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Povzetek 

Zanima nas, kako organizacije pri svojih zaposlenih skrbijo za usposabljnje 

upravljanja s tehnologijo in kakšna stališča imajo zaposleni do tovrstnih izobraževanj. V 

raziskavi je sodelovalo 60 udeležencev, starih od 50 do 61 let (M = 53,4). Največ 

udeležencev je zaposlenih na področju šolstva (21,7 %) in področju informatike ter 

računalništva (skupaj 13,3 %). Udeleženci so reševali spletno anketo. Vprašanja se 

navezujejo na področja soočanja s spremembami, občutek učinkovitosti, zadovoljstva in 

ogroženosti s strani mlajših zaposlenih na delovnem mestu. Podjetja svoje zaposlene 

izobražujejo v 56,7 % primerov. Glede na izobraževanje se razlike na nobenem 

področju niso izkazale kot statistično pomembne (p > 0,05), a se na področju občutka 

ogroženosti s strani mlajših razlika zelo približa statistični pomembnosti (p = 0,053). 

Zaradi omejitev je raziskava primerna predvsem kot osnova za nadaljno raziskovanje. 

Uvod 

V raziskavi nas je zanimalo, kako organizacije pri svojih zaposlenih skrbijo za 

usposabljanje upravljanja s tehnologijo in kakšna stališča imajo zaposleni do tovrstnih 
izobraževanj.  

Porast uporabe informacij in tehnologije ter prehod od proizvodnih k storitvenim 

in tehnološko usmerjenim dejavnostim, je spremenil mnoga delovna mesta in zahteve 

zaposlenih (Goldberg, 2000). Od zaposlenih se pričakuje, da imajo več specifičnih 

znanj, izkušenj in da znajo upravljati s tehnologijo tudi na delovnih mestih, kjer v 

preteklosti tovrstno znanje morda ni bilo potrebno. Računalniško znanje in uporaba 

računalnikov ter drugih tehnologij je danes ena najopaznejših zahtev pri delodajalcih 

(Merriam, Baumgartner in Caffarella, 1999). Večja odvisnost od komunikacije preko e-

pošte, video konferenc ipd. za vse zaposlene postavlja nove zahteve po učenju, kako 

uporabljati računalnik in druge tehnološke naprave, potrebne za opravljanje delovnih 

nalog (Ford in Orel, 2005). Pri tem starejši zaposleni predstavljajo posebno populacijo, 

saj se v določenih fizičnih, senzornih in kognitivnih lastnostih razlikujejo od mlajših 
zaposlenih.  

Značilnosti starejših zaposlenih na delovnem mestu 

S procesom staranja se pojavijo določene razvojne spremembe fizičnih in 

kognitivnih sposobnosti pri zaposlenih (Ford in Orel, 2005). Senzorne spremembe so 

lahko vizualne, avditorne in zaznavne. Zaposleni lahko morda potrebujejo očala, imajo 

težave s slišanjem visokofrekvenčnih glasov ipd. Kognitivne spremembe se nanašajo 

predvsem na zmožnost pridobivanja in ohranjanja novih informacij. Starejši zaposleni 

imajo prednost pred mlajšimi glede znanja, ki so ga že osvojili, in glede učenja iz 

izkušenj. Pojavijo pa se lahko upadi v določenih spominskih funkcijah. Težave imajo 
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lahko z delovnim spominom, ki pomeni upravljanje z več informacijami naenkrat. 

Zaradi počasnejšega procesiranja informacij jih lahko težje ohranjajo v delovnem 

spominu, posledično pa imajo več težav pri nalogah, ki zahtevajo hitre odgovore. Tako 

učenje starejših zaposlenih, ki nimajo predhodnih izkušenj z uporabo različnih 

tehnologij, predstavlja poseben izziv za delodajalce. Razmisliti morajo o tem, na kakšen 

način vključiti učenje v sistem dela, da bodo zaposleni informacije usvojili v primernem 

času. Ena od raziskav (Backman, Small in Wahlin, 2001) pa je opozorila tudi na to, da 

vzrok za počasnejše delovanje ni nujno le počasno procesiranje informacij, ampak so 

starejši zaposleni tudi bolj obremenjeni s točnostjo in natančnostjo pri opravljanju 

svojih nalog. Zaradi želje, da bi nalogo opravili pravilno, lahko potrebujejo več časa, da 

jo dokončajo.  

Starejšim zaposlenim hiter napredek tehnologije večkrat prinaša nelagodje 

(Wexler, Drury, Coppola, Tschinkel in Thomas, 2011).  Če prej niso imeli stika z 

računalniki, se jim lahko zdijo zastrašujoči ali pa se bojijo, da bodo kaj pokvarili, zaradi 

česar nimajo pretirane želje po učenju.  

