. Knowledge sharing should therefore be encouraged among employees of different ages. 
The topic of this research is the role of age-based differentiation or intergenerational differentiation 
in motivation for knowledge sharing. This study included 202 employees of six Slovenian companies. 
The participants filled out the Knowledge sharing motivation measure, translated into Slovenian 
language for the purposes study, and the Intergenerational differentiation in work organization 
questionnaire. The objective of this study was to find out how three different age groups differ in 
the subjective perceptions of intergenerational differentiation and in motivation for knowledge 
sharing. The study analyzed the correlation between intergenerational learning and knowledge 
sharing motivation. Subdimensions of both constructs were included within the correlation. The 
differences between organizations included in the study were taken into account. The results show 
the youngest age group of employees feels most differentiated based on their age and is also most 
motivated to share knowledge compared to the other two age groups. The correlation between 
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both measured constructs is not significant. Some differences between organizations in the relation 
between constructs were found and the possible causes for those differences were discussed. The 
main finding is that it is important to acknowledge the younger age group of employees since it 
seems to be the most vulnerable to intergenerational differentiation. Also, it is essential to 
encourage older workers to share their valuable knowledge. Knowledge sharing is a complex 
process which includes many important factors that should be studied in the future. 
 
Keywords: knowledge, knowledge transfer, intergenerational relations, age differentiation, 
diversity in the workplace 



3 
 



4 
 

KAZALO VSEBINE 

 
Uvod ........................................................................................................................................... 9 

Znanje v organizaciji ............................................................................................................. 10 

Vrste znanja ....................................................................................................................... 10 

Deljenje znanja .................................................................................................................. 12 

Upravljanje znanja ............................................................................................................. 15 

Kognitivni model motivacije za deljenje znanja ................................................................ 16 

Starostna raznolikost v organizaciji ...................................................................................... 19 

Usklajevanje različnih starostnih skupin pri delu .............................................................. 21 

Razlikovanje različnih starostnih skupin na delovnem mestu ........................................... 21 

Povezanost starosti in deljenja znanja ................................................................................. 23 

Raziskovalni problem............................................................................................................ 24 

Metoda ..................................................................................................................................... 27 

Udeleženci ............................................................................................................................ 27 

Pripomočki ............................................................................................................................ 28 

Vprašalnik o medgeneracijskem razlikovanju v delovni organizaciji ................................. 28 

Vprašalnik o motivaciji za deljenje znanja ......................................................................... 29 

Postopek ............................................................................................................................... 29 

Rezultati ................................................................................................................................... 31 

Merske značilnosti vprašalnikov .......................................................................................... 31 

Opisne statistike za celoten vzorec in posamezne organizacije .......................................... 31 

Razlike med starostnimi skupinami ...................................................................................... 33 

Medgeneracijsko razlikovanje ........................................................................................... 33 

Motivacija za deljenje znanja ............................................................................................. 34 

Povezanost medgeneracijskega razlikovanja in motivacije za deljenje znanja ................... 36 

Analiza organizacij in starostnih skupin: napovedovanje motivacije za deljenje znanja na podlagi 

subjektivnega zaznavanja medgeneracijskega razlikovanja ................................................ 38 

Razprava ................................................................................................................................... 40 

Razlike med starostnimi skupinami v zaznavah medgeneracijskega razlikovanja ............... 40 

Razlike med starostnimi skupinami v motivaciji za deljenje znanja .................................... 41 

Povezanost zaznavanja medgeneracijskega razlikovanja in motivacije za deljenje znanja . 42 



5 
 

Razlike med organizacijami in starostnimi skupinami v napovedovanju motivacije za deljenje 

znanja ................................................................................................................................... 45 

Pomen in omejitve raziskave ter smernice za nadaljnje raziskovanje ................................. 47 

Zaključki .................................................................................................................................... 50 

Reference ................................................................................................................................. 52 

Priloge ...................................................................................................................................... 57 

Izjava o avtorstvu ..................................................................................................................... 61 

 

  



6 
 

KAZALO SLIK 
 
Slika 1: Kognitivni model pripravljenosti za deljenje znanja. Povzeto po Jiacheng idr. (2010). 17 

Slika 2: Prikaz deležev posameznih starostnih skupin v vzorcu. .......................................... 28 

Slika 3: Grafični prikaz povprečnih vrednosti in razpršenosti rezultatov Vprašalnika 

medgeneracijskega razlikovanja v delovni organizaciji po starostnih skupinah. ......... 34 

Slika 4: Grafični prikaz povprečnih vrednosti in razpršenosti rezultatov Vprašalnika o motivaciji za 

deljenje znanja po starostnih skupinah. ....................................................................... 35 

Slika 5: Regresijske premice posameznih organizacij za napovedovanje motivacije za deljenje 

znanja na podlagi medgeneracijskega razlikovanja. ..................................................... 39 

 

KAZALO TABEL 
 
Tabela 1: Opisne statistike vzorcev iz posameznih organizacij ............................................ 27 

Tabela 2. Koeficienti zanesljivosti podlestvic vprašalnika o motivaciji za deljenje znanja v izvirni (α1; 

Jiacheng idr., 2010) ter v magistrski raziskavi (α2) ....................................................... 31 

Tabela 3: Aritmetična sredina (M), standardna napaka (SE), standardni odklon (SD) ter koeficienta 

sploščenosti in asimetričnosti za podatke obeh uporabljenih vprašalnikov ................. 32 

Tabela 4: Opisne statistike rezultatov vprašalnikov za vzorce posameznih organizacij ter p vrednosti 

testov normalnosti porazdelitve Kolmogorov-Smirnov ................................................ 32 

Tabela 5. Število udeležencev v posamezni starostni skupini (N), aritmetična sredina (M) in 

standardni odklon (SD) skupnega dosežka vprašalnika o medgeneracijskem razlikovanju 33 

Tabela 6. Število udeležencev v posamezni starostni skupini (N), aritmetična sredina odgovorov v 

vprašalniku o motivaciji za deljenje znanja (M) in standardni odklon (SD) .................. 34 

Tabela 7. Spearmanovi koeficienti korelacij med podlestvicami in skupnimi rezultati Vprašalnika o 

motivaciji za deljenje znanja (MDZ) in Vprašalnika o medgeneracijskem razlikovanju na 

delovnem mestu (MR) ................................................................................................... 37 

Tabela 8: Rezultati multiple regresijske analize pri napovedovanju motivacije za deljenje znanja 

(MDZ Skupno), namere za deljenje znanja (MDZ Namera) in odnosa do deljenja znanja (MDZ 

Odnos) ........................................................................................................................... 38 

Tabela 9: Beta koeficienti (β) in statistična pomembnost napovedovanja (p) motivacije za deljenje 

znanja na podlagi medgeneracijskega razlikovanja za posamezne organizacije ......... 39 

 

  



7 
 



8 
 

  



9 
 

Uvod 
 

Znanje je ena od ključnih komponent uspešnih organizacij (Jasimuddin, 2007; Nonaka in Konno, 
1998). Sposobnost razumevanja vpletenosti znanja v delo organizacije postaja ključnega pomena za 
preživetje organizacij (McIver in Wang, 2016), pomembno pa je poudariti tudi dejstvo, da imajo 
največ organizacijskega znanja posamezniki (Bock, Lee in Zmud, 2005). Vsebina tega znanja ostane 
neodkrita, če se lastniki znanja ne odločijo, da ga bodo delili. Zato je logična posledica, da je za 
uspešno delitev znanja potrebna istočasna težnja posameznika, da to znanje deli (Bock idr., 2005; 
Hsu, 2006; Lin, 2007).  
 

Na delovnem mestu je vse pomembnejša tudi medgeneracijska problematika, saj se delovna 
sila v sodobnem času stara, starost pa je ena od spremenljivk, ki v delovno organizacijo prinaša 
raznolikost. Raznolikost v organizaciji lahko opišemo kot razlike v demografskih spremenljivkah 
(Lauring in Selmer, 2012). Posamezniki se med seboj pogosteje razlikujejo na podlagi preprosto 
zaznanih lastnosti, kakršne so na primer starost, spol in rasa, kot na podlagi manj vidnih lastnosti 
(Jackson idr., 1991, v Lauring in Selmer, 2012), zato lahko sklepamo, da večja starostna raznolikost 
prinaša tudi več razlikovanja med različno starimi zaposlenimi. 

 
Verjetnost diskriminacije starejših zaposlenih v organizacijah postaja vse večja (Sullivan, 2008), 

na drugi strani pa Kanfer in Ackerman (2004) navajata, da obstaja visoka pozitivna povezanost med 
starostjo in nivojem znanja, kar pomeni, da imajo starejši zaposleni zelo veliko znanja, ki ga morda 
zaradi pogostega razlikovanja na podlagi starosti večkrat zanemarimo. Skrito znanje je treba 
prenesti od starejšega k mlajšemu zaposlenemu, saj so starejši zaposleni v svojem delovnem 
obdobju pridobili veliko izkušenj in praktičnega znanja. Starejši zaposleni so lahko zadržani do 
deljenja svojega znanja, saj se bojijo, da bodo s tem, ko bodo predali svoje znanje mlajšim, postali 
odvečna delovna sila, istočasno so mlajši zaposleni pogosto neizkušeni in nimajo veliko praktičnega 
znanja, več pa imajo znanja o uporabi sodobne tehnologije. Obe starostni skupini sta lahko na 
delovnem mestu zaradi svojih značilnosti obravnavani pristransko. 
 

Znanje zaposlenih vseh starosti je zelo pomembno, zato ga je treba deliti in ohranjati. Če se to 
ne zgodi, znanje izgine, raven znanja v organizaciji pa se ne uravnovesi (Floor, 2007). Deljenje znanja 
med generacijami je področje, ki vzbuja vse več zanimanja v razpravah o upravljanju znanja (Bjursell, 
2015), kar je razvidno tudi iz večjega števila raziskav, ki so že obravnavale dejavnike, ki spodbujajo 
deljenje znanja (npr. Casimir, Lee in Loon, 2012; Hsu, 2006). Mnogi raziskovalci se ukvarjajo tudi s 
problematiko razlik med generacijami ter medgeneracijskim učenjem (npr. Floor, 2007; Piktialis in 
Greenes, 2008). Med najpogostejše spremembe dela v današnjem svetu in v prihodnosti se med 
drugim uvršča starajoča se delovna sila ter pritisk na organizacije, da čim bolj izkoristijo znanje, ki ga 
imajo, in sicer z učinkovitim upravljanjem znanja (Arnold idr., 2005). Gre torej za vse bolj pomembno 
problematiko na področju psihologije dela in organizacije. V literaturi še nismo zasledili raziskave, ki 
bi se osredotočala na medgeneracijsko ali starostno razlikovanje v povezavi z deljenjem znanja s 
subjektivnega vidika posameznika. V magistrskem delu skušamo raziskati vlogo, ki jo imajo 
subjektivne zaznave medgeneracijskega razlikovanja pri posameznikovi pripravljenosti za deljenje 
znanja. V nadaljevanju sledi pregled literature in raziskav o znanju, deljenju znanja, starostnih 
skupinah in starostnem razlikovanju.  
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Znanje v organizaciji 
 

Zaposleni za nemoteno delo v organizaciji potrebujejo veliko znanja, torej sposobnost reševanja 
problemov, ki so bili v preteklosti že rešeni. Je posrednik v pretvarjanju informacij v nove oblike in 
nove vsebine, v sodobnem času pa se proizvodni delavec vse bolj spreminja v informacijskega 
delavca, kar pomeni, da so informacije in znanje zanj ključnega pomena (Ivanko, 2007). Po teoriji o 
človeških virih (Ivanko, 2007) je znanje ena od človeških zmožnosti poleg osebnosti, ki vključuje 
temperament, značaj in sposobnosti, mišljenje ter motivacijo. Bock idr. (2005) navajajo, da 
organizacijsko znanje obstaja predvsem znotraj posameznikov, pogled, temelječ na znanju (angl. 
knowledge-based view, McIver in Wang, 2016) pa izpostavlja znanje kot strateško najpomembnejši 
vir organizacije. Temelj za uspešnost organizacije leži v sposobnosti ustvarjanja, združevanja in 
izkoriščanja znanja (McIver in Wang, 2016). Tudi Ivanko (2007) poudarja, da bodo neizrabljene 
človekove zmožnosti, kakršno je znanje, v prihodnosti velika konkurenčna prednost. Opredeljuje 
procese znanja v organizaciji, in sicer ustvarjanje in pridobivanje znanja, ki vključuje pridobivanje 
novih izkušenj in dajanje pomena informacijam, širitev znanja, pri čemer gre za delitev znanja 
preostalim sodelavcem v organizaciji ter uporabo znanja oziroma prilagoditev učenja tako, da je 
uporabno v vseh delovnih razmerah. 

 
Vrste znanja 
 

V organizaciji obstaja več vrst znanja, ki se nanašajo na različne vidike delovnega procesa. 
Najbolj znana taksonomija znanja je Polanyijeva (1966), ki znanje deli na tacitno in eksplicitno. 
Organizacijsko znanje izhaja iz interakcij med tacitnim in eksplicitnim znanjem v procesih 
socializacije, pozunanjanja in ponotranjanja. Eksplicitno znanje je tisto, ki ga lahko kodiramo in 
prenašamo prek dokumentov (Nonaka, 1994), lahko ga zapišemo, npr. v obliki priročnika, opisa ali 
v nizu navodil (Reychaw in Weisberg, 2009).  
 

Tacitno znanje obstaja znotraj posameznikovih izkušenj in presoj, zato ga težko kodiramo. Je v 
mislih posameznikov in globoko vpeto v akcijo, osebno in težko prenosljivo (Nonaka, 1994). Tacitno 
znanje je primer praktičnega znanja, pri katerem podatki niso navzven jasno izraženi ali ubesedeni 
(Zupančič, 2009a), poleg tega pa lahko predstavlja vir trajnostne konkurenčne prednosti. Slaba 
možnost kodificiranja tacitnega znanja namreč onemogoča, da bi ga prevzemala konkurenčna 
podjetja, hkrati pa ta značilnost otežuje tudi prenos tacitnega znanja znotraj organizacije (Ranouci 
in Soulder, 2015). Polanyi (1966, str. 4) je s svojim opisom tacitnega znanja zajel bistvo: »Vemo lahko 
več, kot lahko povemo.« Nonaka in Takeuchi (1995) navajata, da je tacitno znanje sestavljeno iz dveh 
delov: iz tehnične dimenzije védenja, kako neko stvar narediti, kar je težko izraziti, ter iz kognitivne 
dimenzije zasidranih zaznav, ki vplivajo na posameznikove vsakodnevne interakcije. Sternberg in 
Wagner (1986) poudarjata, da je tacitno znanje, torej znanje, ki ni eksplicitno izraženo, ključnega 
pomena za uspešno dokončanje delovnih nalog. Ugotavljata tudi, da tacitno znanje ni pomembno 
povezano s splošno mentalno sposobnostjo ter ni specifično oz. vezano na neko področje, temveč 
je splošno. Eksplicitno znanje brez tacitnega ne more biti uporabljeno (Reychaw in Weisberg, 2009), 
nekateri na primer opredeljujejo eksplicitno znanje kot poznavanje vsebine (angl. know what), 
tacitno pa kot poznavanje procesov (angl. know how) (Sambamurthy in Sumbramani, 2005). Takšne 
analogije pa lahko omejujejo razumevanje medsebojne povezanosti tacitnega in eksplicitnega 
znanja. Če je na primer procedura (angl. know how) dokumentirana v sistemu, ni jasno, ali lahko to 
znanje še vedno obravnavamo kot tacitno. Posamezniki svoje tacitno znanje delijo v procesu 
socializacije, tacitno znanje se tako pozunanja v eksplicitno, kar je kasneje sistematično združeno in 
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shranjeno. Eksplicitno znanje je nato preoblikovano v tacitno znanje v posameznikovem 
kognitivnem sistemu prek ponotranjanja (Nonaka, 1994). Tacitno in eksplicitno znanje sta v 
upravljanju znanja v organizacijah dobro znani (Alavi in Leidner, 2001), sicer pa se v kognitivni 
psihologiji pogosteje uporablja delitev na deklarativno in proceduralno znanje (Anderson, 1983).  
 

McIver, C. A. Lengnick-Hall, M. L. Lengnick-Hall in Ramachandran (2012, 2013) so znanje v praksi 
opredelili kot informacije in poznavanje procesov (angl. know how), vključeno v sekvence, rutine, 
zmožnosti ali sisteme aktivnosti v organizaciji. Informacije se nanašajo na dejstva in podatke, ki jih 
lahko razumemo, shranjujemo in prenašamo (Kogut in Zander, 1992). McIver in Wang (2016) v svoji 
opredelitvi znanja v organizaciji dodajata dimenziji tacitnosti še dimenzijo zmožnosti učenja. 
Poznavanje procesov temelji na delovanju ter se nanaša na sposobnosti in ekspertizo (Polanyi, 
1966), pri čemer tako informacije kot poznavanje procesov vključujejo dimenziji tacitnosti znanja in 
zmožnosti učenja (angl. learnability) (McIver in Lengnick-Hall, 2011). Tudi Wipawayangkool in Teng 
(2016) deklarativno znanje pojmujeta kot poznavanje, vsebinsko znanje (know what) in hkrati tudi 
kot poznavanje procedur in postopkov (know how, know why). Deklarativno znanje se v tem 
kontekstu nanaša na del tacitnega znanja, ki ga lahko opišejo komunikacijski mediji, pozunanjeno 
deklarativno znanje pa je eksplicitno znanje. Proceduralno znanje opredeljujeta kot akcijsko znanje, 
ki ga ljudje ponotranjimo na podlagi zbirke deklarativnega znanja, samo z vajo v določenem 
časovnem obdobju pa lahko deklarativno znanje postane proceduralno. Če se posameznik nauči 
osnovnih dejstev, metodologij in teorij, mora naučeno tudi uporabiti.  
 

Piktialis in Greenes (2008) opredeljujeta tri tipe znanja: 
- specifično znanje: vključuje sisteme, orodja, stranke, strukture, kontakte, partnerje in čas 

med neuspehi. Vrednost tega znanja upada s časom, saj se sistemi, orodja in odnosi 
spreminjajo; 

- analitično znanje: je neke vrste logika, ki vzdržuje specifično znanje in kaže na potencialne 
težave, skrbi, možnosti. Gre za procese, recepte, okvire, napotke in vzorce. Tovrstno znanje 
ima daljšo življenjsko dobo, saj so spremembe na teh področjih redkejše; 

- intuitivno ali tacitno (vpeto) znanje: gre za pretok praktične ekspertize, v katerem specifično 
in analitično znanje postaneta avtomatična. Primeri vključujejo simulacije, študije primerov 
in računalniške programe, znane kot resne igre. Tovrstno znanje se ustvarja preko uporabe 
in vključuje razmišljanje, interpretacijo, prepoznavo vzorcev, poznavanje in improvizacijo. 
Lahko obsega tudi socialno in organizacijsko znanje ter znanje o odnosih.  

Wipawayangkool in Teng (2016) sta se v svoji raziskavi osredotočila na vprašanje ponotranjenja 
znanja oziroma na pretvorbo deklarativnega znanja v proceduralnega. Ponotranjenje znanja lahko 
opišemo kot proces, v katerem posameznik preoblikuje svoje deklarativno znanje v proceduralno 
znanje prek kognitivnih mehanizmov, kakršni so organiziranje in strukturiranje, mentalni modeli in 
metakognicija. Rezultati njune raziskave so pokazali, da višja stopnja ponotranjenja znanja vodi v 
višje stopnje ekspertne moči in samoučinkovitosti znanja, ne pa samodejno v namero za deljenje 
znanja. Njune ugotovitve kažejo na to, da so zaposleni, ki lahko uporabljajo svoje proceduralno 
znanje pri reševanju problemov, bolj samozavestni in v večji meri zaznavajo, da njihovo strokovno 
znanje prepoznavajo tudi drugi, kot zaposleni, ki v manjši meri uporabljajo proceduralno znanje. 
Vendar pa njihova sposobnost učinkovitega ponotranjenja znanja ne pomeni, da bodo zaradi tega 
pripravljeni znanje deliti. Pomembno mediatorsko vlogo v odnosu ponotranjenja znanja in namere 
za deljenje znanja ima zaznana samoučinkovitost lastnega znanja. Če ljudje ponotranjijo svoje 
znanje, se počutijo bolj samozavestne in priznane s strani drugih, zaradi česar imajo namen svoje 
znanje deliti (Wipawayangkool in Teng, 2016). 
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Več avtorjev (McIver in Wang, 2016; Nonaka, 1994; Piktialis in Greenes, 2008; Wipawayangkool 

in Teng, 2016) povzema in nadgrajuje delitev Polanyija (1966) na tacitno in eksplicitno znanje. Ker 
razprav o tem, kakšne vrste znanj poznamo in kaj vse spada v kontekst tacitnega in eksplicitnega 
znanja, ni konec, McIver in Wang (2016) ugotavljata, da je pomembneje o znanju razmišljati kot o 
nadrednem pojmu z različnimi značilnostmi. Njun okvir znanja v praksi (McIver idr., 2012, 2013) 
izhaja iz delovnih praks, ki vsebujejo različna znanja. Schmidt (2012) je opravil poglobljeno analizo 
pomena tacitnega znanja in uporabe le-tega v upravljanju znanja v organizacijah ter ugotovil, da 
delitev znanja na več različnih vrst otežuje raziskovanje dejanskih delovnih procesov, saj se s tem 
osredotočamo na razlikovanje med simboliko različnih vrst znanja (npr. na to, v kakšni obliki znanje 
obstaja), namesto na neskončno raznolikost veščin in sodelovalnega dela v organizacijah, ki je 
pomembno tudi za spodbujanje vzajemnega učenja. 