Avtorji Wang, Chen in Chen (2017) so razvili model tehnološke prilagoditve pri 

starejših posameznikih. V svojo raziskavo so vključili 286 udeležencev, starejših od 46 

let, in na podlagi modela opazovali njihovo prilagajanje na uporabo mobilnega telefona. 

Ugotovili so, da demografske spremenljivke kot so spol, starost in stopnja izobrazbe 

niso imele pomembne vloge pri prilagajanju na mobilni telefon. Kot pomembno pa se je 

izkazalo poznavanje naprave in njenih funkcij. Zato menimo, da bi morali delodajalci 

svoje zaposlene usposabljati za uporabo tehnologij, ki jih potrebujejo na delovnem 

mestu, saj jim s tem močno olajšajo prilagoditev na novo napravo ali program. 

Pomembna spremenljivka v modelu je bila tudi notranja motivacija (Wang, Chen in 

Chen, 2017). Pri notranji motivaciji za uporabo naprave so bile pomembne spodbude in 

podpora s strani prijateljev in družine. Vplivala pa so tudi pričakovanja udeležencev o 

zmogljivosti naprave in vloženem trudu. Menimo, da je smiselno, da delodajalci 

starejšim zaposlenim predstavijo prednosti, ki jih prinaša uporaba določene tehnologije 

in jih s tem motivirajo k učenju. Elias, Smith in Barney (2012) so namreč ugotovili, da 

so posamezniki, starejši od 44 let, ki imajo pozitivna stališča do uporabe tehnologije, 

tudi bolj zadovoljni na svojem delovnem mestu. Prav tako so bili ti posamezniki še 

posebej motivirani za delo, saj so imeli občutek, da je njihova služba sigurna, da je 
prihodek visok in da imajo možnost napredovanja. 

Zato se nam zdi pomembno, da delodajalci starejšim zaposlenim nudijo dodatna 

izobraževanja za upravljanje s tehnologijami, ki so potrebne na delovnem mestu. S 

primernim izobraževanjem lahko zagotovijo, da zaposleni obvladajo vse programe ali 

naprave, ki so potrebne za uspešno opravljanje delovnih nalog. Zanima nas, ali podjetja 

starejšim zaposlenim nudijo usposabljanje oziroma izobraževanje za tehnologijo, ki jo 

uporabljajo na delovnem mestu in ali pri tem obstajajo razlike med tehnološkimi in ne-

tehnološkimi podjetji. Zanima nas tudi, ali prihaja do razlik v soočanju s spremembami, 

občutkom učinkovitosti na delovnem mestu, zadovoljstvom in občutkom ogroženosti s 

strani mlajših zaposlenih med udeleženci, ko so bili deležni tovrstnih izobraževanj in 
tistimi udeleženci, ki usposabljanja niso bili deležni.  

Pričakujemo, da v podjetjih skrbijo za izobraževanje starejših v zvezi s sodobnimi 

tehnologijami z vključevanjem v usposabljanja ali izobraževanja (v tehnoloških 

podjetjih še bolj kot v ne-tehnoloških podjetjih). Glede na pretekle študije pričakujemo 

tudi, da prihaja do pomembnih razlik v soočanju s spremembami, občutkom 

učinkovitosti, zadovoljstvom in občutkom ogroženosti s strani mlajših zaposlenih med 

udeleženci, ko so bili deležni usposabljanja oziroma izobraževanja za delo s 
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tehnologijo, ki jo uporabljajo na delovnem mestu, in tistimi udeleženci, ki izobraževanja 

niso bili deležni. 

 

Metoda 

Udeleženci 

V raziskavi je sodelovalo 60 udeležencev, starih od 50 do 61 let (M = 53,4), od 

tega 45 % žensk. Največ udeležencev je zaposlenih na področju šolstva (21,7 %) in na 

področju informatike ter računalništva (skupaj 13,3 %). Kar 93,3 % jih na delovnem 

mestu uporablja pisarniške programe (Microsoft Word, Power Point, Excel...), 91,7 % 

brskalnike in elektronsko pošto, 43,3 % strokovne programe, 23,2 % aplikacije in 

programe za komuniciranje (Slack, Trello, Skype ipd.) ter 3,3 % programski jezik (C++, 

Java, Python).  

 

Pripomočki 

V spletni vprašalnik smo vključile vprašanja o demografskih podatkih, relevantnih 

za raziskavo (spol, starost, področje dela, podjetje). Nato je sledilo vprašanje o tem, 

katere vrste tehnologije zaposleni uporabljajo na delovnem mestu. Udeleženci so lahko 

označili, katere tehnologije uporabljajo, dopisali druge ali pa označili, da tehnologij na 

delovnem mestu ne uporabljajo. Nato so na lestvici od 1 (nikoli) do 5 (zelo pogosto) 

ocenili, kako pogosto uporabljajo tovrstno tehnologijo. V naslednjem vprašanju smo 

preverile, ali so bili deležni usposabljanja/izobraževanja s strani podjetja za uporabo 
sodobne tehnologije.  