 
Deljenje znanja 

 
Deljenje znanja (angl. knowledge sharing) med zaposlenimi, ki omogoča sodelovanje, je zelo 

pomembno pri oblikovanju konkurenčne prednosti organizacije (Jiacheng, Lu in Francesco, 2010). 
Obsega vedenja, ki olajšujejo razpršitev ali prenos znanja, ki ga je posameznik pridobil ali ustvaril 
znotraj organizacije (Hsu, 2006). Cummings (2004) opredeljuje deljenja znanja kot prejemanje 
znanja v obliki informacij, procedur in povratne informacije. Mahmood, Qureshi in N. Evans (2015) 
so opredelili devet mehanizmov deljenja znanja na nivoju organizacije, ki vključujejo tako formalni 
kot neformalni nivo. Ti mehanizmi so: dokumentiranje izobraževanje in usposabljanje, branje 
splošnih operativnih postopkov, prepoznavanje dela, rutinski in nerutinski sestanki, seminarji in 
konference, načelo »pokaži in povej«, obveščanje o novih zaposlenih in prostovoljno mentoriranje. 
Gre torej tako za neformalne prakse kot formalne oziroma organizirane dogodke in priložnosti za 
deljenje znanja. 
 

Glede na opredelitve v prejšnjem poglavju je razvidno, da je deljenje znanja širok pojem, ki 
zajema proces in način, na katerega se znanje deli. V literaturi najpogosteje naletimo na besedni 
zvezi deljenje znanja in prenos znanja (npr. Argote in Fahrenkopf, 2016; Bock idr., 2005; Jiacheng 
idr., 2010; Ranucci in Souder, 2015). Glede ločevanja teh dveh pojmov raziskovalci niso enotni. 
Paulin in Suneson (2012) sta preučila literaturo na to temo in ugotovila, da so razlike med termini 
»deljenje znanja«, »prenos znanja« in »ovire v znanju« nerazjasnjene. Glede na Slovar slovenskega 
knjižnega jezika je ena od opredelitev prenosa »imeti kaj na sebi, v sebi in povzročiti, da to dobi (še) 
kdo drug«, medtem ko je opredelitev deljenja oz. glagola deliti »ne imeti česa sam, ampak skupaj s 
kom« (SSKJ, 2017). Prenos je torej proces oziroma aktivnejše dejanje, deljenje pa je v slovarju bolj 
razumljeno kot stanje. Po drugi strani pa je znanje nekaj, kar posameznik še vedno ohranja, tudi če 
to znanje deli ali prenese komu drugemu. To, da imata znanje oba deležnika, bolje zajema izraz 
deljenje znanja. 
  

Perspektive koncepta deljenja znanja vključujejo naslednje razlage: 
- gre za značilnosti vedenja, saj deljenje znanja vključuje zagotavljanje znanja ali izmenjave 

znanja; 
- gre za medčloveški proces, ki se dogaja na ravni posameznika (tistega, ki znanje predaja) ali 

na ravni dveh posameznikov (tistega, ki znanje prejema, in tistega, ki ga predaja) 
- vključuje dejanja, kakršno je predajanje znanja ali predajanje in sprejemanje znanja 

(Gangeswari, Roziah, Bahaman in Maimunah, 2016). 
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Prenos znanja je širši koncept kot deljenje znanja, saj vključuje več različnih procesov. Prenos 
znanja ni izključno vidno vedenje, saj vključuje tako vedenjske značilnosti (deljenje znanja, uporaba 
znanja) kot tudi značilnosti, ki niso vedenjske (prepoznava znanja, pridobivanje znanja in asimilacija 
znanja). Slednji niso vidni navzven in se dogajajo v kognitivnih sistemih prejemnikov prek 
osmišljanja. Prenos znanja se lahko zgodi tako na ravni posameznika kot na ravni skupine, tima, 
oddelka, organizacije (Gangeswari idr., 2016). Deljenje znanja spodbudi prenos znanja (McNeish in 
Mann, 2010). Če je deljenje znanja ohromljeno, tudi do prenosa znanja ne bo prišlo. To negativno 
vpliva tudi na splošno kulturo znanja v organizaciji ter na učno vedenje zaposlenih (Mahmood idr., 
2015).  
 

V pričujoči magistrski raziskavi bomo uporabljali pojem deljenja znanja, saj gre za ožji pojem, ki 
se dogaja na ravni več posameznikov. Poleg tega v praktičnem delu naloge uporabljamo vprašalnik, 
ki vključuje koncept deljenja znanja, vezan na motivacijo oziroma pripravljenost za vedenje (Jiacheng 
idr., 2010). Koncept deljenja znanja glede na definicije pomeni vedenjsko značilnost, pri kateri 
znanje ostaja tako pri posamezniku, ki daje znanje kot pri tistem, ki ga prejema. Vključuje tudi 
komunikacijo in medosebne odnose, kar je za raziskovalni problem pričujoče raziskave ključnega 
pomena. 

 
Deljenje znanja predstavlja osnovo za razvoj baze organizacijskega znanja (Reychav in Weisberg, 

2009). Organizacija ustvarja znanje v procesih deljenja znanja, kar se povezuje tudi z delovno 
uspešnostjo (Kalling, 2003), zato je tako v praksi kot v raziskovanju, vedno več zanimanja za koncept 
deljenja znanja (npr. Hansen, 2002; Reychav in Weisberg, 2009). I. Reychav in Weisberg (2009) 
navajata, da deljenje znanja temelji na izmenjavah, ki vključujejo pričakovanja denarnih in drugih 
nagrad za zaposlene, ki delijo svoje znanje z vrstniki, vodji in organizacijo. Deljenje znanja ima 
pomembno vlogo pri doseganju organizacijskih dobrih praks in zmanjševanju tako krivulje učenja 
kot truda, vloženega s strani zaposlenih pri usvajanju novih področij ekspertize (Hansen, 2002; 
McDermott in O'Dell, 2001). V inovativni industriji, kjer je zelo pomembno znanje, je deljenje znanja 
vir za izboljševanje uspešnosti organizacije (Young, Sapienza in Baummer, 2003). Rezultati raziskave 
I. Reychav in Weisberga (2009) kažejo, da se zaposleni s tem, ko delijo svoje znanje, tudi učijo in 
lahko izboljšujejo svojo uspešnost. Okolje, v katerem se deli znanje in v katerem se spodbuja deljenje 
znanja, lahko zaposlene spodbudi, da k organizaciji prispevajo še več, hkrati pa se poglobi in utrdi 
njihovo znanje. Ko zaposleni zapustijo organizacijo, le-ta ne izgubi le človeškega kapitala, temveč 
tudi vse znanje (Reychav in Weisberg, 2009). Glede na doslej navedene ugotovitve koristnosti 
deljenja znanja lahko sklenemo, da je koncept deljenja znanja zelo pomemben tako za uspešno 
delovanje organizacije kot tudi zaposlenega. 

 
K. Henttonen, A. Kianto in Ritala (2016) so preučevali povezanost nagnjenosti k deljenju znanja 

z dejanskim deljenjem znanja in z uspešnostjo pri delu. Ugotovili so, da nagnjenost k deljenju znanja 
vodi v dejansko deljenje znanja, kar pa vodi v izboljšano delovno uspešnost. Pomembno se je torej 
vprašati, kako spodbuditi posameznikovo namero ali nagnjenje k deljenju znanja. Raziskovalci so 
opredelili nekatere dejavnike, ki spodbujajo deljenje znanja zaposlenih. Soojin, Yongsu in Seokhwa 
(2015) so ugotovili, da je podpora sodelavcev pozitivno povezana z deljenjem znanja posameznika. 
Njihova raziskava je prikazala tudi interakcijo med podporo sodelavcev in individualnimi 
značilnostmi posameznika pri vplivu na deljenje znanja. Izkazalo se je, da ob podpori sodelavcev 
individualne značilnosti posameznikov, vezane na deljenje znanja, nimajo pomembnega vpliva. Ob 
nizki podpori sodelavcev pa imajo značilnosti posameznika pomembno vlogo pri dejanskem deljenju 
znanja. Nonaka (1994) pravi, da komunikacija med zaposlenimi s specifičnimi znanji predstavlja 
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osnovo za ustvarjanje novega znanja. Komunikacija je prisotna pri vseh organizacijskih procesih, je 
proces izmenjave informacij (Boštjančič in Tement, 2016), kar pomeni, da je ključno sredstvo za 
deljenje znanja. Zaposleni, ki sodelujejo v več odnosih znotraj organizacije, kažejo večji nivo 
organizacijske vključenosti, torej v večji meri sodelujejo in izmenjujejo znanje s sodelavci (Reychav 
in Weisberg, 2009). Združevanje zaposlenih pri deljenju znanja z vzajemno podporo je kritično za 
ustvarjanje novega znanja in za povečanje uspešnosti (Soojin idr., 2015). Napovednik deljenja znanja 
je tudi avtonomna motivacija (Ozlati, 2015), saj ljudje bolj delijo znanje, kadar imajo več motivacije 
in kadar so motivacijski razlogi bolj ponotranjeni ter manj dovzetni za zunanje regulacije. Nagrade 
in kazni torej ne napovedujejo deljenja znanja zaposlenih. 
 

Zaupanje med sodelavci olajšuje izmenjavo znanj (Arnett in Wittmann, 2014). Glede na 
ugotovitve raziskave Ozlatija (2015) ima zaupanje moderatorski učinek v odnosu med avtonomijo in 
deljenjem znanja. Tudi Nottingham (1998) ugotavlja, da je pomembno poudariti, da se tistim, ki 
delijo svoje znanje, ni treba bati, da bodo po deljenju svojega znanja postali nepomembni. Zato je 
pomemben cilj zaupanja vredno okolje. Zaupanje je bilo v raziskavi Watsona in Hewetta (2006) 
prepoznano kot bistven pogoj za deljenje znanja in strokovnosti znotraj organizacije, predvsem pa 
je prenos znanja učinkovitejši, kadar je vir znanja bolj zaupanja vreden in zaznan kot kredibilen. 
Ranucci in Souder (2015) navajata, da je odnosna vpetost in odvisnost znotraj organizacije povezana 
s prenosom tacitnega znanja, pri čemer to, da je nekdo zaupanja vreden, pomeni ključen element 
odnosne vpetosti (Gulati, 1998). Zaupanje, ki temelji na čustvih je gradnik socialnega kapitala in 
socialne izmenjave, kar vključuje tudi prepričanje o dobrih namerah, zmožnost, zanesljivost in 
zaznano odprtost drugega (Casimir idr., 2012). Tovrstno zaupanje tudi blaži posameznikov pogled 
na stroške deljenja znanja. Glede na vse ugotovitve raziskave lahko torej sklenemo, da imajo odnosi, 
odprta komunikacija, avtonomna motivacija in zaupanje med sodelavci pomembno vlogo pri 
olajševanju prenosa znanja. 
 

Eden od pomembnih dejavnikov je tudi predanost oz. pripadnost organizaciji. Predanost 
organizaciji, odnosu, cilju ali poklicu zajema čustveno navezanost ter vrednotenje, ali so trenutne 
okoliščine pričakovane (Landy in Conte, 2013). Organizacijska pripadnost je posameznikov občutek 
navezanosti na njegovo organizacijo (Arnold idr., 2005). Meyer in Allen (1997) organizacijsko 
pripadnost utemeljita na treh elementih, ki so 1) čustvena navezanost na organizacijo oziroma 
čustvena pripadnost, 2) element, ki predstavlja zaznane stroške, če bi posameznik zapustil 
organizacijo, oziroma kalkulativna pripadnost, in 3) element, ki pomeni dolžnost ostati v organizaciji, 
oziroma normativna pripadnost. Landy in Conte (2013) navajata, da je element čustvene pripadnosti 
ključen za ekonomijo znanja in organizacije, ki temeljijo na znanju. Kalkulativna in normativna 
pripadnost vključujeta posameznikovo ekonomsko izgubo in moralno zavezo, medtem ko je 
čustvena pripadnost notranja in pozitivna. Razumljivo je predvidevati, da čustvena pripadnost 
zmanjša učinke zaznanih stroškov deljenja znanja, saj predstavlja pozitiven odnos do organizacije, 
ob povečanju čustvene predanosti organizaciji pa naj bi se zaznani stroški deljenja znanja zmanjšali, 
kot povzemajo tudi Casimir in sodelavci (2012). Poleg tega je bilo ugotovljeno, da bodo posamezniki, 
ki so bolj predani svoji organizaciji, bolj pripravljeni pomagati drugim v organizaciji (Arnold idr., 
2005). Predvidevamo lahko, da pomoč vključuje tudi pripravljenost deliti znanje in informacije s 
sodelavci.  
 

Raziskovalci Cai, Li in Guan (2016) so pri razlagi spodbujanja deljenja znanja v organizacijah 
uporabili teorijo kognitivne ojačitve, kot jo opisuje teorija socialnega učenja. Z uporabo 
samoocenjevalnih vprašalnikov so v kitajski populaciji vodij iz različnih organizacij ugotovili, da so 
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prispevki vodstva, ki jih pričakujejo zaposleni, pozitivno povezani z deljenjem znanja in da spodbude 
ta odnos moderirajo. Glede na rezultate so sklenili, da je pristop vzajemnega vlaganja med štirimi 
pristopi odnosa zaposleni - organizacija najprimernejši za ohranjanje deljenja znanja. Pristop 
vzajemnega vlaganja je odnos med zaposlenim in organizacijo, pri katerem so dolžnosti zaposlenega 
in ponujene spodbude s strani organizacije široke in odprte. Te ugotovitve lahko povežemo s 
teorijami pravičnosti, ki se osredotočajo na kognitivne procese posameznikov pri odločitvah o tem, 
ali bodo namenili več truda ali manj (Arnold idr., 2005). Ljudje smo motivirani, ko v zameno za svoj 
trud dobimo pravično nagrado. Kot primer lahko navedemo vedenja v dobrobit organizacije (angl. 
citizenship behaviour), ki so posledica občutka posameznikov, da so v organizaciji pravično 
obravnavani. Med drugim vključujejo tudi altruizem oziroma pomoč drugi osebi pri delovni nalogi 
ali problemu (Arnold idr., 2005). Pomemben dejavnik deljenja znanja je torej tudi občutek, da odnosi 
v organizaciji temeljijo na pravičnosti. 
 
Upravljanje znanja 
 

Za optimiziranje poslovanja organizacij je nujno potrebno upravljanje z znanjem, saj organizacije 
vse hitreje in pogosteje tudi sama ustvarjajo znanje (Ivanko, 2007). Zato, da se znanje med 
zaposlenimi deli, prenaša in izmenjuje, je treba vzpostavljati sisteme, organizirati iniciative in 
ozaveščati vse vključene. Pri tem ima v organizaciji pomembno vlogo predvsem kadrovska služba, ki 
ima možnost znanje in deljenje znanja postaviti v ospredje praks upravljanja s človeškimi viri. 
Raziskave so pokazale, da ima upravljanje z znanjem pomembno vlogo pri spodbujanju inovacije in 
razvoja produktov (Pitt in MacVaugh, 2008) ter pri povečani produktivnosti (Wiig in Jooste, 2003). 
Sposobnost razumevanja vpletenosti znanja v delo organizacije in uporaba primernih iniciativ 
upravljanja z znanjem postajata kritičnega pomena za preživetje organizacij.  
 

Upravljanje z znanjem je disciplina, ki prepoznava pomembnost znanja in pomaga organizacijam 
pri optimalnem izkoriščanju znanja, ki ga ima neka organizacija (Floor, 2007). Vključuje orodja, 
tehnike in strategije za ohranjanje, analiziranje, organiziranje, izboljšanje in delitev poslovnega 
znanja (Groff in Jones, 2003). Ukvarja se s kritičnimi problemi organizacijskega prilagajanja, 
preživetja in kompetentnosti ob vedno pogostejših okoljskih spremembah. Predstavlja 
organizacijske procese, ki težijo k sinergistični kombinaciji podatkov in zmožnosti procesiranja 
informacij v informacijski tehnologiji. Hkrati obsega tudi kreativno in inovativno sposobnost ljudi 
(Floor, 2007) ter zbiranje, ustvarjanje, shranjevanje, deljenje, razporejanje in razvijanje znanja, ki jih 
izvajajo posamezniki in skupine, da bi dosegli organizacijske cilje. Je proces, v katerem organizacije 
ustvarjajo in uporabljajo svoje institucionalno in kolektivno znanje (Rastogi, 2000). Upravljanje 
znanja se osredotoča na načine deljenja, shranjevanja in ohranjanja znanja z namenom izboljšanja 
učinkovitosti, hitrosti in kompetentnosti posameznikov znotraj organizacije, kar pa povečuje tudi 
dobičkonosnost, fleksibilnost in prilagodljivost. Štirje osnovni procesi upravljanja znanja so: 
združevanje znanja, razvoj novega znanja, zagotavljanje znanja in razpršitev znanja (Floor, 2007). 

 

Bixler (2002) je razvil model štirih temeljev za opis dejavnikov uspeha pri upravljanja znanja, ki 
naj bi pomagali ravno pri učinkovitosti upravljanja znanja. Ti štirje temelji so vodenje, organizacija, 
tehnologija in učenje. Vodenje se nanaša na prizadevanje vodij za razvoj poslovne in operativne 
strategije za ohranitev in usmerjanje k uspehu v sodobnem okolju. Organizacija kot drugi temelj 
poudarja dejstvo, da mora biti z vrednotami ustvarjanja znanja in sodelovanja prežeta celotna 
organizacija. Operativni procesi se morajo uskladiti s procesi upravljanja znanja in strategijami, ki 
vključujejo vse vidike in cilje delovne uspešnosti. Tehnologija zagotavlja celotno infrastrukturo in 
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orodja, na katera se lahko opre upravljanje znanja. Strategija upravljanja znanja ni mogoča brez 
učenja. Vodje morajo prepoznati znanje zaposlenih, znanje pa nastaja v procesu socialne interakcije 
in učenja (Bixler, 2002).  
 

S pojmom upravljanja znanja je tesno povezan tudi pojem intelektualnega kapitala, oba pa sta 
ključna za uspešnost organizacije (Wipawayangkool in Teng, 2016). Intelektualni kapital vsebuje 
veščine in poznavanje procesov, organizacijsko kulturo, odnose z vsemi deležniki, organizacijsko 
podobo in ugled, tehnološko infrastrukturo (npr. podatkovne baze, informacijske sisteme), pravice 
do intelektualne lastnine (npr. patente, blagovne znamke) ter prakse in rutine (Marr in Moustaghfir, 
2005). Intelektualni kapital je torej zelo širok in pomemben pojem, ki ga morajo poznati in 
upoštevati tudi prakse upravljanja z znanjem. Še pomembnejši pa je socialni kapital, ki poudarja 
odnose med ljudmi, ne le vseh intelektualnih kapacitet, ki jih organizacija ima. McElroy, Jorna in van 
Engelen (2006) socialni kapital opredelijo iz perspektive upravljanja znanja. Socialni kapital v večini 
sestavlja znanje. Zato je najpomembnejša oblika socialnega kapitala ravno zmožnost ljudi, da se v 
socialnih mrežah učijo tako individualno kot kolektivno, oziroma pridobivajo novo znanje. Zaradi 
pomembnosti učenja in inoviranja pri vzpostavljanju socialnega kapitala v družbi in organizacijah je 
v razvojnih iniciativah organizacij izjemno pomembna vloga upravljanja znanja (McElroy idr., 2006).  
 

Znanje je torej pomemben dejavnik v organizaciji, ki pa ga je treba ohranjati, spodbujati in 
predvsem deliti med zaposlenimi. Vsak posameznik ima specifično znanje, ki temelji na njegovih 
izkušnjah. Za uspešno prenašanje različnih znanj med različnimi posamezniki so potrebni predvsem 
zaupanje, kakovostna komunikacija, pripadnost organizaciji ter prevlada koristi nad stroški ob 
deljenju znanja. 

 
Kognitivni model motivacije za deljenje znanja 
 

Jiacheng in sodelavca (2010) so oblikovali kognitivni model posameznika, ki predstavlja njegovo 
motivacijo za deljenje znanja. Ta deluje prek diferencialnih kognitivnih procesov, temelječih na 
posameznikovi predanosti za delitev znanja. Procesi, ki jih opisujejo, poskušajo prikazati, kako 
posameznikova notranja motivacija, ki izhaja iz socialnih in osebnih norm, ter zunanja motivacija, ki 
izhaja iz nagrad in kazni, skupaj oblikujeta končno namero za delitev znanja. Zunanji vplivi, na primer 
socialne norme, se najprej projicirajo v posameznikovo notranjost, nato so informacije izpostavljene 
vplivom notranjih kognitivnih mehanizmov, preden se kažejo kot vedênje. Vpogled v posameznikove 
kognitivne mehanizme glede motivacije za deljenje znanja lahko razkrije temelj posameznikovih 
zaznav o delitvi znanja. S tem je zagotovljena učinkovitejša mera o posameznikovi težnji k delitvi 
znanja (Jiacheng idr., 2010). V nadaljevanju opisani kognitivni model deljenja znanja je bil osnova za 
pripomoček, ki je uporabljen v empiričnem delu te magistrske naloge. Teoretična podlaga za ta 
model vključuje posameznikove kognitivne mehanizme, ki razložijo motivacijo za deljenje znanja, 
zato je ustrezen za preučevanje subjektivne pripravljenosti za deljenje znanja. 
 

Jiacheng in sodelavca (2010) v svoji študiji predlagajo kognitivni model za predstavitev 
delovanja posameznikove motivacije prek različnih kognitivnih procesov. Izid teh procesov je končni 
namen za delitev znanja. Model povezuje funkcionalne mehanizme zunanje in notranje motivacije. 
Raziskovalci so želeli poiskati napovedne indikatorje za pripravljenost za delitev znanja, kar se 
nanaša na stopnjo, do katere so se posamezniki pripravljeni potruditi za deljenje znanja (Ajzen, 
1991). Funkcionalni mehanizmi deljenja znanja so tako lahko integrirani v štiri psihološke procese, 
to so: ponotranjenje – identifikacija – konformnost – ubogljivost. Shematično so prikazani na sliki 1. 
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Slika 1: Kognitivni model pripravljenosti za deljenje znanja. Povzeto po Jiacheng idr. (2010). 

 
V splošnem je prostovoljna predanost deljenju znanja opredeljena kot posameznikova 

psihološka navezanost na deljenje znanja. Teorija socialnega vplivanja (Kelman, 1958) razlikuje tipe 
in nivoje predanosti oz. tri procese. Ti procesi so ponotranjenje, identifikacija in ubogljivost. 
Ponotranjenje in identifikacija temeljita na osebnih normah, ki odražajo prepričanja posameznika o 
delitvi znanja. Osebne norme delujejo na ponotranjenje in identifikacijo, ki določata, kakšna bo 
stopnja sprejemanja delitve znanja in kakšna bo posameznikova dejanska delitev znanja. Pri 
ponotranjenju gre za motivacijske mehanizme, ki prihajajo iz posameznika. Ljudje cenijo vedenje 
deljenja znanja in cenijo vrednost deljenja znanja, če se to sklada z njihovimi vrednotami. Zaradi 
prepričanja, da delitev znanja izboljšuje timske procese in povečuje delovno učinkovitosti, lahko 
posameznik realizira lasten občutek vrednosti. Ponotranjenje se torej nanaša na socialno-psihološke 
sile (Bock idr., 2005), ki izhajajo iz predpostavke, da namere posameznikov k deljenju znanja 
pomenijo iskanje recipročnih medosebnih odnosov. Ljudje si predstavljamo, da bomo s pomočjo 
deljenja znanja ohranili in dosegali zadovoljujoče medosebne povezave z drugimi. V nasprotju s 
ponotranjenjem, ki izhaja iz samega udejstvovanja pri delitvi znanja, je izvor zadovoljstva pri procesu 
identifikacije v odobravanju drugih ljudi. Ponotranjenje pomeni stopnjo, do katere posamezniki 
podpirajo vrednost deljenja znanja, identifikacija pa pomeni stopnjo, do katere posamezniki 
verjamejo, da lahko ohranjajo zadovoljujoče medosebne odnose in so prepoznani s strani drugih s 
tem, da delijo svoje znanje (Jiacheng idr., 2010). 
 

Motivacijski mehanizmi, ki jih vsebuje predanost k ubogljivosti, prihajajo iz zunanjega okolja. 
Zgodijo se, kadar so namere posameznikov za deljenje znanja zgolj posledica nagrad ali kazni. Čredni 
nagon ali čredno vedenje je prav tako vključeno v modelu Jiachenga in sodelavcev (2010). 
Posameznik je namreč pod vplivom drugih, zato pogosto prevzame mnenje ali odločitve drugih, 
namesto da bi vztrajal pri svojih odločitvah. V kontekstu deljenja znanja si to lahko predstavljamo 
kot situacijo, v kateri je posameznikovo prepričanje o deljenju znanja le odsev mnenja večine. Zato 
so raziskovalci Jiacheng, Lu in Francesco (2010) Kelmanovim (1958) trem predanostim dodali še 
četrto – konformnost. Ta se zgodi, ko posameznik sprejme deljenje znanja, ker se slepo zanaša na 
prepričanja drugih. Konformnost je vedno povezana s socialnimi normami, zato je bila v raziskavi 
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opredeljena kot stopnja, do katere posameznik verjame, da drugi pričakujejo deljenje znanja z 
njegove strani.  
 

Odnos do deljenja znanja predstavlja stopnjo zasebnega sprejemanja deljenja znanja. Dve obliki 
predanosti (identifikacija in ponotranjenje) pomagata pri pozitivnem vplivu na odnos do deljenja 
znanja. Teorija upravičene akcije (angl. theory of reasoned action) navaja, da imajo socialne norme 
in odnos skupno pomembno vlogo pri določanju končne namere (Fishbein in Ajzen, 1975). 
Posameznikovo prepričanje ali odnos do deljenja znanja je torej pomemben dejavnik pri odločitvi o 
tem, ali bo ta posameznik tudi zares delil svoje znanje. 
 

Socialne (ali subjektivne) norme so v modelu Jiachenga in sodelavcev (2010) definirane kot 
posameznikove zaznave pomembnosti pričakovanj drugih glede delitve znanja (Fishbein in Ajzen, 
1975). Delujejo prek posameznikovih prepričanj o tem, ali njemu pomembni posamezniki menijo, 
da bi moral deliti svoje znanje. Koncept socialnih norm deluje kot notranji vmesnik pri posamezniku, 
ki odseva zunanje vplive.  

 
Spodbuda z nagrado pri ubogljivosti pomeni verjetnost, da so ljudje mnenja, da lahko dobijo 

nagrade za delitev znanja. Namera za delitev znanja pa ne more biti vsiljena samo z oprijemljivimi in 
eksplicitnimi kaznimi. Tako imenovana kazen, ki je povezana z delitvijo znanja, se večinoma nanaša 
na latentno kazen. Opredelimo jo lahko kot stopnjo, do katere ljudje verjamejo, da so lahko 
izključeni ali doživijo neodobravanje v timu, če ne delijo svojega znanja. Deljenje znanja je 
samostojna aktivnost, zato ne more biti zapovedana (Bock idr., 2005). V praksi je težko prepoznati 
stopnjo, do katere se zaposleni vključujejo v deljenje znanja, zato je za vodstvo nemogoče določiti 
in kvantificirati oprijemljive mere za nadziranje delitve znanja. Posamezniki torej le v majhni meri 
zaznavajo nadzorne vidike nagrajevanja deljenja znanja. Nekatere študije primerov praks deljenja 
znanja nakazujejo na to, da imajo primerne nagrade simbolično funkcijo ter lahko predstavljajo 
ugled in priznanje, kar povzroči bolj aktivno deljenje znanja (npr. Hsu, 2006; Taylor, 2006). Če 
zaposleni prejmejo primerno nagrado za deljenje znanja, lahko to zaznavajo kot priznanje s strani 
organizacije, kar povečuje njihov občutek kompetentnosti za deljenje znanja. 
 

V nadaljevanju opredeljujemo spremenljivko starosti v organizaciji, različne starostne skupine 
ter starostne stereotipe v delovnem okolju. Vse to v empiričnem delu povezujemo s konceptom 
deljenja znanja. 
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Starostna raznolikost v organizaciji 
 

Statistični urad Republike Slovenije delovno aktivno prebivalstvo opredeljuje kot skupino 
zaposlenih ali samozaposlenih, starih od 15 do 65 let. Starostne skupine so: 15 do 19 let, 20 do 24 
let, 25 do 29 let, 30 do 34 let, 35 do 39 let, 40 do 44 let, 45 do 49 let, 50 do 54 let, 55 do 59 let in 
nad 60 let. Januarja 2017 je bila povprečna starost zaposlenih v Sloveniji 42,5 leta. Na dan 31. 12. 
2016 je bilo delovno aktivnih 824.485 prebivalcev. Od tega je bilo 27 % v starostni skupini od 15 do 
34 let, 60 % v starostni skupini od 35 do 54 let in 13 % v starostni skupini nad 55 let (SURS, 2017). 
Starost je ena od spremenljivk, ki v organizacijo prinaša raznolikost.  

 
Raznolikost v organizaciji lahko opišemo kot razlike v demografskih spremenljivkah, ki so lahko 

povezane z drugimi značilnostmi, kakršne so veščine in vrednote ali s formalnimi značilnostmi, kot 
so spol, starost ali rasa (Lauring in Selmer, 2012). Starost, na katero se bomo osredotočili v 
nadaljevanju, je lahko vir raznolikosti ter prinaša prednosti in izzive. Med različno starimi 
zaposlenimi obstajajo razlike, ki izhajajo iz različnih generacijskih identitet. Arnold in sodelavci 
(2005) navajajo, da raznolikost v organizaciji ne pomeni le zagotavljanja enakih možnosti za vse, 
temveč predstavlja tudi večjo fleksibilnost, prilagojenost organizacije na raznolike trge in ciljne 
publike ter večjo inovativnost zaradi različnih perspektiv, k čemur seveda prispeva svoje tudi 
starostna raznolikost. Kuyken (2012) meni, da moramo generacije razumeti kot skupnosti znanja, 
zato je zlasti pri razumevanju deljenja znanja treba razumeti tudi razlike med generacijami oziroma 
različnimi starostnimi skupinami. Ena od uveljavljenih teorij o generacijah je vezana predvsem na 
okolje Združenih držav Amerike. Populacijo deli v štiri generacijske skupine: veterane, »baby boom« 
generacijo, generacijo x in generacijo y (Hoff, 2011). Ker pričujoča raziskava nastaja v slovenskem 
okolju, bomo starostne skupine opredelili drugače, in sicer glede na obdobje v delovni karieri 
posameznika in glede na razvojne naloge v posameznih fazah življenja.  
 

Arnold in sodelavci (2005) povzemajo dve teoriji kariernega razvoja skozi življenje. Prva je 
teorija Donalda Superja, ki opredeljuje štiri karierne stopnje: 

- raziskovanje sveta in sebe z namenom razjasnitve, ponavadi poteka med 15. in 24. letom 
starosti; 

- ustalitev na določenem kariernem področju in dokazovanje, ponavadi poteka med 25. in 44. 
letom starosti; 

- ohranjanje oziroma vzdrževanje svojega položaja, kar je lahko ob hitrem tehnološkem 
napredku velik izziv, ponavadi poteka med 45. in 65. letom starosti; 

- umik, ki ga spremlja vedno manjša vpetost v delo in vedno večja nagnjenost k opazovanju, 
ne k udeležbi, ponavadi po 65. letu starosti. 
 

Druga teorija razvoja v odraslosti je Levinsonova (1978, v: Arnold idr., 2005). Zgodnja odraslost 
zajema obdobje med 15. in 40. letom starosti, srednja odraslost med 40. in 65. letom ter pozna 
odraslost po 65. letu starosti. V zgodnji odraslosti posameznik odkriva svoje področje dela in vstopa 
v svet odraslosti. Podaljšuje se obdobje mladostništva oziroma prehoda v odraslost, zato mladi 
potrebujejo več časa, da dosežejo samostojnost, tako na poklicnem kot zasebnem področju 
(Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2009). V zgodnji odraslosti posamezniki pogosto težijo k specializaciji v 
poklicnem življenju, kar pomeni, da razširjajo in poglabljajo znanje na določenem področju 
(Zupančič, 2009b). Po tridesetem letu starosti se posamezniki navadno ustalijo v svojem odraslem 
življenju, tako zasebno kot poklicno. Na prehodu v srednjo odraslost je pogosta sprememba v karieri, 
večja sprememba v zasebnem življenju ali pa globlja potrditev dosedanjega dela in dosežkov. 
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Pomemben prehod za posameznika naj bi bila tudi starost 50 let, ko se posameznik približuje 
prehodu v pozno odraslost in zaključuje kariero (Arnold idr., 2005).  
 

Medtem ko opredelitve razvojnih obdobij v odraslosti zajemajo celotno posameznikovo 
življenje, ne le delovno kariero, se statistična razdelitev osredotoča izključno na starostna obdobja, 
povezana s posameznikovim delovno aktivnim delom življenja. Zato bomo v nadaljevanju glede na 
oba pogleda v razvoju posameznika v odraslosti in v skladu s starostnimi razmejitvami predhodnih 
raziskav (npr. FInkelstein idr., 2013; Jelenko, 2015), določili tri večje starostne skupine. Prva je mlajša 
starostna skupina, ki zajema posameznike med 15. in 34. letom starosti. Druga je srednja starostna 
skupina, ki predstavlja največji delež delovno aktivne populacije, in sicer zajema posameznike med 
35. in 54. letom starosti. Tretja je starejša starostna skupina, katere delež v delovno aktivni populaciji 
vse bolj narašča, zajema pa zaposlene po 55. letu starosti. 
 

Čeprav so vse generacije v zadnjem obdobju ob krizi, ki se je začela leta 2008, doživele padec 
dohodkov, je negativni vpliv najmočnejši pri mlajši generaciji med 18. in 24. letom starosti (Taylor 
idr., 2012). Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo junija 2017 v Sloveniji 
15.886 registriranih brezposelnih oseb med 15. in 29. letom starosti (ZRSZ, 2017). Mladi si glede na 
raziskavo Coatesa (2017) želijo zaupanja, avtonomije in odgovornosti. Smisel dela jim predstavljajo 
tudi socialni odnosi, kar je v skladu z McClellandovo teorijo treh potreb, med katerimi je tudi potreba 
po pripadnosti (Robbins in Judge, 2007). Zelo pomembno je torej, kakšen odnos imajo mladi 
zaposleni s svojimi sodelavci. Razvoj celostne identitete je ključna razvojna naloga na poti do 
odraslosti ter je pomemben za posameznikovo psiho-socialno funkcioniranje. Mlajše generacije na 
delovnem mestu pogosteje s težavo sprejemajo rutine, procedure ali nekatere organizacijske 
vrednote. Mladi talenti na delo prinesejo drugačna mnenja, izkušnje in predstave ter s tem na neki 
način otežujejo reševanje kompleksnih situacij (Kupperschmidt, 2000). V sodobnem času družbeno-
strukturne spremembe prinašajo zamik v oblikovanju identitete v dvajseta leta (Arnett, 2000), 
ključnega pomena pri oblikovanju identitete pa je tudi vstop na trg dela oziroma prva zaposlitev. 
Nekateri avtorji mlajše zaposlene opredeljujejo kot posameznike do 29. leta starosti (npr. 
Finkelstein, Ryan in King, 2013), drugi od 21. do 40. leta starosti (npr. Luyckx, Duriez, Klimstra, De 
Witte, 2010). V magistrski raziskavi opredeljujemo skupino mlajših zaposlenih kot posameznike, 
stare od 18 do 34 let. 
 

Trend staranja svetovne populacije se pojavlja v večini držav po svetu. Do leta 2020 naj bi število 
starejših od 65 let prvič v zgodovini preseglo število mlajših od 5 let (ONUBR, 2012, v Vasconcelos, 
2015). Posledično se stara tudi delovna sila. Leta 2007 je bila na Inšpektoratu Republike Slovenije za 
delo opravljena raziskava o staranju delovne sile in oceni tveganja (IRSD, 2007). O problematiki 
staranja delovne sile je razmišljalo 75 % vprašanih, pri čemer je bilo v vzorec vključenih 100 
delodajalcev oz. 16.000 zaposlenih. Problematiko staranja delovne sile je leta 2007 čutilo 57 % 
vprašanih. Tudi statistični podatki na Statističnem uradu Republike Slovenije jasno kažejo na 
staranje delovne sile. Leta 2005 je bilo zaposlenih, starih nad 55 let, le 7 % celotnega delovno 
aktivnega prebivalstva, leta 2016 pa je bil delež zaposlenih nad 55 let že 13 % (SURS, 2017). 
 

Dokončnega soglasja o tem, pri kateri starosti posameznik postane starejši zaposleni, ni. 
Staranje je namreč večdimenzionalen proces, ki ga je težko enoznačno opredeliti. Organizacija za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD, 2017) kategorizira starejše zaposlene kot posameznike, 
stare nad 55 let. Nekatere organizacije opredeljujejo starejše zaposlene kot starejše od 45 let (OZN, 
Svetovna zdravstvena organizacija). Skupina starejših zaposlenih najpogosteje zajema posameznike, 
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stare med 54 in 60 let (Floor, 2007). V 197. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
21/13 z dne 13. 3. 2013) je starejši delavec opredeljen kot tisti, ki je starejši od 55 let, zato tudi v 
magistrski raziskavi določamo mejo med srednjo starostno skupino in starejšo starostno skupino pri 
55. letih. 
 
Usklajevanje različnih starostnih skupin pri delu 
 

Generacijske razlike v vrednotah, izkušnjah in zaznavah med mlajšo in starejšo generacijo niso 
le posledica normativnega razvoja in razvojnih faz ali posledica ekonomskega cikla, ki se nenehno 
spreminja. Mladi odrasli v tem trenutku spreminjajo družbo z drugačnim pogledom na svet. Zato si 
sodobna delovna okolja prizadevajo, da bi dosegla medsebojno sodelovanje več različnih generacij 
za skupno dobro (Mendelson, 2013). Singh (2013) je raziskoval generacijske razlike v dojemanju 
koncepta dela v Indiji. Pomen dela se je spremenil od kolektivne orientiranosti starejše k individualni 
orientiranosti mlajše generacije. M. Zupančič (2009c) povzema ugotovitve raziskav o razlikah med 
mlajšimi in starejšimi zaposlenimi, in sicer: 

- zaposleni v zgodnji odraslosti so v povprečju manj zavzeti pri delu, večkrat menjajo službo, 
več so odsotni z dela; 

- glede splošne delovne produktivnosti se mlajši in starejši med seboj ne razlikujejo; 
- mlajši zaposleni so v povprečju učinkovitejši pri nalogah, ki zahtevajo hitrost, starejši pa pri 

celovitih nalogah, ki zahtevajo izkušnje. 
 

Riggio in Saggi (2015) navajata, da je poudarjanje generacijskih razlik prisotno že dolgo, saj se 
ljudje težko osvobodimo lastnih stereotipnih pogledov. Gre za sistematično pristranskost v 
socialnem zaznavanju. Če na primer vidimo mladostnika, zatopljenega v prenosni telefon, bo to še 
potrdilo naš stereotip o njegovi generaciji, ne glede na to, da enako počne veliko pripadnikov drugih 
generacij. Avtorja Riggio in Saggi (2015) torej govorita o zaznanih generacijskih razlikah, ne pa o 
dejanskih razlikah. Ta perspektiva je zelo pomembna za povezovanje različnih generacij, ki si v 
mnogih pogledih sploh niso tako različne. Vse generacije bi morale biti na delovnem mestu deležne 
enake obravnave in priložnosti. Cilj mora biti okolje, v katerem bo raznolikost na delovnem mestu 
sprejeta in izkoriščena. Različne generacije delujejo kot generacijski obveščevalci in viri drug za 
drugega (Kupperschmidt, 2000), vendar to še vedno ni doseženo, saj v delovnih okoljih obstaja 
marsikaj, kar vzbuja konflikte oziroma nerazumevanje med generacijami. Deal (2007) npr. 
izpostavlja probleme, ki izhajajo iz odnosa med mlajšim nadrejenim in starejšim podrejenim. 
Delovna doba ali leta namreč niso več glavni dejavnik za napredovanje, temveč je pomembnejša 
uspešnost. Ta paradigmatska sprememba je hkrati pri starejših zaposlenih prinesla tudi frustracije 
in razočaranje. Uspešna prilagoditev ob povečanju števila zaposlenih v srednji starosti predstavlja 
velik izziv za številne organizacije. Pomembno je poudariti, da je treba za ohranjanje znanja starejših 
zaposlenih prek prenosa znanja oblikovati natančne ukrepe in pokazati predanost s strani 
organizacije. 
 
Razlikovanje različnih starostnih skupin na delovnem mestu  
 

V raziskavi Inšpektorata za delo (IRSD, 2007) je 56 % vprašanih menilo, da so v družbi potrebne 
spremembe kulturnih navad zaposlenih glede na staranje delovne sile. V času nedavnih sprememb 
na trgu dela so starejši zaposleni še dodatno ranljivi. Višja starost je na trgu dela neke vrste stigma 
(Lyon in Pollard, 1997), z vse novejšo tehnologijo in vse bolj raznoliko delovno silo postaja verjetnost 
diskriminacije starejših zaposlenih v organizacijah večja (Sullivan, 2008), večina organizacij pa se ne 
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zaveda, kakšno izgubo prinaša upokojitev velikega deleža starejše delovne sile (Remery, Henkens, 
Schippers in Ekamper, 2001). Mlajše generacije istočasno čaka povečana brezposelnostjo (ZRSZ, 
2017), prvi vstop na trg dela in uveljavljanje v svoji karieri (Arnold idr., 2005). Kljub temu naj bi bilo 
starostno razlikovanje pogostejše v starejši starostni skupini, kakor je razvidno tudi iz velikega števila 
raziskav, ki se osredotočajo na stereotipe o starejših zaposlenih (npr. Appannah in Bigs, 2015; De 
Guzman, 2014; Lyon in Pollard, 1997; Vasconcelos, 2015). Raziskav, ki bi preučevale srednjo 
starostno skupino, praktično ni. Zaposleni v srednji starostni skupini so morda videna kot norma, s 
katero primerjamo mlajše in starejše. Skupina zaposlenih srednje starostni je neke vrste kognitivni 
predstavnik tipičnega ali normativnega zaposlenega (Finklestein, Ryan in King, 2013), saj imajo 
posamezniki v srednji odraslosti že veliko izkušenj in v povprečju vedo več o delu kot mlajši, imajo 
več avtoritete, sodelavci in nadrejeni jim bolj zaupajo in jih bolj spoštujejo v vlogi sodelavcev kot 
mlajše kolege (Zupančič idr., 2009), kar pomeni, da so manj verjetno izpostavljeni razlikovanju na 
podlagi starosti. V nadaljevanju zato sledi pregled obstoječih ugotovitev o starostnih stereotipih in 
starostnem razlikovanju ter značilnosti dveh najbolj občutljivih starostnih skupin – mlajše in starejše. 
 

Stereotipne značilnosti, ki jih pogosto pripisujemo starejšim zaposlenim, so večja predanost 
delodajalcu, bolj verjetno premislijo, preden nekaj naredijo, so bolj zanesljivi in vestni (IPM, 1991). 
Negativni pogledi zajemajo manjšo pripravljenost za sprejemanje nove tehnologije, slabše 
prilagajanje na spremembe, počasnejše učenje, težave imajo z dojemanjem novih idej, manj jih 
zanima dodatno usposabljanje. V obdobju tehnoloških ter organizacijskih sprememb zato starejši 
zaposleni niso v dobrem položaju, saj vlada predsodek, da se zaradi svoje starosti s tem ne bodo 
mogli spoprijeti (IPM, 1991). Delodajalci so pogosto zaskrbljeni glede negativnih odzivov starejših 
zaposlenih na organizacijske spremembe, raziskave pa kažejo, da nezadovoljstvo s spremembami 
do neke mere velja za vse generacije. Deal (2007) pravi, da starejše zaposlene krivimo za konflikt ob 
spremembah, kljub temu da spremembam niso nujno manj naklonjeni kot pripadniki mlajših 
generacij, Rupp, Vodanovich in Credé (2005) pa se sprašujejo o zakoreninjenosti starostnih 
stereotipov, saj obstaja vse več dokazov, da so starejši posamezniki v splošnem enako sposobni kot 
njihovi mlajši kolegi. Ugotovljeno je bilo, da so starejši zaposleni pri učenju na delu in pri 
usposabljanju pogosto celo hitrejši kot mlajši ter pogosteje bolj osredotočeni na delo (Smith, Smith 
in Smith, 2010). Kot rezultate raziskav povzema Vasconcelos (2015), so starejši zaposleni enako 
proaktivni in v podobni meri kažejo zanimanje za svoj razvoj kot mlajši zaposleni, pripravljeni so se 
udejstvovati v dejavnostih za osebni razvoj in prevzemati delovne naloge, ki predstavljajo priložnost 
za učenje.  
 

Kot navajajo L. Finkelstein in sodelavci (2013), so raziskovalci že obravnavali stereotipe o 
starejših zaposlenih in njihove vplive na odločitve na delovnem mestu, manj pa so preučevali druge 
starostne skupine. V zadnjem času je več avtorjev (npr. Thompson in Gregory, 2012; Twenge, 2006) 
preučevalo t.i. generacijo milenijcev na delovnem mestu. Ugotovitve kažejo na to, da so prepričanja 
ljudi o pripadnikih t.i. generacije milenijcev precej konsistentna, in sicer jih pogosto vidijo kot 
vzvišene, nezveste, preveč odvisne od tehnologije in s preveliko potrebo po nenehni povratni 
informaciji. Thompson in J. Gregory (2012) kot najbolj pogoste stereotipne značilnosti te generacije 
navajata zahtevnost, nepripadnost in občutek privilegiranosti.  
 

Zaskrbljenost vodij in starejših generacij glede tega, kako voditi mlade milenijce naj bi bila vse 
večja, zato avtorja Thompson in J. Gregory (2012) na podlagi pregledane literature predlagata 
nekatere pristope k vodenju mlajše generacije na delovnem mestu, in sicer vodjem predlagata, naj 
namenijo svoj čas in trud v razvijanje odnosov z zaposlenimi ter v ustvarjanje zaupanja, saj naj bi si 
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predstavniki generacije milenijcev želeli več avtonomije in povratnih informacij. Pri posploševanju 
ugotovitev o generaciji milenijcev je potrebna previdnost, saj te skupine ne moremo enačiti s 
splošno generacijo mladih ali mladih zaposlenih, poleg tega pa tudi ne s populacijo, rojeno med 
letoma 1981 in 2000, kakor je opredeljena generacijska skupina milenijcev (Hoff, 2011). Ena od 
raziskav, ki je poudarila pomembnost vključevanja mlajših zaposlenih pri preučevanju starostne 
raznolikosti in ni uporabila koncepta generacije milenijcev, je raziskava L. Finkelstein in sodelavcev 
(2013). V svoji študiji so ugotovili, da obstaja možnost stereotipnega pogleda na mlajše zaposlene, 
hkrati pa mladi sami zase menijo, da jih drugi vidijo stereotipno negativno. Pri preučevanju 
metastereotipov mladih zaposlenih, ki so bili v raziskavi opredeljeni kot zaposleni do 29. leta starosti, 
se je izkazalo, da imajo mladi precej negativna pričakovanja o tem, kako jih vidijo drugi. Rezultati 
raziskave L. Finkelstein in sodelavcev (2013) so pokazali, da zaposleni iz srednje starostne skupine 
vidijo mlajše zaposlene bolj negativno kot pozitivno, medtem ko starejši zaposleni vidijo mlajše bolj 
pozitivno. Med zaposlenimi srednje starosti torej obstajajo bolj negativni stereotipi o mlajših 
zaposlenih. Mlajši zaposleni so menili, da jih starejši vidijo bolj negativno, kot so jih dejansko ocenili. 
Pozitivni metastereotipi mlajših zaposlenih so največkrat vključevali inovativnost in ustvarjalnost, 
kar pomeni, da mladi pri sebi kljub vsemu prepoznavajo tudi pozitivne lastnosti. Pokazalo pa se je, 
da jim primanjkuje zavedanja o tem, da tudi starejši zaposleni v njih vidijo pozitivne lastnosti.  
 

Maloštevilne raziskave torej kažejo, da obstajajo določeni negativni stereotipi in negativni 
dejavniki v odnosih mlajših zaposlenih s starejšimi, zlasti vodji. L. Finkelstein in sodelavci (2013) 
razložijo negativen pogled zaposlenih srednje starosti na mlajše zaposlene, ki so ga ugotovili v svoji 
raziskavi, z možnim občutkom ogroženosti s strani mlajših. Verjetno je, da imajo zaposleni srednje 
starosti občutek, da mlajši tekmujejo za njihove službe. Poudarjanje stereotipa, da so mlajši leni in 
nemotivirani je torej lahko le obrambna strategija. Negativno videnje metastereotipov mladih 
zaposlenih ima lahko negativne posledice zanje, zlasti v starostno raznolikem delovnem okolju, kar 
lahko pripelje do začaranega kroga občutka nezadostnosti, izogibanja, obrambnega vedenja in 
samouresničujočega vedenja (Finkelstein idr., 2013). Ko mladi vstopajo na trg dela, se poskušajo 
prilagoditi novemu delovnemu mestu in organizaciji (npr. socializacijski proces), poleg tega pa se 
prilagajajo tudi novi vlogi zaposlenega (Finkelstein idr., 2013), zato lahko rečemo, da so poleg starejši 
zaposlenih ena od ranljivejših starostnih skupin v delovnih organizacijah. 
 

Povezanost starosti in deljenja znanja 
 

Med starostjo in nivojem znanja obstaja visoka pozitivna povezanost. Tacitno znanje je treba 
prenesti od starejšega k mlajšemu zaposlenemu, saj so starejši zaposleni v svojem delovnem 
obdobju pridobili veliko izkušenj in praktičnega znanja (Kanfer in Ackerman, 2004). Na drugi strani 
pa imajo tudi mladi zaposleni veliko novega znanja, bodisi o napredujoči informacijski tehnologiji, o 
novih pristopih k delu ali o najnovejših znanstvenih teorijah in raziskovalnih ugotovitvah. Kot 
navajajo L. Finkelstein in sodelavci (2013) imajo lahko stereotipna prepričanja o različnih starostnih 
skupinah resne posledice za prenos znanja, saj lahko ovirajo komunikacijo med mlajšimi in 
starejšimi, ter zaradi pomanjkanja občutka psihološke varnosti zavirajo ustvarjalnost. Zato je treba 
ozaveščati stereotipe in si prizadevati za povezovanje različnih generacij z namenom uspešnejšega 
deljenja znanja med njimi. Remery in sodelavci (2001) so ugotovili, da vodje starejših zaposlenih ne 
povezujejo le z višjimi stroški, temveč tudi z več izkušnjami in uporabnim, praktičnim znanjem. M. 
Zupančič (2009a) navaja, da lahko zaposleni v obdobju srednje odraslosti postanejo strokovnjaki na 
poklicnem področju, kar se povezuje z visoko stopnjo učinkovitosti pri reševanju problemov, kar je 
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vezano na praktično ali tacitno znanje. Tematika medgeneracijskega učenja in pomembnost prenosa 
znanja med generacijami je v literaturi torej že obravnavana.  
 

Starejši zaposleni so lahko zadržani do deljenja svojega znanja, saj se bojijo, da bodo s tem, ko 
bodo predali svoje znanje mlajšim, postali odvečna delovna sila (Floor, 2007). Mlajši zaposleni pa ob 
prihodu na delovno mesto nujno potrebujejo novo znanje, saj nimajo veliko izkušenj. Največ pa se 
lahko učijo od izkušenejših starejših sodelavcev. Za starejšega zaposlenega je zelo primeren 
vodstveni stil coaching, kar pomeni, da si vodja zanj vzame čas in mu tako pokaže, da je v organizaciji 
cenjen, kar lahko spodbudi njegovo pripravljenost za deljenje znanja (Floor, 2007). Načrtovanje 
kariere se pogosto izvaja le z mlajšimi zaposlenimi, a je lahko pomembno sredstvo za motiviranje 
starejših zaposlenih. Ti cenijo občutek lastne uporabnosti na delovnem mestu, kar se zagotovo lahko 
doseže v aktivnem deljenju znanja in izkušenj z mlajšimi zaposlenimi. Vodje starejšim zaposlenim 
velikokrat ne ponudijo priložnosti za izpopolnjevanje, saj v tem ne vidijo nobene koristi za 
organizacijo. Drugi dejavniki, ki so pomembni zlasti za starejše zaposlene, so zaupanje, spoštovanje, 
priznanje in občutek varnosti (Floor, 2007). Zaupanje je pomemben dejavnik deljenja znanja. 
Pomembno je, da se starejši zaposleni v delovnem okolju počutijo varne in nimajo občutka, da bi ob 
deljenju znanja postali nekoristni za vodje in organizacijo. Veliko jim pomeni tudi fleksibilen delovni 
čas in občutek, da je njihovo znanje cenjeno (Taylor in Walker, 1998). 

 
Vodje bi morali oblikovati time ali delovne skupine, ki zajemajo tako starejše kot mlajše 

zaposlene. S tem se spodbudi sodelovanje med mlajšim in bolj izkušenim zaposlenim, lahko se 
navdihujeta in učita drug od drugega tako, da si delita znanje. Možnost je tudi razvoj mentorskih 
odnosov, v tovrstnih odnosih se lahko prenaša in deli specifično praktično znanje (angl. know how). 
Vodje bi morali tudi spodbujati prenos znanja med generacijami. To pomeni, da je treba vzbuditi 
zaupanje starejših zaposlenih, da ob deljenju znanja z mlajšimi zaposlenimi ne bodo izgubili svojega 
mesta. Vodje se morajo zavedati, da imajo starejši zaposleni drugačne potrebe, zato mora biti 
razvojna naravnanost prilagojena življenjskemu obdobju (Floor, 2007). 

 
Raziskovalni problem  

 
V magistrskem delu želimo raziskati, kako se povezujeta medgeneracijsko oz. starostno 

razlikovanje in motivacija oz. pripravljenost za deljenje znanja različno starih zaposlenih. Prejšnjih 
raziskav, ki bi raziskovale povezanost med tema dvema konceptoma ni, kljub temu pa ugotovitve 
preteklih študij kažejo, da je za uspešno deljenje znanja in pripravljenost za deljenje znanja potrebno 
zaupanja vredno okolje (npr. Nottingham, 1998), priznanje in spoštovanje (npr. Floor, 2007) ter 
pozitivni odnosi (npr. Reychav in Weisberg, 2009). Znanje v organizaciji in deljenje znanja je ključno 
za uspešno delovanje v organizaciji ter predstavlja konkurenčno prednost (Floor, 2007; Jiacheng idr., 
2010). Starostna raznolikost, predvsem pa starajoča se delovna sila, pa je ena izmed sprememb, ki 
je v sodobnem času vse bolj prisotna (Arnold idr., 2005), zato lahko rečemo, da je problem, ki ga 
skušamo razumeti v magistrski nalogi, zelo aktualen. Večja starostna raznolikost v organizacijah, ki 
smo ji priča v sodobnem času, je povezana s povečanim zaznavanjem starostno diskriminatorne 
klime (Finkelstein idr., 2007). V raziskavi smo poskušali preučiti, kakšno vlogo imajo posameznikove 
zaznave medgeneracijskega razlikovanja pri pripravljenosti za deljenje znanja, pred začetkom pa 
smo opredelili tudi starostne skupine, na podlagi katerih postavljamo hipoteze. V skupino mlajših 
zaposlenih štejemo zaposlene do 34. leta starosti, v skupino zaposlenih sredenje starosti 
posameznike do 54. leta starosti, v skupino starejših zaposlenih pa starejše od 55 let. Glede na 
raziskovalni problem smo oblikovali naslednje hipoteze (H) in raziskovalna vprašanja (V): 
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H1: Medgeneracijsko razlikovanje bodo v večji meri zaznavali zaposleni v mlajši in starejši starostni 
skupini kot zaposleni v srednji starostni skupini. 
 

Kot navajajo L. Finkelstein in sodelavci (2013), ki so preučevali stereotipe in metastereotipe v 
različnih starostnih skupinah, je srednja starostna skupina najmanj izpostavljena starostnemu 
razlikovanju in deluje kot normativna skupina delovne sile. Glede na to lahko pričakujemo, da bosta 
starostnemu razlikovanju izpostavljeni skupini, v raziskavah opredeljeni kot ranljivejši (npr. 
Finkelstein idr., 2013; Floor, 2007), torej mlajša in starejša. V skupino mlajših zaposlenih v magistrski 
raziskavi smo zajeli zaposlene, stare med 18 in 35 let. Skupina starejših zaposlenih pa vključuje 
zaposlene, starejše od 55 let.  
 
V1: Ali se posamezne starostne skupine razlikujejo v motivaciji za deljenje znanja? 
 

Da bi bolje razumeli morebitne razlike med starostnimi skupinami v subjektivnem doživljanju 
medgeneracijskega razlikovanja, smo si zastavili raziskovalno vprašanje, ki se navezuje na razlike 
med starostnimi skupinami v motivaciji za deljenje znanja. S tem želimo preveriti morebitne 
specifične značilnosti posameznih skupin v obeh merjenih konstruktih, preden z gotovostjo 
sklepamo o razlikah v zaznavah medgeneracijskega razlikovanja. 
 
H2: Posamezniki, ki bodo v večji meri zaznavali medgeneracijsko razlikovanje na delovnem mestu, 
bodo manj pripravljeni deliti znanje z drugimi. 
 

Teorija socialne primerjave (Tajfel in Turner, 1986) bi predvidevala, da bodo razlike v 
demografskih značilnostih posameznikov znotraj skupine ovirale interakcijo oz. deljenje znanja. Če 
so te razlike poudarjene oziroma zaznane s strani posameznika, lahko to še otežuje pripravljenost 
za deljenje znanja. Če se posamezniki počutijo diskriminirane zaradi starosti, lahko predvidevamo, 
da so zaupanje, dobri odnosi, komunikacija, pripadnost in občutek prepoznave manjši. Ti dejavniki 
pa so bili v raziskavah že prepoznani kot pomembni dejavniki za olajšano deljenje znanja (npr. Arnett 
in Wittman, 2014; Cai idr., 2016; Lauring in Selmer, 2012). Pričakovanje starostnega razlikovanja 
zaposlenih s strani pripadnikov drugih starostnih skupin lahko poleg zmanjšane delovne uspešnosti 
in povečani anskioznosti otežuje prenos znanja (Finkelstein idr., 2013). Starejši zaposleni, na primer, 
imajo pomembno znanje in izkušnje, kar so pridobili z leti dela. Če so žrtev starostnega razlikovanja 
oziroma diskriminacije na podlagi starosti, ne bodo dobili priložnosti, da svoje znanje delijo, poleg 
tega pa ne bo izpolnjena njihova potreba po pripadnosti in spoštovanju s strani drugih (Braithwaite, 
2004; De Guzman, 2014). Glede na te ugotovitve predvidevamo, da bodo vsi tisti posamezniki, ki 
bodo v večji meri zaznavali starostno razlikovanje, manj pripravljeni deliti znanje, pri čemer lahko 
glede na rezultate dosedanjih raziskav pričakujemo, da bo ta povezanost najbolj izrazita v starejši 
starostni skupini zaposlenih. 
 
 Ker oba uporabljena vprašalnika, torej Vprašalnik o motivaciji za deljenje znanja (angl. Intra-
Organizational Knowledge-Sharing Motivations Measure; Jiacheng, Lu in Francesco, 2010a) in 
Vprašalnik o medgeneracijskem razlikovanju v delovni organizaciji (Jelenko, 2015), še nista bila 
uporabljena na istem vzorcu, želimo raziskati, kako se povezujejo različne podlestvice vprašalnikov 
in ali med temi povezanostmi obstajajo razlike. S tem želimo prepoznati tiste dejavnike starostnega 
razlikovanja in pripravljenosti za deljenje znanja, ki imajo pri povezanosti teh dveh konstruktov 
pomembnejšo vlogo. Pričakujemo, da bodo povezave medgeneracijskega razlikovanja 
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pomembnejše s podlestvicami, ki predstavljanja notranjo motivacijo posameznika kot tiste, ki 
predstavljajo zunanjo motivacijo (nagrajevanje in kaznovanje), saj Ozlati (2015) navaja, da imajo 
ljudje več motivacije za deljenje znanja, kadar so manj dovzetni za zunanje regulacije. Posamezne 
podlestvice podrobneje opisujemo v poglavju o uporabljenih pripomočkih. 

 
V2: Ali lahko motivacijo za deljenje znanja na podlagi medgeneracijskega razlikovanja različno 
napovedujemo v različnih starostnih skupinah in organizacijah?  
 

Ker empiričnih raziskav, ki bi povezovale subjektivno doživljanje starostnega razlikovanja in 
pripravljenost za deljenje znanja, še ni, postavljamo raziskovalno vprašanje Zanima nas, ali se 
posamezne organizacije med seboj razlikujejo v napovedovanju in kako. S tem lahko sklepamo o 
morebitnih značilnostih organizacij in drugih dejavnikih, ki so pomembni pri odnosu med 
medgeneracijskim razlikovanjem in motivacijo za deljenje znanja. 
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Metoda 
 

Udeleženci 
 

V magistrski raziskavi je sodelovalo šest različnih organizacij, pri čemer imajo vse več kot 200 
zaposlenih, pet jih ima sedež v Osrednjeslovenski regiji, ena pa v Podravski regiji. Organizacije zaradi 
zagotavljanja anonimnosti ne bodo imenovane. Panoge, v katerih delujejo sodelujoče organizacije, 
so: tehnično svetovanje (A), logistika (B), javna uprava (C), živilska industrija (D), proizvodnja kovin 
(E) in farmacevtska industrija (F). Organizacije in udeležence smo zbirali s sistematskim vzorčenjem, 
in sicer s pomočjo seznama večjih organizacij v Sloveniji. Nato je vzorčenje potekalo glede na odzive 
povabljenih. Kontaktne osebe v posameznih organizacijah so po metodi snežene kepe ali po metodi 
naključnega vzorčenja razdelile vprašalnike med zaposlene. 
  

Prvoten vzorec je obsegal 230 udeležencev iz 16 organizacij, vendar je bilo v desetih od teh 
organizacij le nekaj udeležencev, kar ne predstavlja reprezentativnega vzorca organizacije. Zato smo 
v analizo podatkov vključili samo tiste organizacije, ki so imele deset ali več udeležencev, naš končni 
vzorec je torej obsegal 202 udeleženca. V spodnji tabeli so prikazane opisne statistike posameznih 
organizacij zaradi boljšega vpogleda v celoten vzorec in prepoznavo morebitnih večjih odstopanj. 
 
Tabela 1: Opisne statistike vzorcev iz posameznih organizacij 

Organizacija 
(oznaka) 

Število vseh 
udeležencev  

 Povprečna 
starost v 
letih (M) 

SDstarost 

Število 
moških 

(%) 

Število 
žensk (%) 

Povprečna 
leta delovnih 
izkušenj (M) 

A 17  48 9 7 (41 %) 10 (59 %) 23 

B 47  48 9 16 (34 %) 31 (66 %) 29 

C 44  45 10 8 (18 %) 36 (82 %) 19 

D 12  36 8 5 (42 %) 7 (58 %) 10 

E 14  45 11 8 (57 %) 6 (43 %) 22 

F 68  41 9 29 (43 %) 39 (57 %) 16 

 
V celotnem vzorcu udeležencev je bilo 73 moških (36 %) in 129 žensk (64 %). Njihova povprečna 

starost je bila 44,6 leta s standardnim odklonom 8,8 leta, razpon starosti udeležencev je bil med 25 
in 64 let, v povprečju pa so imeli 20 let delovnih izkušenj. V nadaljevanju prikazujemo delež 
udeležencev v opredeljenih starostnih skupinah. 
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Slika 2: Prikaz deležev posameznih starostnih skupin v vzorcu. 
 

Med udeleženci je največ posameznikov z univerzitetno izobrazbo (39 %), skoraj tretjina jih ima 
znanstveni magisterij ali doktorat (30 %), manj kot četrtina pa višjo ali visoko šolo (22 %). Najmanj 
udeležencev je končalo strokovno ali poklicno srednjo šolo (6 %) ali gimnazijo (3 %). 

 

Pripomočki 
 
Vprašalnik o medgeneracijskem razlikovanju v delovni organizaciji 
 

Vprašalnik o medgeneracijskem razlikovanju v delovni organizaciji je samoocenjevalni 
vprašalnik avtorja Jelenka (2015). Razvit je bil za doktorsko raziskavo z naslovom Odnos med 
organizacijsko klimo, delovno zavzetostjo in učinkovitostjo starejših zaposlenih, za uporabo v 
pričujoči raziskavi pa smo pridobili dovoljenje avtorja. Vprašalnik vključuje osem postavk, ki skupaj 
oblikujejo štiri podlestvice:  

 vodstvo (npr.: Zaradi moje starosti nadrejeni delo, ki ga opravim, podrobneje nadzorujejo);  

 komunikacija (npr.: Občutek imam, da zaradi moje starosti drugi zaposleni pri komunikaciji 
name gledajo zviška in me obravnavajo manjvredno); 

 produktivnost (npr.: Zaposleni zaradi moje starosti ne cenijo mojega znanja in spretnosti); 

 sodelovanje (npr.: Pri svojem delu sodelujem le z zaposlenimi iz iste generacije/starostne 
skupine). 
 

V vsaki podlestvici sta dve postavki, vezani na posamezni vidik dela. Pri podlestvici Komunikacija 
posameznik na primer ocenjuje, kako starostne oz. generacijske razlike vplivajo na komunikacijo z 
drugimi zaposlenimi. Udeleženci ocenjujejo postavke na 7-stopenjski lestvici pogostosti vedenja (0 
– nikoli; 1 – skoraj nikoli/nekajkrat letno ali manj; 2 – redko/enkrat mesečno ali manj; 3 – 
včasih/nekajkrat mesečno; 4 – pogosto/enkrat tedensko; 5 – zelo pogosto/nekajkrat tedensko; 6 – 
vedno/vsak dan). Ena postavka se vrednoti obratno. Čim višji je skupni seštevek ocen postavk, več 
je zaznanega medgeneracijskega razlikovanja. Vprašalnik je primeren tako za individualno kot 
skupinsko uporabo. Predviden čas reševanja je 5 minut. Notranja zanesljivost vprašalnika je bila 
preverjena na dveh vzorcih in je primerno visoka (N1 = 109, α1 = 0,717; N2 = 20, α 2= 0,744) (Jelenko, 
2015).  
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Vprašalnik o motivaciji za deljenje znanja 
 

Vprašalnik o motivaciji za deljenje znanja (angl. Intra-Organizational Knowledge-Sharing 
Motivations Measure; Jiacheng idr., 2010a) je samoocenjevalni vprašalnik, ki vsebuje 34 postavk. 
Namen vprašalnika je oceniti posameznikove kognitivne mehanizme deljenja znanja med člani 
organizacije. Oblikovan je bil za medkulturno raziskavo organizacij iz ZDA in Kitajske, in sicer s 
priredbo že obstoječih in preverjenih mer ali preoblikovanjem opredelitev konstruktov v obliko 
postavke. Posameznik postavke v vprašalniku ocenjuje na 5-stopenjski lestvici strinjanja (1 – sploh 
se ne strinjam; 5 – popolnoma se strinjam). Postavke se združujejo v osem podlestvic: 
 

 ponotranjenje (npr.: Deljenje mojega znanja bi izboljšalo delovne procese tima);  

 identifikacija (npr.: Deljenje mojega znanja bi izboljšalo vezi z obstoječimi člani tima); 

 konformnost (npr.: Vedno sprejmem mnenje večine o deljenju znanja); 

 spodbuda z nagrajevanjem (npr.: V zameno za deljenje znanja prejmem denarne nagrade); 

 spodbuda s kaznovanjem (npr.: Moji zasebni pogledi na deljenje znanja so drugačni od 
pogledov, ki jih javno izrazim); 

 subjektivna norma (npr.: Direktor meni, da bi moral/a deliti znanje z drugimi zaposlenimi); 

 odnos do deljenja znanja (npr.: V splošnem je moje deljenje znanja z drugimi zaposlenimi v 
organizaciji dobro); 

 namera za deljenje znanja (npr.: Svoje ideje imam namen deliti s člani tima v največji možni 
meri). 

 
Avtorji Jiacheng in sodelavci (2010) so najprej izvedli pilotno raziskavo v raziskovalnem inštitutu 

za upravljanje znanja, v kateri je sodelovalo 80 članov iz različnih organizacij in različnih kulturnih 
okolij, vsi pa s skupnim interesom za področje upravljanja znanja. Izhajajoč iz tega so avtorji izboljšali 
sestavljeni vprašalnik in veljavnost preverili v medkulturni raziskavi. Na vzorcu 100 udeležencev iz 
Združenih držav Amerike in Kitajske so z metodo parcialnih najmanjših kvadratov opredelili 
faktorsko strukturo ter regresijski model vprašalnika. Ugotovili so, da znotraj modela lahko 
podlestvico Ponotranjenje napovedujemo s podlestvico Subjektivna norma. Podlestvico 
Identifikacija lahko napovedujemo s podlestvico Subjektivna norma in nagrajevanje. Odnos do 
deljenja znanja lahko napovedujemo s podlestvicami Ponotranjanje, Identifikacija in Konformizem. 
Namero za deljenje znanja lahko napovedujemo z Odnosom do deljenja znanja. Nasičenost vseh 
faktorjev je bila večja od 0,70, poleg tega pa se Cronbachov koeficient zanesljivosti giblje med 0,78 
in 0,89, kar pomeni dokaj visoko zanesljivost pripomočka. Odgovori se poleg podlestvic seštevajo v 
skupni rezultat, ki predstavlja splošno mero motivacije za deljenje znanja. 

 

 
 
Postopek 

 
Vprašalnik o motivaciji za deljenje znanja je bil pridobljen v bazi PsycTESTS (Jiacheng idr., 

2010a), njegova uporaba v raziskovalne namene in z ustreznim citiranjem je možna brez dodatnega 
dovoljenja avtorjev. Prevajanje vprašalnika je potekalo s postopkom dvojnega prevoda. Prevod iz 
slovenščine v angleščino smo primerjali z izvirnim vprašalnikom in prilagodili postavke, da so bile 
vsebinsko ustrezne. Štirje posamezniki so vprašalnik izpolnili in podali komentarje glede 
nerazumljivih prevodov, te smo nato prilagodili v skladu z izvirno različico. Vprašalnik o 
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medgeneracijskem razlikovanju je bil uporabljen z dovoljenjem avtorja - razvil ga je v slovenskem 
jeziku za potrebe doktorske disertacije (Jelenko, 2015). 
 

Zbiranje podatkov je potekalo prek spleta s pomočjo spletne aplikacije 1ka za oblikovanje 
spletnih vprašalnikov. Udeleženci so povezavo do vprašalnikov prejeli po elektronski pošti, pri 
reševanju pa je bila zagotovljena njihova anonimnost. Kot je opisano v poglavju o udeležencih, so 
kontaktne osebe v posameznih organizacijah po metodi snežene kepe ali po metodi naključnega 
vzorčenja razdelile vprašalnike med zaposlene. Zbiranje podatkov je potekalo od aprila do junija 
2017, povprečen čas reševanja vprašalnikov pa je bil 9 minut.  
 

Podatki so bili obdelani s programom za statistično obdelavo podatkov IBM SPSS 21. Uporabili 
smo naslednje statistične metode in postopke: 

- za oceno zanesljivosti obeh uporabljenih vprašalnikov smo uporabili Cronbachov α 
koeficient; 

- normalnost porazdelitev rezultatov smo preverili s testom Kolmogorov-Smirnov; 
- razlike med starostnimi skupinami v medgeneracijskem razlikovanju smo preverjali s Kruskal-

Wallisovim testom ter z Mann-Whitneyjevim testom za ugotavljanje statistično pomembnih 
razlik med skupinami; 

- razlike med starostnimi skupinami v motivaciji za deljenje znanja smo preverjali z ANOVO in 
t-testom; 

- povezanost medgeneracijskega razlikovanja in motivacije za deljenje znanja smo preverjali z 
izračunom Spearmanovih korelacij, poleg tega pa smo izvedli multiple regresije, da bi lahko 
opredelili pomembne napovednike odnosa do deljenja znanja in namere za deljenje znanja; 

- razlike med posameznimi organizacijami smo preverjali s Kruskal-Wallisovim testom; ki je 
alternativa enosmerni ANOVI, dodatno smo izvedli tudi ANCOVO ter linearno regresijo za 
vzorce posameznih organizacij ter za posamezne starostne skupine. 
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Rezultati 
 
Merske značilnosti vprašalnikov 
 

Pred začetkom statistične obdelave podatkov so nas zanimale nekatere merske značilnosti obeh 
uporabljenih vprašalnikov. Preverili smo zanesljivost vprašalnikov in ju primerjali s predhodno 
ugotovljenimi koeficienti zanesljivosti.  
 

Notranja konsistentnost obeh uporabljenih vprašalnikov, za izračun katere smo uporabili 
Cronbachov α koeficient, se je izkazala kot ustrezna. Višina koeficienta zanesljivosti za Vprašalnik o 
medgeneracijskem razlikovanju v delovni organizaciji znaša 0,79, kar je v skladu z ugotovitvami 
avtorja vprašalnika (Jelenko, 2015). Koeficient zanesljivost je bil visok tudi za Vprašalnik o motivaciji 
za deljenje znanja (α = 0,83). Ko smo primerjali zanesljivost podlestvic Vprašalnika o motivaciji za 
deljenje znanja s tistimi, ugotovljenimi v raziskavi avtorjev vprašalnika (Jiacheng idr., 2010a), se je 
pripomoček na našem vzorec pokazal kot manj zanesljiv (Tabela 2).  
 
Tabela 2. Koeficienti zanesljivosti podlestvic vprašalnika o motivaciji za deljenje znanja v izvirni (α1; 

Jiacheng idr., 2010) ter v magistrski raziskavi (α2) 

Podlestvica α1 α2 

Ponotranjenje 0,83 0,77 

Identifikacija 0,88 0,72 

Konformizem 0,78 0,60 

Nagrajevanje 0,84 0,61 

Kaznovanje 0,78 0,36 

Subjektivna norma 0,80 0,56 

Odnos do deljenja znanja 0,84 0,60 

Namera za deljenje znanja 0,89 0,76 

 

Opisne statistike za celoten vzorec in posamezne organizacije 
  

Pred preverjanjem hipotez smo preverili normalnost porazdelitve podatkov, in sicer smo jo pri 
obeh vprašalnikih preverjali s testom Kolmogorov-Smirnov. Glede na rezultate testa se zaznavanje 
medgeneracijskega razlikovanja v našem vzorcu ne porazdeljuje normalno (p < 0,00; df = 199), 
medtem ko se motivacija za deljenje znanja porazdeljuje normalno (p < 0,20; df = 199). Ker se eden 
od merjenih konstruktov tudi na grafičnih prikazih očitno ne porazdeljuje normalno, bomo v 
nadaljevanju uporabili neparametrične teste za statistično obdelavo podatkov, razen v primeru 
analiz izključno podatkov vprašalnika o motivaciji za deljenje znanja. Iz tabele 3 lahko razberemo 
nekatere opisne statistike rezultatov obeh vprašalnikov. Tudi koeficienti sploščenosti in 
asimetričnosti kažejo na to, da se podatki Vprašalnika o medgeneracijskem razlikovanju v delovni 
organizaciji ne porazdeljujejo normalno.  
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Tabela 3: Aritmetična sredina (M), standardna napaka (SE), standardni odklon (SD) ter koeficienta 
sploščenosti in asimetričnosti za podatke obeh uporabljenih vprašalnikov 

 M SD SE Asimetričnost Sploščenost 

Vprašalnik o medgeneracijskem 
razlikovanju v delovni organizaciji 

14,18 7,08 0,50 1,78 3,89 

Vprašalnik o motivaciji za 
deljenje znanja 

115,49 12,17 0,86 -0,17 0,02 

 
V tabeli 4 prikazujemo podrobnejši pregled rezultatov, vključno z aritmetičnimi sredinami, 

odkloni in merami normalnosti porazdelitve glede na posamezne organizacije in oba vprašalnika. 
 

Tabela 4: Opisne statistike rezultatov vprašalnikov za vzorce posameznih organizacij ter p vrednosti 
testov normalnosti porazdelitve Kolmogorov-Smirnov 

Organi-
zacija 

Vprašalnik N* M SD Asimetričnost Sploščenost 
Kolmogorov-
Smirnov (p 
vrednost) 

A 
Medgeneracijsko 
razlikovanje 

17 15,24 5,50 0,65 -0,14 0,20 

 Motivacija za 
deljenje znanja 

 109,53 14,98 0,32 -0,34 0,20 

B 
Medgeneracijsko 
razlikovanje 

46 16,19 7,83 1,35 1,53 0,00 

 Motivacija za 
deljenje znanja 

 114,57 12,43 0,39 -0,12 0,20 

C 
Medgeneracijsko 
razlikovanje 

42 15,70 9,44 1,77 3,23 0,00 

 Motivacija za 
deljenje znanja 

 112,67 13,95 -0,31 0,17 0,20 

D 
Medgeneracijsko 
razlikovanje 

12 16,17 8,66 0,93 -0,24 0,10 

 Motivacija za 
deljenje znanja 

 114,50 10,36 -0,10 1,59 0,20 

E 
Medgeneracijsko 
razlikovanje 

14 13,71 3,56 -0,36 -1,46 0,09 

 Motivacija za 
deljenje znanja 

 119,43 9,96 0,34 -0,08 0,20 

F 
Medgeneracijsko 
razlikovanje 

68 11,28 3,93 1,76 1,77 0,00 

 Motivacija za 
deljenje znanja 

 118,71 9,81 -0,66 -0,88 0,06 

*Število udeležencev iz posameznih organizacij 

 
V tabeli 4 lahko opazimo nekatera razhajanja v rezultatih med zaposlenimi iz različnih 

organizacij. Za ugotavljanje pomembnosti razlik med organizacijami smo uporabili Kruskall-Wallisov 
test, ki je neparametrična različica ANOVE. Razlike med organizacijami v medgeneracijskem 
razlikovanju so statistično pomembne (p = 0,00), prav tako se organizacije statistično pomembno 
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razlikujejo v pripravljenosti za deljenje znanja (p = 0,04). Da bi določili razlike med organizacijami v 
motivaciji za deljenje znanja s kontroliranjem spremenljivke medgeneracijskega razlikovanja, smo 
izvedli enosmerno ANCOVO. Izkazalo se je, da organizacija, iz katere posameznik prihaja, nima 
pomembnega učinka na motivacijo za deljenje znanja ob kontroliranju medgeneracijskega 
razlikovanja (F (5, 199) = 2,23; p > 0,05). 
 

Razlike med starostnimi skupinami  
 

V nadaljevanju primerjamo starostne skupine (mlajši zaposleni: do 34 let; zaposleni srednje 
starosti: do 54 let; starejši zaposleni: nad 55 let) glede na zaznavanje medgeneracijskega razlikovanja 
in motivacijo za deljenje znanja znotraj starostnih skupin. V tem delu želimo preveriti prvo hipotezo 
(H1: Starostno razlikovanje bodo v večji meri zaznavali zaposleni v mlajši in starejši starostni skupini 
kot zaposleni v srednji starostni skupini) in odgovoriti na prvo raziskovalno vprašanje (V1: Ali se 
posamezne starostne skupine razlikujejo v motivaciji za deljenje znanja?) 
 
Medgeneracijsko razlikovanje 
 

Za preverjanje prve hipoteze (Starostno razlikovanje bodo v večji meri zaznavali zaposleni v 
mlajši in starejši starostni skupini kot zaposleni v srednji starostni skupini) smo uporabili Kruskal-
Wallisov test, ki je alternativa enosmerni ANOVI v primeru kršenja predpostavk za uporabo 
parametričnih testov. Ker se podatki ne porazdeljujejo normalno, smo uporabili Kruskal-Wallisov 
neparametrični test. Rezultati testa so statistično pomembni, kar pomeni, da razlik med starostnimi 
skupinami v subjektivnem doživljanju medgeneracijskega razlikovanja ne moremo pripisati naključju 
(χ2= 10,80; p < 0,01). V nadaljevanju smo s pomočjo Mann-Whitneyjevega testa za ugotavljanje razlik 
med dvema skupinama preverjali, kako se skupine med seboj razlikujejo.  
 
Tabela 5. Število udeležencev v posamezni starostni skupini (N), aritmetična sredina (M) in 
standardni odklon (SD) skupnega dosežka vprašalnika o medgeneracijskem razlikovanju 

Starostna skupina N M SD 

Mlajša 36 17,06 7,20 

Srednja 121 13,41 6,90 

Starejša 42 13,98 7,06 

 
Iz spodnjega grafičnega prikaza je razvidno, da sta mlajša in starejša starostna skupina v 

povprečju bolj zaznali medgeneracijsko razlikovanje. Rezultati Mann-Whitneyevega U testa kažejo, 
da med srednjo starostno skupino, ki zajema zaposlene med 35 in 54 let, ter starejšo starostno 
skupino, ki vključuje zaposlene, stare nad 55 let, v doživljanju medgeneracijskega razlikovanja ni 
statistično pomembne razlike (U = 2721,5; p = 0,62). Med skupino mlajših zaposlenih, starih do 34 
let, in srednjo starostno skupino zaposlenih so se razlike v medgeneracijskem razlikovanju pokazale 
kot statistično pomembne (U = 1355; p = 0,00). 
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Slika 3: Grafični prikaz povprečnih vrednosti in razpršenosti rezultatov Vprašalnika 
medgeneracijskega razlikovanja v delovni organizaciji po starostnih skupinah. 
 

Glede na grafični prikaz je razvidno, da obstajajo v podatkih trije osamelci, ki smo jih izločili in 
ponovno opravili analizo razlik med skupinami. Razlika med mlajšo in srednjo starostno skupino po 
izločitvi ostaja statistično pomembna (p < 0,05), razlika med srednjo in starejšo starostno skupino 
pa ne (p > 0,05). Glede na rezultate statističnih analiz lahko prvo hipotezo delno potrdimo, in sicer 
da mlajša starostna skupina v večji meri zaznava medgeneracijsko razlikovanje, medtem ko za 
starejšo starostno skupino tega ne moremo trditi. 
 
Motivacija za deljenje znanja 
 

Ker se podatki vprašalnika tako v celotnem vzorcu kot tudi v posameznih starostnih skupinah 
porazdeljujejo normalno, smo za ugotavljanje razlik med starostnimi skupinami v motivaciji za 
deljenje znanja uporabili statistično metodo ANOVA. V spodnji tabeli prikazujemo opisne statistike 
rezultatov vprašalnika o motivaciji za deljenje znanja za posamezne starostne skupine. 
 
Tabela 6. Število udeležencev v posamezni starostni skupini (N), aritmetična sredina odgovorov v 
vprašalniku o motivaciji za deljenje znanja (M) in standardni odklon (SD) 

Starostna skupina N M SD 

Mlajša 36 120,14 7,15 
Srednja 121 114,98 12,34 
Starejša 42 112,98 14,14 

 
Kot je razvidno tako iz tabele z opisnimi statistikami in iz spodnje slike razpršenosti rezultatov 

posameznih starostnih skupin, obstajajo nekatere razlike med skupinami. ANOVA je pokazala, da so 
razlike statistično pomembne (F = 3,73; p < 0,05). Pri preverjanju razlik med posameznimi 
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podlestvicami vprašalnika in starostnimi skupinami, se je pomembna razlika pokazala le pri 
podlestvici Identifikacija (F = 5,07; p < 0,05). 
 

Posamezne starostne skupine smo med seboj primerjali s t-testom za neodvisne vzorce, razlike 
pa smo grafično prikazali tudi na sliki 4. Za celoten rezultat vprašalnika smo ugotovili statistično 
pomembno razliko (t = 3,15; df = 101,294; p < 0,05) med skupino mlajših zaposlenih in srednjo 
starostno skupino v motivaciji za deljenje znanja. Pomembna razlika med skupino mlajših in srednjo 
starostno skupino se je pokazala tudi v podlestvici Identifikacija (t = 2,91; df = 158; p < 0,05). 
 

 
Slika 4: Grafični prikaz povprečnih vrednosti in razpršenosti rezultatov Vprašalnika o motivaciji za 
deljenje znanja po starostnih skupinah. 
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Povezanost medgeneracijskega razlikovanja in motivacije za deljenje znanja 
 

Za preverjanje druge hipoteze (H2: Posamezniki, ki bodo v večji meri zaznavali starostno 
razlikovanje na delovnem mestu, bodo manj pripravljeni deliti znanje z drugimi) smo izračunali 
Spearmanove koeficiente korelacije tako za celotne rezultate vprašalnikov kot posamezne 
podlestvice. Zaznavanje medgeneracijskega razlikovanja in pripravljenost za deljenje znanja nista 
povezani (rs = - 0,02; p > 0,05), ostale korelacije med podlestvicami so razvidne v tabeli 9. 
 

Ob ponovnem izračunu Spearmanovega koeficienta korelacij s kontroliranjem spremenljivke 
starosti se je povezanost povečala in je statistično pomembna ob 5-odstotni stopnji tveganja (rs = - 
0,16; p < 0,05), vendar je še vedno zelo nizka. Zaradi povečanja povezanosti obeh konstruktov v 
celotnem vzorcu smo preučili tudi povezanosti znotraj posameznih starostnih skupin. Povezanost 
medgeneracijskega razlikovanja in motivacije za deljenje znanja v mlajši skupini zaposlenih je 
negativna in srednje visoka ter statistično pomembna (rs = - 0,41; p < 0,05), v srednji starostni skupini 
je povezanost nizka in negativna ter ni statistično pomembna (rs = - 0,02; p > 0,05), podobno je tudi 
v starejši starostni skupini (rs = - 0,03; p = 0,85). Med posameznimi podlestvicami obeh vprašalnikov 
so se pokazale nekatere pomembne povezanosti, ki so razvidne iz tabele 7. 
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Tabela 7. Spearmanovi koeficienti korelacij med podlestvicami in skupnimi rezultati Vprašalnika o motivaciji za deljenje znanja (MDZ) 
in Vprašalnika o medgeneracijskem razlikovanju na delovnem mestu (MR) 

 1 2 3 4 MR 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. MR Komunikacija              

2. MR Vodstvo ,46**             

3. MR Sodelovanje ,19** ,32**            

4. MR Produktivnost ,48** ,66** ,30**           
Skupno 
medgeneracijsko 
razlikovanje (MR) 

,68** ,65** ,71** ,73**          

5. MDZ Ponotranjanje 
-,08 -,06 -,04 ,08 -,03         

6. MDZ Identifikacija -,02 ,08 -,02 ,09 ,03 ,49**        

7. MDZ Konformizem -,01 ,10 ,15* ,02 ,09 ,05 ,25**       

8. MDZ Nagrajevanje -,03 ,15* ,09 ,11 ,09 ,01 ,28** ,12*      

9. MDZ Kaznovanje ,24** ,24** ,14 ,23* ,22** -,17* ,02 ,12 ,18*     

10.MDZ Subjektivna 
norma 

-,17* ,02 -,02 ,04 -,06 ,34** ,42** ,09 ,23** -,07    

11. MDZ Odnos do 
deljenja znanja 

-,30** -,23** -,23** -,18** -,28** ,48** ,49** ,12 ,14* -,13 ,37**   

12. MDZ Namera za 
deljenje znanja 

-,13* -,07 -,15* -,10 -,14* ,50** ,38** ,13* -,03 -,30** ,27** ,58**  

Skupna motivacija za 
deljenje znanja (MDZ) -,12* ,04 -,03 ,07 -,02 ,65** ,83** ,42** ,36** -,01 ,61** ,70** ,64** 

*p < 0,05 (dvostranski test); **p < 0,01 (dvostranski test)
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Ker smo pri analizi povezanosti posameznih podlestvic ugotovili nekatere pomembne 
povezanosti z odnosom in namero za deljenje znanja, smo želeli preveriti tudi, ali lahko 
napovedujemo namero za deljenje znanja ter odnos do deljenja znanja na podlagi starosti, izobrazbe 
in rezultata vprašalnika medgeneracijskega razlikovanja, zato smo izvedli multiplo regresijo z 
metodo enter. Z rezultatom vprašalnika o medgeneracijskem razlikovanju lahko razložimo 8 % 
variance v nameri za deljenje znanja (R2 = 0,08; F (3, 201) = 5,58; p < 0,05), s starostjo, izobrazbo in 
zaznavanjem medgeneracijskega razlikovanja pa lahko razložimo 22 % variance odnosa do deljenja 
znanja (R2 = 0,22, F (3, 199) = 17,79, p < 0,01). Omeniti moramo, da sta bili pri napovedovanju 
namere za deljenje znanja kršeni predpostavki homoscedastičnosti in normalnosti porazdelitve 
rezidualov, medtem ko je bila pri napovedovanju odnosa do deljenja znanja kršena predpostavka 
homoscedastičnosti, zato imajo ugotovitve na podlagi navedenih rezultatov določene omejitve. Pri 
tem moramo poudariti, da je spremenljivka starosti nizko, a pomembno povezana tako z 
medgeneracijskim razlikovanjem (rs = - 0,14; p < 0,05) kot z izobrazbo (rs = - 0,22; p < 0,01). 
Problematičnost multikolinearnosti napovednikov smo preverili z izračunom vrednosti VIF 
vrednosti, ki pa so sprejemljivo nizke (1,02 < VIF > 1,08), kar pomeni, da koreliranost napovednikov 
nima pomembnega učinka pri koeficientih napovedovanja.  

 
Tabela 8: Rezultati multiple regresijske analize pri napovedovanju motivacije za deljenje znanja (MDZ 
Skupno), namere za deljenje znanja (MDZ Namera) in odnosa do deljenja znanja (MDZ Odnos)  

 Namera za deljenje znanja Odnos do deljenja 
znanja 

 B Β B β 

Medgeneracijsko razlikovanje - 0,11 - 0,24** - 0,15 - 0,42** 

Starost - 0,03 - 0,09 - 0,04 - 0,15* 

Izobrazba 0,20 0,11 0,33 0,16* 
* p < 0,05; ** p < 0,01 

 

Analiza organizacij in starostnih skupin: napovedovanje motivacije za deljenje 
znanja na podlagi subjektivnega zaznavanja medgeneracijskega razlikovanja 
 

Glede na to, da smo v predhodnih analizah ugotovili pomembne razlike med organizacijami v 
obeh merjenih konstruktih (grafični prikaz v prilogi 1), smo regresijske analize izvedli ločeno za 
vzorce posameznih organizacij. Zanimala nas je možnost napovedovanja motivacije za deljenje 
znanja na podlagi medgeneracijskega razlikovanja in morebitne razlike v napovedovanju med 
organizacijami. Glede na vse predhodne razlike med starostnimi skupinami, ki smo jih že opisali, so 
nas zanimale tudi razlike med starostnimi skupinami v možnostih napovedovanja motivacije za 
deljenje znanja na podlagi medgeneracijskega razlikovanja, z obema navedenima analizama želimo 
preveriti drugo raziskovalno vprašanje (V2: Ali lahko motivacijo za deljenje znanja na podlagi 
medgeneracijskega razlikovanja različno napovedujemo v različnih starostnih skupinah in 
organizacijah?) 
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Slika 5: Regresijske premice posameznih organizacij za napovedovanje motivacije za deljenje znanja 
na podlagi medgeneracijskega razlikovanja. 
 

Tabela 9 prikazuje parametre regresijske analize za posamezne organizacije, v kateri lahko s 
pomočjo p vrednosti razberemo, da je med organizacijami napovedovanje motivacije za deljenje 
znanja na podlagi medgeneracijskega razlikovanja statistično pomembno le za organizacijo E, in sicer 
je regresijski nagib pozitiven, z medgeneracijskim razlikovanjem pa lahko razložimo kar 51 % 
variance v motivaciji za deljenje znanja (R2 = 0,51). Ta razlika je razvidna tudi iz grafičnega prikaza 
regresijskih premic na sliki 5. 

 
Tabela 9: Beta koeficienti (β) in statistična pomembnost napovedovanja (p) motivacije za deljenje 
znanja na podlagi medgeneracijskega razlikovanja za posamezne organizacije 

Organizacija β 

A -0,24 

B -0,25 

C -0,02 

D 0,08 

E 0,71* 

F 0,01 

* p < 0,01 
 
Regresijske analize smo naredili tudi za posamezne starostne skupini in ugotovili, da v srednji 

starostni skupini ne moremo napovedovati motivacije za deljenje znanja na podlagi 
medgeneracijskega razlikovanja (β = - 0,15; p = 0,11). Enako velja za starejšo starostno skupino (β = 
- 0,22; p = 0,49), medtem ko lahko za mlajšo starostno skupino sklenemo, da je medgeneracijsko 
razlikovanje pomemben napovednik motivacije za deljenje znanja (β = - 0,44; p = 0,01) in z njim 
lahko razložimo kar 20 % variance v motivaciji za deljenje znanja. 
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Razprava 
 
Namen magistrskega dela je bil raziskati povezanost medgeneracijskega ali starostnega 

razlikovanja s pripravljenostjo oziroma motivacijo za deljenje znanja, zanimale pa so nas tudi 
značilnosti različnih starostnih skupin zaposlenih v medgeneracijskem razlikovanju in motivaciji za 
deljenje znanja. V nadaljevanju rezultate statističnih analiz prikazujemo z vidika ugotovitev 
dosedanjih raziskav in trendov, jih osmišljamo glede na celotni vzorec ter v posameznih starostnih 
skupinah, poleg tega pa opisujemo tudi nekatere ugotovljene razlike med posameznimi 
organizacijami in možne dejavnike za nastanek teh razlik. 
 

Rezultati prevedenega Vprašalnika o motivaciji za deljenje znanja (Jiacheng idr., 2010a) se v 
našem vzorcu normalno porazdeljujejo, prav tako so tudi zanesljivosti celotnega vprašalnika in 
posameznih podlestvic sprejemljive oz. dovolj visoke, vendar nižje kot v izvirni raziskavi. Podlestvica 
Kaznovanje ima izstopajoče nizko zanesljivost, kar je treba upoštevati pri vsebinskih sklepih. Za 
Vprašalnik o medgeneracijskem razlikovanju v delovni organizaciji smo ugotovili, da se na našem 
vzorcu rezultati ne porazdeljujejo normalno, zanesljivosti vprašalnika pa so primerljive z izračuni 
zanesljivosti avtorja Jelenka (2015). Na podlagi zastavljenih hipotez in raziskovalnih vprašanj ter 
dobljenih rezultatov lahko prvo hipotezo, pri kateri smo predvidevali, da bosta mlajša in starejša 
starostna skupina v večji meri zaznavali medgeneracijsko razlikovanje kot srednja starostna skupina, 
delno potrdimo, izkazalo pa se je, da so statistično pomembna odstopanja prisotna le pri mlajši 
starostni skupini. Podobno lahko odgovorimo tudi na prvo raziskovalno vprašanje, in sicer da se v 
motivaciji za deljenje znanja od srednje starostne skupine pomembno razlikuje mlajša starostna 
skupina, ki je bolj motivirana za deljenje znanja kot srednja in starejša starostna skupina. Pri drugi 
hipotezi smo predvidevali negativno povezanost med medgeneracijskim razlikovanjem in motivacijo 
za deljenje znanja, česar sicer ne moremo potrditi, smo pa ugotovili nekatere pomembne 
povezanosti med posameznimi podlestvicami uporabljenih vprašalnikov in tudi možnost 
napovedovanja tako motivacije za deljenje znanja kot tudi namere in odnosa do deljenja znanja. 
Drugo hipotezo lahko torej delno potrdimo, in sicer za mlajšo starostno skupino, v kateri smo 
ugotovili pomembno povezanost medgeneracijskega razlikovanja in motivacije za deljenje znanja. 
Poiskali smo tudi odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, s katerim smo želeli raziskati razlike med 
organizacijami in starostnimi skupinami v napovedovanju motivacije za deljenje znanja na podlagi 
medgeneracijskega razlikovanja. Ena od organizacij pri napovedovanju izstopa, prav tako ponovno 
izstopa mlajša starostna skupina. Ker veljavnost vprašalnikov še ni bila preverjena ali standardizirana 
na dovolj velikem reprezentativnem vzorcu, je potrebna previdnost pri sklepih na podlagi dobljenih 
rezultatov. 
 

Razlike med starostnimi skupinami v zaznavah medgeneracijskega razlikovanja 
 
Pri prvi zastavljeni hipotezi smo predvidevali, da bodo starostno razlikovanje v večji meri 

zaznavali starejši in mlajši zaposleni kot zaposleni v srednji starostni skupini. Skupino mlajših 
zaposlenih smo opredelili kot zaposlene do 34. leta starosti. Srednja starostna skupina vključuje 
zaposlene med 35. in 54. letom starosti, skupina starejših zaposlenih pa zajema posameznike, stare 
55 let in več. Rezultati kažejo, da skupina mlajših zaposlenih bolj zaznava starostno razlikovanje kot 
skupini zaposlenih srednje starosti in starejših zaposlenih. Skupina starejših zaposlenih se v zaznavah 
medgeneracijskega razlikovanja ni pomembno razlikovala od skupine zaposlenih srednje starosti, 
kar pomeni, da lahko prvo hipotezo le delno potrdimo. Dejstvo, da starejša starostna skupina 
medgeneracijskega razlikovanja ne zaznava v večji meri kot srednja je presenetljivo, saj ni v skladu z 
ugotovitvami nekaterih raziskovalcev (npr. Floor, 2007; Vasconcelos, 2010), ki ugotavljajo 
diskriminacijo starejših zaposlenih v delovnih okoljih. Po drugi strani pa ni presenetljivo, da 
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medgeneracijsko razlikovanje najbolj zaznavajo zaposleni v mlajši delovni skupini, saj gre za obdobje 
začetka kariere, pridobivanja izkušenj in znanj. Morda bi lahko te ugotovitve razložili z dvojnimi 
standardi za različne starostne skupine zaposlenih kot jih navajata raziskovalca Erber in Danker 
(1995). Zaposleni naj bi posameznikove spominske napake pogosteje pripisali notranjim stabilnim 
vzrokom (npr. slabši miselni zmogljivosti ali manjši zmožnosti), kadar je le-ta starejši, ter notranjim 
nestabilnim vzrokom, kakršna sta pomanjkanje truda ali pozornosti, kadar je posameznik mlajši. Ker 
rezultati naše raziskave predstavljajo subjektivno doživljanje oziroma zaznavo medgeneracijskega 
razlikovanja na podlagi samoocene udeležencev, gre lahko morda za zaznavanje omenjenih dvojnih 
standardov. Zaznave medgeneracijskega razlikovanja mlajših zaposlenih so v skladu z ugotovitvami 
L. Finkelstein in sodelavcev (2013), ki so v raziskavi o stereotipih in metastereotipih ugotovili, da 
mlajši sami zase menijo, da so s strani drugih videni stereotipno ter imajo precej negativne predstave 
o tem, kako jih vidijo drugi. Ko mladi vstopajo na trg dela, se poskušajo prilagoditi novemu okolju in 
novi vlogi zaposlenega (Finkelstein idr., 2013), zato lahko rečemo, da so ena od ranljivejših starostnih 
skupin.  
 

Ob opisovanju razlik v medgeneracijskem razlikovanju je pomembno poudariti, da so bile v 
splošnem povprečne ocene za vse tri starostne skupine na 7-stopenjski lestvici medgeneracijskega 
razlikovanja zelo nizke oziroma je bila porazdelitev ocen precej levo asimetrična. To se je lahko 
zgodilo iz različnih razlogov, in sicer je možno, da medgeneracijsko razlikovanje v našem vzorcu ni 
zelo prisotno, da gre za učinek socialne zaželenosti odgovorov ali da pripomoček, ki smo ga uporabili, 
ne razlikuje dobro med posamezniki. Ker je šlo v naši raziskavi za subjektivno poročanje, so rezultati 
najverjetneje drugačni, kot bi bili v primeru poročanja starostnih skupin o drugih starostnih 
skupinah. M. Zupančič idr. (2009) na primer navajajo, da imajo posamezniki v srednji odraslosti že 
več delovnih izkušenj, zaradi česar so morda bolj prepričani o kvaliteti svojega dela in bolj 
samozavestni glede svojega znanja, kar bi posledično pomenilo, da o sebi poročajo z večjo 
samozavestjo in bolj pozitivnimi predstavami kot mlajši zaposleni. Morda bi se v primeru 
ocenjevanja medgeneracijskega razlikovanja v drugih starostnih skupinah, ne v lastni skupini, 
pokazali drugačni starostni stereotipi oziroma bi bilo starostno razlikovanje v starejši starostni 
skupini bolj izrazito.  
 

Razlike med starostnimi skupinami v motivaciji za deljenje znanja 
 
Želeli smo preveriti tudi, ali se starostne skupine razlikujejo v motivaciji za deljenje znanja, kar 

je bilo naše prvo raziskovalno vprašanje. Rezultati so pokazali, da se statistično pomembno razlikuje 
najmlajša skupina zaposlenih, in sicer so njeni pripadniki bolj pripravljeni deliti znanje kot zaposleni 
v drugih starostnih skupinah. Kljub temu da druge razlike med starostnimi skupinami niso bile 
pomembne, je razvidno, da je vsaka starejša starostna skupina manj motivirana za deljenje znanja. 
Za starejšo skupino zaposlenih lahko to razložimo s pomočjo navedb raziskovalcev Kanferja in 
Ackermana (2004), ki navajata, da so starejši zaposleni lahko zadržani do deljenja znanja, saj se 
bojijo, da bodo s tem postali odvečna delovna sila. Kot navajajo L. Finkelstein in sodelavci (2013), pa 
imajo lahko zaposleni srednje starosti občutek, da mlajši tekmujejo za njihove službe, kar prav tako 
lahko povzroči zaščitniški odnos do svojega znanja. Mladi so najverjetneje svoje znanje najbolj 
pripravljeni deliti zato, ker morajo sami veliko znanja pridobiti ter pričakujejo, da bodo s tem, ko 
bodo pripravljeni deliti svojega, v zameno dobili tudi znanje drugih. To lahko razložimo s teorijo 
izmenjave, ki pravi, da odnosi med zaposlenimi temeljijo na vzajemnih pričakovanjih obeh 
udeleženih strani, da bodo prostovoljna dejanja motivirala pričakovana povračila, kar se običajno 
tudi zgodi (Blau, 1964). Dejstvo, da so starejši zaposleni med vsemi starostnimi skupinami najmanj 
motivirani za deljenje znanja, je pomembno za delovne organizacije, saj gre za starostno skupino, ki 
ima največ tacitnega znanja, torej znanja, ki ga težko zapišemo in kodiramo. Edini način, da ga 
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organizacije ohranijo, je deljenje tega znanja z mlajšimi, zato je ključnega pomena, da so starejši 
zaposleni za to motivirani. 
 

Povezanost zaznavanja medgeneracijskega razlikovanja in motivacije za deljenje 
znanja 
 

Rezultati magistrske raziskave so pokazali, da se zaznave medgeneracijskega razlikovanja in 
pripravljenost za deljenje znanja ne povezujejo, kar pomeni, da moramo drugo hipotezo, s katero 
smo predvidevali, da bodo tisti, ki bodo v večji meri zaznavali medgeneracijsko razlikovanje, manj 
motivirani za deljenje znanja, zavrniti. Glede na ugotovitve nekaterih raziskav (npr. Braithwaite, 
2004; De Guzman, 2014), smo predvidevali, da bo zaznava medgeneracijskega razlikovanja 
predstavljala negativni dejavnik v motivaciji za deljenje znanja, razlog za dejstvo, da se ta 
predvidevanja v naših rezultatih niso potrdila, pa so številne možne spremenljivke, ki so povezane z 
deljenjem znanja. Te spremenljivke so npr. podpora sodelavcev (Soojin idr., 2015), komunikacija 
(Nonaka, 1994) motivacija (Ozlati, 2015) in zaupanje (Arnett in Wittmann, 2014). Velik del 
oblikovanja pripravljenosti za deljenje znanja je tudi posameznikova notranja motivacija, njegove 
vrednote in subjektivne norme, kar vključuje tudi kognitivni model Jiachenga in sodelavcev (2010), 
na podlagi katerega je sestavljen vprašalnik, ki smo ga uporabili v raziskavi. I. Podobnik (2009) je v 
svoji magistrski raziskavi o prenosu znanja v organizaciji s pomočjo skupinskih polstrukturiranih 
intervjujev ugotovila, da zaposleni ključno vlogo pri upravljanju in prenosu znanja pripisujejo 
vodstvu, poleg tega pa velik pomen dajejo jasni in odkriti komunikaciji. Pri motivaciji za deljenje 
znanja gre torej za veliko bolj kompleksen koncept kot bi ga lahko razložili le s prisotnostjo 
zaznavanja medgeneracijskega razlikovanja.  
 

Kljub temu da nismo ugotovili pomembne povezanosti med medgeneracijskim razlikovanjem in 
motivacijo za deljenje znanja, pa so se med posameznimi podlestvicami obeh vprašalnikov pokazale 
nekatere statistično pomembne povezanosti. S skupno motivacijo za deljenje znanja se negativno 
povezuje podlestvica Komunikacija iz vprašalnika o medgeneracijskem razlikovanju. Posamezniki, ki 
imajo občutek, da je njihova komunikacija z drugimi zaposlenimi otežena zaradi njihove starosti, so 
torej manj motivirani za deljenje znanja. Kot že omenjeno, se to ujema z rezultati predhodnih 
raziskav (npr. Nonaka, 1994; Podobnik, 2009), ki kažejo na to, da je komunikacija zelo pomemben 
dejavnik za spodbujanje deljenja znanja. Stereotipna prepričanja različnih starostnih skupin lahko 
ovirajo komunikacijo med mlajšimi in starejšimi ter dajejo občutek pomanjkanja psihološke varnosti 
(Finkelstein idr., 2013). Naši rezultati torej kažejo na to, da so tisti, ki so v večji meri zaznali ovire v 
komunikaciji zaradi medgeneracijskih razlik razlik, manj motivirani za deljenje znanja. 

 
Med nekaterimi podlestvicami vprašalnikov so se pokazale nizke, a pomembne pozitivne 

povezanosti. Pokazalo se je, da se podlestvica Konformizem iz vprašalnika o motivaciji za deljenje 
znanja pozitivno povezuje s podlestvico Sodelovanje iz vprašalnika o medgeneracijskem 
razlikovanju, obe podlestvici pa vsebujeta potrebo po sprejetju s strani drugih ter potrebo po 
pripadnosti socialni skupini, ki obstajata v vsaki socialni situaciji (Tajfel in Turner, 1986). Primer 
postavke podlestvice Sodelovanje je Pri svojem delu sodelujem le z zaposlenimi iz iste 
generacije/starostne skupine, nakazuje pa na dejstvo, da se posamezniki najverjetneje počutijo 
udobneje v svoji socialni skupini, v tem primeru generacijski skupini in zato tudi sprejmejo mnenje 
te skupine. Primer postavke podlestvice Konformizem je namreč Vedno sprejmem mnenje večine o 
deljenju znanja. 
 

Nizko, a pozitivno, se povezujeta podlestvici Nagrajevanje v vprašalniku o motivaciji za deljenje 
znanja in podlestvica Vodstvo v vprašalniku o medgeneracijskem razlikovanju. Nagrajevanje 
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zaobjema posameznikovo mnenje o tem, ali v zameno za deljenje svojega znanja prejme denarne 
nagrade oziroma te nagrade pričakuje, medtem ko podlestvica Vodstvo opisuje posameznikovo 
zaznavanje medgeneracijskega razlikovanja s strani vodstva. Avtorji kognitivnega modela motivacije 
za deljenje znanja navajajo, da je spodbuda z nagrado pravzaprav prepričanje zaposlenih, da lahko 
dobijo nagrade za deljenje znanja (Jiacheng idr., 2010), le-te pa imajo lahko simbolično funkcijo ter 
prinašajo ugled in priznanje (npr. Hsu, 2006; Taylor, 2006). Če zaposleni prejmejo primerno nagrado 
za deljenje znanja, lahko to zaznavajo kot priznanje s strani organizacije, zato bodo posamezniki, ki 
bolj občutijo pritisk vodstva pri svojem delu, morda za deljenje znanja bolj motivirani z 
nagrajevanjem, za katero je odgovorno vodstvo. Bock in sodelavci (2005) so ugotovili, da lahko 
potreba po nagrajevanju celo otežuje odnos do deljenja znanja ter da lahko nagrade celo negativno 
vplivajo na notranje motivatorje, lahko vodijo le do začasne ubogljivost, možno pa je tudi, da ima 
vodstvo drugačne predstave o primernem nagrajevanju deljenja znanja kot zaposleni. S temi 
ugotovitvami lahko razložimo tudi pozitivno povezanost, ki se je pokazala v naši raziskavi, saj kažejo 
na to, da so posamezniki, ki bolj zaznavajo starostno razlikovanje s strani vodstva, bolj zunanje 
motivirani za deljenje znanja. To pomeni, da je zanje motivacija bolj ekonomska in manj socialno-
psihološka ali psihološka (Bock idr., 2005). Poudariti je treba, da je povezanost podlestvic 
Nagrajevanje in Vodstvo dokaj nizka, kar pomeni, da na podlagi tega ne moremo izpeljati trdnih 
sklepov. 
 

Podlestvica Kaznovanje iz vprašalnika o motivaciji za deljenje znanja se pozitivno povezuje s 
tremi od štirih podlestvic vprašalnika o medgeneracijskem razlikovanju, in sicer s podlestvicami 
Produktivnost, Komunikacija in Vodstvo. Primer postavke v podlestvici Kaznovanje je Moji zasebni 
pogledi na deljenje znanja so drugačni od pogledov, ki jih javno izrazim. Poleg tega se dimenzija 
kaznovanja pozitivno povezuje tudi s celotnim dosežkom v vprašalniku medgeneracijskega 
razlikovanja. Tako imenovana kazen, ki je povezana z delitvijo znanja, se večinoma nanaša na 
latentno kazen, opredelimo pa jo lahko kot stopnjo, koliko ljudje verjamejo, da so lahko izključeni 
ali doživijo neodobravanje v timu, če ne delijo svojega znanja. Gre za zunanjo motivacijo, kar pa je 
glede na navedbe Ozlatija (2015) ravno v nasprotju z avtonomno motivacijo, ki je pomemben 
dejavnik pri spodbujanju deljenja znanja. Posamezniki, ki v večji meri zaznavajo medgeneracijsko 
razlikovanje na področjih produktivnosti in komunikacije ter s strani vodstva, bodo bolj verjetno za 
deljenje znanja motivirani s pomočjo spodbude s kaznovanjem. Kaznovanje ali strah pred kaznijo v 
organizaciji ne moreta biti učinkovit način spreminjanja vedenja (Arnold idr., 2005), saj to za 
posameznika pomeni le izogibanje kazni, torej zunanjo motivacijo, ki zagotovo ne more prinesti 
psihološke varnosti. V primeru deljenja znanja želimo spodbujati neko vedenje, v primeru 
kaznovanja pa želimo zmanjšati nezaželeno vedenje (Arnold idr, 2005). Sklepamo lahko, da takšen 
način motiviranja za posameznike ne predstavlja kvalitetnega delovnega okolja, kar se kaže tudi v 
povezanosti zaznave medgeneracijskega razlikovanja in spodbude za deljenje znanja s kaznovanjem. 
Pri tem pa je treba ponovno opozoriti na nizko zanesljivost podlestvice Kaznovanje, kar predstavlja 
določene omejitve v navedenih sklepih. 
 

Ker se je dimenzija kaznovanja z nekaterimi drugimi podlestvicami vprašalnika o motivaciji za 
deljenje znanja povezovala negativno, poleg tega pa je bila tudi njena zanesljivost zelo nizka, smo 
predvidevali, da ne prispeva k skupnemu konstruktu motivacije za deljenje znanja. Zato smo v 
skupnem rezultatu izločili podlestvico Kaznovanje in povezanost se je povečala, vendar še vedno ni 
bila statistično pomembna. Rahlo se je povečala tudi zanesljivost celotnega vprašalnika. Kaznovanje 
se negativno povezuje z Namero za deljenje znanja, kljub temu da sta obe podlestvici del istega 
vprašalnika, ki naj bi predstavljal namero za deljenje znanja. Namera glede na avtorje modela 
Jiacheng in sodelavce (2010) ne more biti vsiljena samo z oprijemljivimi in eksplicitnimi kaznimi. 
Negativna povezanost med tema dvema lestvicama je torej smiselna, saj posamezniki, ki bodo 
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zaznali, da jim grozi kaznovanje, če ne bodo delili svojega znanja, ne bodo občutili prostovoljne 
namere za deljenje znanja. Pri nameri za vedenje gre namreč za kognitivni proces, pri katerem so za 
posameznika pomembnejši njegovi subjektivni občutki in norme kot zunanja prisila. Učinkovito 
upravljanje znanja je zelo zahteven proces (Mahmood idr., 2015) in zanj je treba veliko načrtovanja, 
glede na naše rezultate in navedbe nekaterih drugih avtorjev (Arnold idr., 2005; Jiacheng idr., 2010; 
Ozlati, 2015) pa lahko ugotovimo, da se je pri upravljanju deljenja znanja treba izogibati spodbujanju 
s kaznovanjem.  
 

Kljub temu da nismo potrdili druge hipoteze, smo s pregledom povezanosti med posameznimi 
podlestvicami dobili globlji vpogled v oba merjena konstrukta in ugotovili nekatere pomembne 
negativne povezanosti. Podlestvica Subjektivna norma se negativno povezuje s podlestvico 
Komunikacija, kar pomeni, da posamezniki, ki v večji meri zaznavajo ovire v komunikaciji, manj 
zaznavajo socialne oziroma subjektivne norme glede deljenja znanja. Primer postavke podlestvice 
Subjektivna norma je Direktor meni, da bi moral/a deliti znanje z drugimi zaposlenimi. Če se oseba 
počuti, da v komunikaciji ni enakovredna drugim zaradi svoje starosti, bo bolj verjetno mnenja, da 
drugi ne pričakujejo njenega deljenja znanja. Pri subjektivni normi gre za zaznave pomembnosti 
pričakovanj drugih glede deljenja znanja (Fishbein in Ajzen, 1975), koncept socialnih norm pa deluje 
kot notranji vmesnik pri posamezniku, ki odseva zunanje vplive (Jiacheng idr., 2010), zato povezava 
med občutkom neprimerne komunikacije in pomanjkanjem zaznavanja pričakovanj o deljenju 
znanja, ni presenetljiva. Pomembno je, da zaposleni zaznajo norme glede deljenja znanja, saj okolje, 
v katerem se deli znanje in v katerem se spodbuja deljenje znanja, lahko zaposlene spodbudi, da k 
organizaciji prispevajo še več, hkrati pa poglobi in utrdi njihovo znanje (Reychav in Weisberg, 2009). 
Glede na naše rezultate se z zaznavanjem teh norm povezuje tudi primerna komunikacija, v kateri 
zaposleni ne zaznavajo starostnega razlikovanja.  
 

Povezanosti so bile pomembne in negativne tudi pri podlestvicah Odnos in Namera za deljenje 
znanja, obe pa sta se pomembno negativno povezovali tudi z večino podlestvic vprašalnika o 
medgeneracijskem razlikovanju. Odnos do deljenja znanja pomeni stopnjo zasebnega sprejemanja 
deljenja znanja, posameznikovo prepričanje o deljenju znanja oz. njegov odnos do tega je namreč 
pomemben dejavnik pri odločitvi o tem, ali bo ta posameznik tudi zares delil svoje znanje (Jiacheng 
idr., 2010). Rezultati naše raziskave kažejo, da imajo posamezniki, ki v večji meri zaznavajo 
mendgeneracijsko razlikovanje, slabši odnos do deljenja znanja, poleg tega pa imajo tudi manj 
izraženo namero za deljenje znanja. Ker gre za rezultate korelacijskih analiz, ne moremo trditi, da 
gre za vzročno-posledično povezavo. Enako možno je torej, da posamezniki, ki imajo bolj negativen 
odnos in manj izraženo namero za deljenje znanja, v večji meri zaznavajo medgeneracijsko 
razlikovanje. To povezanost lahko morda razložimo s pomanjkljivim zaupanjem na delovnem mestu, 
zaupanje je namreč bistven pogoj za deljenje znanja v organizaciji. Če ima posameznik občutek, da 
je s strani sodelavcev zaznan kot zaupanja vreden, bo prenos znanja učinkovitejši (Watson in 
Hewett, 2006). Uporabljeni vprašalnik o medgeneracijskem razlikovanju vsebuje postavke, kakršna 
je npr. Zaposleni zaradi moje starosti ne cenijo mojega znanja in spretnosti, kar kaže na pomanjkanje 
občutka zaupanja in spoštovanja s strani drugih. Posamezniki, ki so na postavke v tem vprašalniku 
odgovorili z oceno, ki označuje večjo pogostost opisanega vedenja, so svoje deljenje znanja videli 
kot bolj škodljivo, slabo, malo vredno. Poleg tega tudi niso toliko pripravljeni deliti svoje znanje, 
poročila o delu, uradne dokumente, izkušnje in podobno posredovati ostalim sodelavcem.  

 
Na podlagi ugotovljenih povezanosti smo želeli preveriti tudi, ali lahko s starostjo, izobrazbo in 

rezultatom vprašalnika o medgeneracijskem razlikovanju v delovni organizaciji napovedujemo 
namero in odnos do tega. Zaznavanje medgeneracijskega razlikovanja je bilo pomemben 
napovednik namere in odnosa do deljenja znanja, medtem ko je bila starost pomemben napovednik 
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le odnosa do deljenja znanja. Bolj kot bo posameznik zaznaval medgeneracijsko razlikovanje, manjša 
bo njegova namera za deljenje znanja. Tako na podlagi medgeneracijskega razlikovanja in starosti, 
kot tudi izobrazbe, lahko napovedujemo odnos do deljenja znanja, pri katerem gre za 
posameznikovo osebno stališče do deljenja znanja v splošnem, in sicer lahko pojasnimo kar petino 
variance v odnosu do deljenja znanja. Glede na naše rezultate lahko sklenemo, da bodo imeli starejši 
posamezniki, ki bodo v večji meri zaznavali medgeneracijsko razlikovanje in imeli nižjo stopnjo 
izobrazbe, manj naklonjeni deljenju znanja oziroma bodo imeli do deljenja znanja bolj negativen 
odnos. Podobno ugotavlja tudi Balogun (2014), ki je v svoji raziskavi ugotovil, da se z višjo stopnjo 
izobrazbe posameznikov zvišuje tudi njihova pripravljenost deliti svoje znanje. Pomembno je, kakšen 
odnos imajo ljudje do deljenja znanja, saj je glede navedbe Bocka in sodelavcev (2005) za namero 
za neko vedenje pomemben odnos posameznika, za dejansko vedenje pa je ključna namera, kar je 
osnoven koncept teorije upravičene akcije.  

 
Pomembna spremenljivka je tudi starost, na kar je treba biti pozoren predvsem pri starejših 

zaposlenih, ki so manj pripravljeni deliti svoje znanje. S. Floor (2007) navaja, da starejši zaposleni 
cenijo občutek lastne koristnosti na delovnem mestu, kar lahko v praksi dosežemo tako, da tej 
starostni skupini zaposlenih omogočamo aktivno deljenje svojih izkušenj in praktičnega znanja z 
mlajšimi zaposlenimi in s tem lahko povečamo njihovo namero za deljenje znanja in tudi odnos do 
tega. Poleg tega je lahko uspešna strategija tudi ponujanje priložnosti za komunikacijo z mlajšimi, 
na primer mentorski odnos z mlajšim zaposlenim, s čimer starejšim zaposlenim pokažemo, da je 
njihovo znanje cenjeno in zaželeno med ostalimi člani njihove organizacije. Odnos do deljenja znanja 
in namera za deljenje znanja za razliko od skupnega rezultata vprašalnika, v katerem sta vključeni 
dimezniji zunanje motivacije, in sicer nagrajevanje in kaznovanje, predstavljata le notranjo 
motivacijo posameznika. Glede na pomembno povezanost odnosa in namere za deljenje znanja z 
zaznavanjem medgeneracijskega razlikovanja lahko sklepamo, da ima razlikovanje na podlagi 
starosti pomembnejšo vlogo pri notranji motivaciji za deljenje znanja kot pri zunanji. 

 
Razlike med organizacijami in starostnimi skupinami v napovedovanju motivacije za 
deljenje znanja 
 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje Ali lahko motivacijo za deljenje znanja na podlagi 
medgeneracijskega razlikovanja napovedujemo različno v različnih starostnih skupinah in 
organizacijah? smo iskali s pomočjo regresijskih analiz. Kot smo ugotovili že pri analizi povezanosti 
obeh merjenih konstruktov, je razlog za slabo povezanost medgeneracijskega razlikovanja in 
motivacije za deljenje znanja po vsej verjetnosti v mnogih moderatorskih spremenljivkah in zunanjih 
dejavnikih ter tudi notranjih dejavnikih posameznika. Medgeneracijsko razlikovanje, ki smo ga 
preučevali v magistrski raziskavi, zajema zaznavanje razlikovanja na podlagi starosti na področjih 
komunikacije, sodelovanja, produktivnosti in razlikovanja s strani vodstva, ne vključuje pa stopnje 
zaupanja. Zaupanje je pomemben dejavnik deljenja znanja, izredno pomembno je namreč, da se 
zaposleni v delovnem okolju počutijo varne (Floor, 2007). Področje upravljanja in razvoja človeških 
virov se med drugim osredotoča tudi na težavo medgeneracijskih razlik, ki lahko negativno vplivajo 
na predanost zaposlenih in komunikacijo med zaposlenimi (Mendelson, 2013); način in strategije 
upravljanja človeških virov pa se med organizacijami razlikujejo.  

 
Med organizacijami v napovedovanju izstopa organizacija E, pri katerem je napovedovanje 

motivacije za deljenje znanja na podlagi medgeneracijskega razlikovanja statistično pomembno 
pozitivno. V vzorcu zaposlenih iz organizacije E je bila več kot polovica oseb moškega spola, medtem 
ko je bilo v vseh drugih organizacijah več žensk, poleg tega pa je to edina organizacija, ki deluje na 
področju proizvodnje kovin, kar je specifična industrijska panoga. Je tudi edina organizacija, ki ni 
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geografsko umeščena v osrednjeslovensko regijo oziroma širšo ljubljansko okolico, temveč je 
locirana v izrazito ruralnem okolju. Tudi izobrazbena struktura vzorca je v primerjavi z drugimi 
organizacijami nekoliko nižja. Rezultati kažejo, da so tisti posamezniki iz organizacije E, ki v večji meri 
zaznavajo medgeneracijsko razlikovanje tudi bolj pripravljeni deliti svoje znanje. Raziskovalka N. 
Mehrkens Steblay (1987) je v 80. letih prejšnjega stoletja odkrivala pomembne razlike v nudenju 
pomoči v ruralnem in urbanem okolju, kar je lahko tudi v našem primeru razlog za odstopanje. 
Pomembno je poudariti, da je v vzorcu iz organizacije E sodelovalo le 14 posameznikov, zato je 
opisani rezultat lahko le posledica premajhnega vzorca.  

 
Vzroke za razlike med organizacijami lahko po vsej verjetnosti pripišemo tudi razlikam v 

organizacijski kulturi. Nekateri avtorji (npr. White in Mackenzie-Davey, 2003) navajajo, da so v 
organizacijah, v katerih prevladuje kultura vključevanja, razlike med posamezniki cenjene, 
organizacija pa prisluhne pogledom zaposlenih ter se z njimi pogovarja o težavah. To je eden od 
možnih razlogov za razlike v medgeneracijskem razlikovanju in v nekaterih vidikih tudi motivaciji za 
deljenje znanja, pri čemer je treba poudariti, da za prilagoditev organizacijske kulture potrebujemo 
tudi do nekaj let, ko pa je prava kultura vzpostavljena, se hitro lahko razvije tudi primeren prenos 
znanja (Floor, 2007). Wah (1999) navaja, da noben program upravljanja znanja ne more uspeti pred 
spremembo organizacijske kulture, prav zato lahko razlike med organizacijami, ki so sodelovale v 
magistrski raziskavi, razložimo tudi z razlikami v organizacijskih kulturah. Nekatere razlike so lahko 
posledica razlik v značilnostih organizacij, razlik v demografski strukturi vzorcev sodelujočih iz 
različnih organizacij ter razlik v načinu in vrsti dela. Spremenljivka v posameznih organizacijah, o 
kateri v pričujoči raziskavi nimamo informacij, je tudi način upravljanja znanja in spodbujanja 
medgeneracijskega sodelovanja znotraj organizacije. Vsaka od organizacij se najverjetneje razlikuje 
v štirih Bixlerjevih (2002) temeljih za uspešno upravljanje znanja, in sicer v vodenju, organizaciji, 
tehnologiji in učenju, ki pa so v vsaki organizaciji specifični. S. Floor (2007) navaja, da se sodelovanje 
in deljenje znanja med mlajšim in starejšim spodbudi z oblikovanjem starostno raznolikih timov, kar 
ima lahko pomembno vlogo tudi v spremembah zaznav medgeneracijskega razlikovanja. Kljub 
vsemu rezultati analize kovariance kažejo, da se podjetja med seboj v motivaciji za deljenje znanja 
ne razlikujejo pomembno, če ob tem kontroliramo spremenljivko medgeneracijskega razlikovanja. 
Dva posameznika iz različnih organizacij, ki bosta do enako zaznavala medgeneracijsko razlikovanje, 
se ne bosta pomembno razlikovala v motivaciji za deljenje znanja le zato, ker sta zaposlena v 
različnih organizacijah, zato lahko sklepamo, da so pomembnejše druge spremenljivke, ki niso 
odvisne od specifičnosti organizacije. Možno je tudi, da bi za verodostojnejšo opredelitev 
morebitnih razlik med organizacijami potrebovali več organizacij in večji vzorec. 

 
Ker smo v statističnih analizah ugotovili nekatere razlike med starostnimi skupinami v merjenih 

konstruktih, smo želeli ponovno izračunati povezanost medgeneracijskega razlikovanja in motivacije 
za deljenje znanja s kontroliranjem spremenljivke starosti. Kot smo pričakovali, se je v tem primeru 
povezanost povečala in je statistično pomembna, na podlagi česar lahko sklenemo, da bosta dva 
enako stara zaposlena, ki bosta različno zaznavala medgeneracijsko razlikovanje, tudi različno 
pripravljena deliti znanje. V regresijskih analizah smo ugotovili, da le za mlajšo starostno skupino 
lahko rečemo, da je zaznavanje medgeneracijskega razlikovanja pomemben napovednik motivacije 
za deljenje znanja. Pričakujemo lahko torej, da bodo mlajši zaposleni v večji meri pripravljeni deliti 
znanje, če bodo v manjši meri zaznavali medgeneracijsko razlikovanje. Starejši zaposleni so z 
izkušnjami dejansko pridobili več znanja kot mlajši, kar je lahko razlog za to, da njihova zaznava 
medgeneracijskega razlikovanja ni povezana z njihovo motivacijo za deljenje znanja. DeGuzman 
(2014) na primer navaja, da so izkušnje in modrost starejših zaposlenih prednost, zaradi katere je 
tudi možnost diskriminacije oziroma starostnega razlikovanja manjša, kar se ujema z našo 
ugotovitvijo o pomembni povezanosti merjenih konstruktov v skupini mlajših zaposlenih. V 



47 
 

organizacijah je prenos znanja pogosto obravnavan kot nasledstvo, pri katerem se znanje starejših 
prenaša na mlajše. Težava nastane, ko na trg dela vstopijo predstavniki današnje mlajše generacije, 
ki ima lahko drugačna pričakovanja ali preference (Kuyken, 2012), ravno s tem pa lahko razložimo 
našo ugotovitev o pomembnosti napovedovanja motivacije za deljenje znanja na podlagi 
medgeneracijskega razlikovanja pri skupini mlajših zaposlenih.  

 
Glede na rezultate pričujoče raziskave imajo pripadniki mlajše starostne skupine drugačne 

predstave in pričakovanja tako glede medgeneracijskega razlikovanja kot glede motivacije za 
deljenje znanja, zato je tudi odnos med tema konstruktoma pomemben in drugačen kot v srednji 
starostni skupini, ki smo jo v tej raziskavi obravnavali kot referenčno skupino. L. Finkelstein in 
sodelavci (2013) poudarjajo pomembnost mlajših zaposlenih pri preučevanju starostne raznolikosti, 
saj so v svoji študiji ugotovili, da je v delovnih organizacijah pogosto stereotipno zaznavanje mlajših 
zaposlenih, hkrati pa tudi mlajši zaposleni sami zase menijo, da jih drugi vidijo stereotipno. Glede na 
to lahko sklenemo, da je zaznavanje medgeneracijskega razlikovanja za skupino mlajših zaposlenih 
bolj kritičen dejavnik kot za skupino srednje starosti in starejše zaposlene. Za mlajše zaposlene, ki so 
sami do sebe bolj kritični in imajo višja pričakovanja tako od sebe kot od drugih, velja, da bodo ob 
morebitnem zaznavanju medgeneracijskega razlikovanja manj motivirani za deljenje znanja, kar je 
pomembna ugotovitev predvsem za kadrovske službe in druge zaposlene, ki se ukvarjajo z 
uvajanjem mladih zaposlenih, z nudenjem razvoja zanje in z uspešnim deljenjem znanja starejših 
zaposlenih z manj izkušenimi. 

 

Pomen in omejitve raziskave ter smernice za nadaljnje raziskovanje  
 

V magistrskem delu smo preučevali konstrukta medgeneracijskega razlikovanja in motivacije za 
deljenje znanja, ki v raziskavah še nista bila neposredno povezana, kljub temu pa je tako deljenje 
znanja in znanje kot pomemben vidik sodobne družbe, zelo pogosto preučevan koncept. Vse bolj 
aktualna tematika je starajoča se delovna sila in medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu 
oziroma usklajevanje več različnih generacij. Pričujoče magistrsko delo je pomembno predvsem z 
vidika združevanja teh dveh v raziskavah in v praksi aktualnih konceptov. Zaposleni različnih starosti 
imajo raznovrstno znanje, ki ga je za uspeh organizacij in posameznikov treba uspešno prenašati in 
deliti. K raziskavi smo pritegnili zaposlene iz različnih organizacij ter preučili njihovo subjektivno 
doživljanje medgeneracijskega razlikovanja ter njihovo motivacijo za deljenje znanja. Le nekaj 
avtorjev do sedaj se je ukvarjalo konkretno s prenosom znanja med generacijami (npr. Bjursell, 
2015; Felicijan, 2015; Floor, 2007), nihče pa se ni osredotočil izključno na subjektivno doživljanje 
posameznikov, temveč so poudarjali organizacijske prakse upravljanja znanja, zato je največji 
doprinos te raziskave obravnava subjektivnega doživljanja zaposlenih. Pri tem smo v raziskavi 
uporabili vprašalnik, ki temelji na socialno-psiholoških teorijah, in sicer na teoriji socialnega vplivanja 
(Kelman, 1958) ter teoriji upravičene akcije (Fishbein in Ajzen, 1975), delno pa se problematika 
raziskave naslanja tudi na teorijo socialne primerjave (Tajfel in Turner, 1986), kar pomeni, da smo 
upoštevali socialni kontekst delovnega okolja posameznika.  

 
Zelo pomembna ugotovitev raziskave, ki jo je treba poudariti, je ugotovljena večja ranljivost 

mlajše starostne skupine zaposlenih. Ta skupina namreč glede na ugotovitve raziskave v večji meri 
zaznava medgeneracijsko razlikovanje, poleg tega pa je tudi povezanost zaznavanja 
medgeneracijskega razlikovanja in motivacije za deljenje znanja v mlajši starostni skupini 
pomembna, medtem ko pri drugih dveh starostnih skupinah te povezave nismo ugotovili. Pri tem je 
treba poudariti, da so mlajši zaposleni z manj izkušnjami in z manj tacitnega znanja lahko bolj na 
udaru razlikovanja na podlagi starosti ali pa ga zaradi svoje neizkušenosti tudi bolj občutijo. Kljub 
temu pa je njihovo znanje dragoceno, predstavljajo prihodnjo izkušeno delovno silo, zato je 
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pomembno, da so pripravljeni sprejemati znanje starejših. Mlajši zaposleni so bolj pripravljeni deliti 
znanje kot drugi dve starostni skupini, kar lahko razložimo s teorijo izmenjave (Blau, 1964), na 
podlagi katere lahko sklepamo, da so mladi zaposleni pripravljeni deliti znanje, saj po načelu 
recipročnosti pričakujejo, da ga bodo tudi sami prejeli od drugih. Ne smemo torej zanemariti 
socialne psihologije v organizacijskem okolju. Značilnosti mlajših zaposlenih bi bilo treba upoštevati 
tudi v praksi, torej v realnih organizacijskih okoljih, kjer bi bilo treba več pozornosti nameniti 
pričakovanjem mladih in jih ne razlikovati na podlagi starosti ali podcenjevati zaradi njihove 
mladosti. Glede na rezultate naše raziskave namreč ugotavljamo, da je medgeneracijsko 
razlikovanje, kakor ga zaznava mlajša starostna skupina zaposlenih, za njene predstavnike 
pomemben napovednik motivacije za deljenje znanja. Po drugi strani je zelo pomemben sklep na 
podlagi naših rezultatov primerjav med starostnimi skupinami in regresijskih analiz tudi to, da so 
starejši zaposleni manj pripravljeni deliti znanje kot mlajši in kot zaposleni srednje starosti, kar 
vzbuja skrbi, saj mnogo avtorjev navaja (npr. Floor, 2007; Lauring in Selmer, 2012), da so ravno 
starejši zaposleni tisti z največ tacitnega znanja, ki ga je potrebno v organizaciji ohraniti. Pri tem 
lahko kot pomembno ugotovitev navedemo tudi rezultate regresije, in sicer da imajo starejši 
posamezniki, ki v večji meri zaznavajo medgeneracijsko razlikovanje in imajo nižjo stopnjo izobrazbe, 
bolj negativen odnos do znanja. Medtem ko je povezanost medgeneracijskega napovedovanja in 
celotne motivacije za deljenje znanja nizka, smo ugotovili pomembno povezanost zaznavanja 
razlikovanja na podlagi starosti z odnosom do deljenja znanja in namero za deljenje znanja, ki 
vključujeta le notranjo motivacijo posameznika. Kakor navaja Ozlati (2015), je notranja motivacija 
pri deljenju znanja pomembnejša od zunanje, kar se je pokazalo tudi v preučevanju vloge 
starostnega razlikovanja pri deljenju znanja zaposlenih. Pri izpeljevanju sklepov na podlagi 
rezultatov moramo biti previdni, saj so bile kršene nekatere predpostavke regresije. 

 
Ena od ugotovitev raziskave, ki je lahko uporabna v praksi, je vloga kaznovanja pri motivaciji za 

deljenje znanja, vendar moramo pri tem upoštevati omejitve zaradi nizke zanesljivosti podlestvice 
Kaznovanje. Ugotovili smo, da kaznovanje pri spodbujanju deljenja znanja nima pomembne vloge, 
saj je pri tem notranja motivacija pomembnejša kot zunanja, kar pomeni, da ima lahko kaznovanje 
celo nasproten učinek, torej še manjšo pripravljenost za deljenje znanja. Zaposleni morajo v svojem 
organizacijskem okolju zaznati norme deljenja znanja, ki delujejo kot notranji vmesnik pri 
posamezniku. Ta vmesnik odseva zunanje vplive, pri tem pa je seveda pomembna tudi komunikacija 
brez medgeneracijskega razlikovanja. Prispevek pričujoče magistrske raziskave so tudi ugotovljene 
razlike med organizacijami tako v medgeneracijskem razlikovanju kot v motivaciji za deljenje znanja. 
Na podlagi tega lahko sklepamo, da so za uspešno deljenje znanja med različno starimi zaposlenimi 
pomembni dejavniki organizacijskega okolja in prisotnost organizacijskih spodbud k sprejemanju 
različno starih zaposlenih in k deljenju znanja med vsemi zaposlenimi, ne glede na njihovo starost. 
Za delo v praksi so pomembne tudi ostale ugotovljene povezanosti podlestvic, kjer smo ugotovili, 
da so posamezniki, ki v večji meri zaznavajo medgeneracijsko razlikovanje v komunikaciji, manj 
motivirani za deljenje znanja, ter da posameznik, ki se v komunikaciji zaradi svoje starosti ne počuti 
enakovrednega, deljenja znanja ne bo zaznaval kot norme oziroma kot vedenje, ki ga pričakujejo 
njegovi sodelavci. 

  
Opozoriti moramo tudi na nekatere omejitve raziskave ter omejitve v sklepih na podlagi 

dobljenih rezultatov. Uporabljena pripomočka še nista standardizirana, zato je njuna vsebinska 
veljavnost lahko do neke mere vprašljiva. Poleg tega je treba upoštevati selektivnost vzorca, saj so 
v raziskavi sodelovale organizacije in posamezniki, ki so bili za to motivirani, zaradi česar tudi vzorec 
glede na slovensko populacijo v izobrazbeni strukturi in glede na spol udeležencev ni 
reprezentativen. V raziskavo so bile vključene le večje organizacije, zato ugotovitev ne moremo 
posplošiti na manjša organizacijska okolja. Tudi subjektivnost poročanja je lahko neke vrste 
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omejevalni dejavnik, saj bi objektivni podatki o organizacijskih praksah vključevanja zaposlenih vseh 
starosti ter spodbujanja deljenja znanja lahko pomenili še dodatno informacijo o dejanskem stanju 
v organizacijah. Omeniti moramo tudi neenakomerne velikosti vzorcev organizacij, kar pomeni 
omejitev v zaključkih statističnih analiz, saj nekateri vzorci posameznih podjetij ne predstavljajo 
statistično dovolj močnih skupin. Opozoriti je treba tudi na to, da smo starostne skupine oblikovali 
umetno, glede na predhodne raziskave, starost pa je zvezna spremenljivka, pri kateri ni jasnih meja 
med različnimi starostnimi skupinami ali generacijami. Glavna omejitev raziskave pa je 
neupoštevanje pomembnih dejavnikov, tako okolja kot posameznika, ki imajo lahko moderatorsko 
vlogo v kompleksnem odnosu med medgeneracijskim razlikovanjem in motivacijo za deljenje znanja. 
Ti dejavniki so lahko značilnosti posameznikov, značilnosti organizacijske klime in kulture, 
komunikacije ter stopnje zaupanja v organizacijskih okoljih.  

 
Za nadaljnje raziskovanje na tem področju bi bilo treba opraviti več kvalitativnih raziskav, saj bi 

s tem laže razčistili pojme, kot so deljenje znanja, starostno razlikovanje in starostni stereotipi. To 
področje predvsem v slovenskem okolju še ni bilo raziskano, kar pomeni, da bi bilo treba 
raziskovanje začeti s kvalitativnim izhodiščem. Upoštevati bi bilo treba vse morebitne moderatorske 
spremenljivke v odnosu med medgeneracijskim razlikovanjem ter deljenjem znanja ter poudariti 
najpomembnejše, na katerih bi bilo treba delati tudi v praksi, v organizacijah. Ker v magistrski 
raziskavi zaradi specifičnosti vzorca in premajhnega števila organizacij nismo uporabili metode 
hierarhičnega linearnega modeliranja, bi bilo v prihodnje treba načrtovati raziskavo z večjim 
številom raznolikih organizacij in predvsem večjim vzorcem. Morda bi se v tem primeru pokazale 
pomembne razlike med organizacijami, ki jih v naši raziskavi kljub manjšim odstopanjem med 
organizacijami nismo ugotovili. S tem in z vključitvijo moderatorskih spremenljivk bi lahko prepoznali 
ključne dejavnike uspeha za učinkovito deljenje znanja v okolju brez razlikovanja na podlagi starosti. 
Treba bi bilo preučiti, kakšen delež variance v motivaciji za deljenje znanja lahko pripišemo 
individualnim razlikam in na katere dejavnike lahko vplivajo pristojni v kadrovskih službah ter vodje. 
Drugo področje, ki ga je v nadaljnjem raziskovanju treba še bolj poglobljeno preučiti, so tudi 
stereotipi o starejših in mlajših zaposlenih. To je pomembno predvsem zaradi aktualne problematike 
staranja delovne sile, ki se je v Sloveniji sicer zavedamo, vendar si kar 71 % organizacij, sodelujočih 
v raziskavi Kapitalske družbe (2008) ne prizadeva zadržati starejših zaposlenih. Zelo pomemben 
prispevek in hkrati možnost nadaljnjega raziskovanja predstavlja uporabljen vprašalnik o motivaciji 
za deljenje znanja, ki je oblikovan na podlagi kognitivnega modela pripravljenosti za deljenje znanja, 
ki vsebuje koncepte pomembnih socialno-psiholoških teorij, s katerimi lahko razložimo 
posameznikovo vedenje v socialnem kontekstu.  
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Zaključki 
 
V sodobnem času je znanje, ki ga lahko delimo na eksplicitno in tacitno, pri čemer je slednje 

vezano na izkušnje in veliko teže prenosljivo, ena ključnih komponent uspešnih organizacij, vendar 
pa je znanje kljub vsemu stvar posameznika. Tako za uspešnejše delovanje organizacije kot za 
kvaliteten poklicni razvoj posameznikov, je treba to znanje deliti. Zaposleni vseh starosti imajo 
kakovostna znanja, vendar jih pogosto niso pripravljeni toliko deliti z drugimi, kot bi jih lahko.  

 
V pričujoči raziskavi smo želeli poudariti vlogo medgeneracijskega razlikovanja pri 

pripravljenosti zaposlenih za deljenje znanja. Predvidevali smo, da bosta omenjena koncepta med 
seboj negativno povezana, kar pa lahko potrdimo le za mlajšo skupino zaposlenih, ki zajema 
posameznike do 35. leta starosti. Mlajšo skupino zaposlenih tako izpostavljamo kot ranljivejšo 
skupino z vidika medgeneracijskega razlikovanja, saj ga od vseh starostnih skupin zaznavajo v 
največji meri. Ob začetku svoje poklicne poti imajo visoka pričakovanja in si želijo sprejetosti, zato 
je odgovornost vodstva in kadrovskih služb, da poskrbijo za uspešno integracijo v organizacijsko 
okolje, kjer delujejo starejši zaposleni z več znanja. Mlajši zaposleni so tudi bolj pripravljeni deliti 
znanje v primerjavi s starejšimi, kar pa je za organizacije lahko problem, saj so starejši zaposleni tisti, 
ki imajo največ tacitnega znanja, pridobljenega z izkušnjami. Ta ugotovitev raziskave pomeni izziv za 
delo vodij in kadrovskih služb v praksi, predvsem na področju spodbujanja starejših zaposlenih k 
deljenju njihovega znanja. Vodje bi se morali bolj zavedati dejavnikov, ki omejujejo deljenje znanja. 
V naši raziskavi se je kot eden od potencialnih omejevalnih dejavnikov pokazala spodbuda deljenja 
znanja s kaznovanjem. Kot je že bilo poudarjeno, je pri deljenju znanja notranja motivacija veliko 
pomembnejša od zunanje. Pomembna ugotovitev magistrske raziskave je tudi možnost 
napovedovanja tako namere za deljenje znanja kot odnosa do deljenja znanja s spremenljivko 
starosti. Dejstvo, da je starejši zaposleni manj motiviran za deljenje znanja in ima bolj negativen 
odnos do deljenja znanja, je pomembna implikacija za praktično delo s skupino starejših zaposlenih, 
ki je z leti izkušenj pridobila ogromno tacitnega znanja. Ravno starejše zaposlene je treba spodbuditi 
k deljenju njihovega znanja, pri čemer je najpomembnejša njihova notranja motivacija. 
Organizacijske spremenljivke, kakršni sta prisotnost oziroma odsotnost medgeneracijskega 
razlikovanja, imajo pri spodbujanju notranje motivacije ključno vlogo. 

 
V sklepnem delu poudarjamo tudi teoretično ozadje kognitivnega modela pripravljenosti za 

deljenje znanja, na podlagi katerega je bil oblikovan uporabljen vprašalnik. Glede na teorijo 
socialnega vplivanja je posameznik pod vplivom zunanjega okolja, pri čemer se izogiba kaznim in 
išče nagrade, njegovo vedenje pa izhaja tudi iz težnje po navezovanju koristnih odnosov z drugimi, 
kar posledično pomeni konformnost. Določeno vedenje pa se lahko pojavi tudi zato, ker so vrednote 
posameznika v skladu z vrednotami okolja. S teorijo upravičene akcije lahko razložimo razliko med 
posameznikovo namero za vedenje in dejanskim vedenjem, obstajajo namreč nekateri dejavniki, 
zaradi katerih posameznik nečesa ne bo naredil, tudi če bi to v resnici želel. Teorija socialne 
primerjave govori o tem, da sebe vedno vrednotimo na podlagi primerjave z drugimi, vse te teorije 
pa lahko prenesemo tudi na kontekst deljenja znanja in starostnega razlikovanja. Če zunanje okolje 
spodbuja deljenje znanja med različno starimi zaposlenimi in ti zaposleni občutijo, da se spodbude 
ujemajo z njihovimi vrednotami, bodo bolj verjetno dejansko delili svoje znanje. Ne bo ostalo le pri 
nameri, kar bi se lahko zgodilo v primeru omejevalnih dejavnikov, na primer kazni. Pri deljenju 
znanja in tudi v vedenju do različno starih zaposlenih se posamezniki med seboj primerjajo. Razlike 
v demografskih značilnostih posameznikov znotraj skupine lahko ovirajo deljenje znanja; če so te 
razlike poudarjene oziroma zaznane s strani posameznika, pa lahko to še otežuje pripravljenost za 
deljenje znanja. Z navedenimi poudarki želimo poudariti pomembnost socialnega konteksta pri 
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preučevanju kompleksnih organizacijskih konceptov, ki zajemajo medosebne odnose in socialne 
interakcije.  
 

Organizacije so zaradi povečane starostne raznolikosti v družbi postavljene pred izziv 
ponovnega strukturiranja učenja. Koncept medgeneracijskega učenja obsega recipročen proces 
učenja in razvoja znanja ter obrat od predajanja znanja k soustvarjanju znanja v prizadevanjih, da se 
znanje deli. Ta obrat postane ključnega pomena, ko digitalna generacija vstopa na trg dela in ko se 
povečuje s starostna raznolikost v organizacijah zaradi starajoče se delovne sile. Strategije deljenja 
znanja v organizacijah se morajo prilagoditi metodam in procesom, ki vključujejo nove generacije in 
spodbujajo prenos znanja, pri čemer je ključna komunikacija brez starostnega razlikovanja, zaupanje 
in notranja motivacija posameznika za deljenje znanja. V današnjem času lahko v organizaciji dela 
skupaj celo pet različnih generacij, zato se je treba zavedati, da soobstoj več generacij prinaša 
priložnosti za medgeneracijsko interakcijo in učenje. Sklenemo lahko, da je tematika raziskave 
aktualna in uporabna v praksi, treba pa jo je še nadalje preučevati in načrtovati dobre prakse, na 
podlagi katerih lahko oblikujemo organizacijske kulture medgeneracijskega vključevanja in 
sodelovanja. 
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Priloga 1: Grafična primerjava organizacij v merjenih konstruktih 
 

 

 
Slika 1: Škatlasti grafikoni rezultatov motivacije za deljenje znanja v posameznih organizacijah. 
 

 
Slika 2: Škatlasti grafikon rezultatov medgeneracijskega razlikovanja v posameznih organizacijah. 
 

 

Priloga 2: Vprašalnik o motivaciji za deljenje znanja (Jiacheng idr., 2010a) 
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Pred vami je vprašalnik o motivaciji za deljenje znanja, ki vključuje 34 trditev. Na lestvici od 1 do 5 
(1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam), označite, v kolikšni meri se strinjate s trditvijo. 
Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Pri odgovarjanju bodite iskreni. 
 
1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – delno se strinjam, delno se ne strinjam, 4 – se 
strinjam; 5 – popolnoma se strinjam 
 

1. Deljenje mojega znanja bi izboljšalo vezi z 
obstoječimi člani tima. 

1 2 3 4 5 

2. Deljenje mojega znanja bi izboljšalo vezi z 
obstoječimi člani tima. 

1 2 3 4 5 

3. Strinjam se z večino mnenj mojih kolegov, ne da 
bi o tem veliko premišljeval/a. 

1 2 3 4 5 

4. V zameno za deljenje znanja prejmem denarne 
nagrade. 

1 2 3 4 5 

5. Moji zasebni pogledi na deljenje znanja so 
drugačni od pogledov, ki jih javno izrazim. 

1 2 3 4 5 

6. Direktor meni, da bi moral/a deliti znanje z 
drugimi zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

7. V splošnem je moje deljenje znanja z drugimi 
zaposlenimi v organizaciji dobro. 

1 2 3 4 5 

8. Svoja poročila o delu in uradne dokumente imam 
namen v največji možni meri deliti z ostalimi 
zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

9. Deljenje mojega znanja bi izboljšalo delovne 
procese tima. 

1 2 3 4 5 

10. Deljenje mojega znanja bi mi omogočilo 
spoznavanje novih članov tima. 

1 2 3 4 5 

11. Mislim, da so mnenja in odločitve vodstva 
pravilne, ne da bi pri tem veliko premišljeval/a. 

1 2 3 4 5 

12. V zameno za deljenje znanja prejmem dodatne 
točke za napredovanje. 

1 2 3 4 5 

13. Svoje znanje delim predvsem iz strahu, da bom v 
nasprotnem primeru kaznovan/a ali izključen/a iz 
tima. 

1 2 3 4 5 

14. Moj neposredno nadrejeni meni, da bi moral/a 
deliti znanje z drugimi zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

15. V splošnem je moje deljenje znanja z drugimi 
zaposlenimi v organizaciji škodljivo. 

1 2 3 4 5 

16. Svoje napotke, metode in modele imam namen 
predati drugim zaposlenim. 

1 2 3 4 5 

17. Deljenje mojega znanja bi timu pomagalo doseči 
zadane cilje. 

1 2 3 4 5 

18. Deljenje mojega znanja bi spodbudilo boljše 
sodelovanje sedanjih in bodočih članov tima. 

1 2 3 4 5 

19. Strinjam se s tem, kar o deljenju znanja meni 
večina. 

1 2 3 4 5 

20. Kako močno delam na deljenju svojega znanja, je 
močno odvisno od nagrad, ki jih za to dobim. 

1 2 3 4 5 
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21. Večina mojih kolegov meni, da bi moral/a deliti 
znanje z drugimi. 

1 2 3 4 5 

22. V splošnem je moje deljenje znanja z drugimi 
zaposlenimi v organizaciji prijetna izkušnja. 

1 2 3 4 5 

23. Svoje ideje imam namen deliti s člani tima v 
največji možni meri. 

1 2 3 4 5 

24. Deljenje mojega znanja bi povečalo 
produktivnost tima. 

1 2 3 4 5 

25. Če bom delil/a svoje znanje, me bodo drugi videli 
kot sposobnega in usposobljenega. 

1 2 3 4 5 

26. Vedno sprejmem pogled vodstva na deljenje 
znanja. 

1 2 3 4 5 

27. V splošnem je moje deljenje znanja z drugimi 
zaposlenimi v organizaciji veliko vredno. 

1 2 3 4 5 

28. Svoje izkušnje in znanje o postopkih pri delu 
imam namen deliti s člani tima v največji možni 
meri. 

1 2 3 4 5 

29. Če bom delil/a svoje znanje, drugi ne bodo mislili, 
da sem sebičen/na. 

1 2 3 4 5 

30. V splošnem je moje deljenje znanja z drugimi 
zaposlenimi v organizaciji modra poteza. 

1 2 3 4 5 

31. Svojim sodelavcem imam namen posredovati vire 
informacij, če bodo to potrebovali. 

1 2 3 4 5 

32. Če bom delil/a svoje znanje, bom v timu 
ustvaril/a občutek skupnega lastništva. 

1 2 3 4 5 

33. Če bom delil/a svoje znanje, bom imel/a močnejši 
občutek, da me drugi spoštujejo. 

1 2 3 4 5 

34. Strokovno znanje z izobraževanj in treningov 
imam namen deliti z drugimi zaposlenimi.  

1 2 3 4 5 
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