Tisti udeleženci, ki so odgovorili, da niso bili deležni izobraževanja, smo 

vprašale, v kolikšni meri bi si želeli usposabljanja/izobraževanja s strani podjetja za 

uporabo sodobne tehnologije (na lestvici od 1 do 5) in ali so bili deležni pomoči ali 

izobraževanja pri uporabi tehnologije izven podjetja (npr. s strani prijateljev, 

sorodnikov, neformalnih izobraževanj). Sledilo je navodilo, da si zamislijo, da bi bili 

deležni tovrstnega izobraževanja s strani podjetja. Nato so označili, v kolikšni meri (na 

lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) bi zanje držalo, da se 

dobro soočajo s spremembami na delovnem mestu, so učinkoviti na delovnem mestu, so 

zadovoljni na delovnem mestu in se počutijo ogrožene s strani mlajših zaposlenih 
(obrnjena postavka). Iz tega smo dobile štiri izbrana področja in tako štiri podlestvice.  

Tisti udeleženci, ki so bili deležni izobraževanja ali usposabljanja, so zapisali, 

kako dolgo je trajalo izobraževanje in za kakšno izobraževanje je šlo. Tudi ta skupina 

udeležencev je dobila vprašanja na enakih štirih področjih, pri tem pa je bila njihova 

naloga, da na lestvici od 1 do 5 ocenijo, v kolikšni meri menijo, da opazijo spremembe 
na teh štirih področjih zaradi izobraževanja. Tako smo dobile še druge štiri podlestvice.  

 

Postopek 

Na podlagi raziskovalnega vprašanja smo najprej sestavile vprašanja. Da bi si 

nekoliko olajšale zbiranje podatkov, smo se združile še z eno skupino študentov, ki so 

prav tako izvajali raziskavo na temo izobraževanja starejših zaposlenih.  Skupaj smo 

oblikovali spletni vprašalnik na spletni strani Enka. Udeležence smo pridobili preko 

spletnih omrežij (Facebook) z metodo snežne kepe.  
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Iz raziskave smo izključile tiste udeležence, ki so reševanje ankete predčasno 

zapustili. Ker nas je zanimalo, kateri udeleženci so zaposleni v tehnoloških podjetjih, 

smo si (v kolikor podjetja nismo poznale) pri tem pomagale s spletnimi stranmi 
podjetja, v katerih so zaposleni udeleženci.  

Na podlagi normalnosti porazdelitve podlestvic ter velikosti vzorca smo se 

odločile, da pri preverjanju razlik med skupinama (tisti, ki so bili deležni izobraževanja 

s strani podjetja in tisti, ki ga niso bili deležni) uporabimo neparametrični test Mann-

Whitneyev U. Da smo lahko izvedle ta preizkus, smo odgovore na osmih podlestvicah 

združile v štiri področja. Na enak način smo preverile, ali prihaja do razlik na štirih 

področjih med tistimi, ki so bili deležni pomoči izven podjetja in tistimi, ki niso bili 
deležni nikakršne pomoči.  

 

Rezultati 

Od 60 udeležencev jih je bilo 56,7 % deležnih usposabljanja oziroma 

izobraževanja za uporabo tehnologije s strani podjetja. Da bi preverile, ali pri tem 

obstajajo razlike med tehnološkimi in ne-tehnološkimi podjetji, smo želele izračunati 2 

preizkus. Samo pet podjetij je takšnih, ki smo jih opredelile pod tehnološka podjetja. 

Ker se v to kategorijo razvršča premalo udeležencev, 2 preizkusa ne smemo 

interpretirati. Od petih udeležencev, ki so zaposleni v tehnoloških podjetjih so bili 

usposabljanj deležni trije.  

Od tistih udeležencev, ki niso bili deležni izobraževanja, bi si povprečen 

udeleženec srednje želel imeti usposabljanje s strani podjetja za uporabo sodobne 

tehnologije (M = 3,96). Od teh udeležencev jih je bilo 65,38 % deležnih pomoči ali 

izobraževanja pri uporabi tehnologije izven podjetja (npr. s strani prijateljev, 

sorodnikov, neformalnih izobraževan).  

V drugem delu naše raziskave nas je zanimalo, ali prihaja do pomembnih razlik na 

štirih področjih (soočanje s spremembami, občutek učinkovitosti, zadovoljstva in 

ogroženosti s strani mlajših na delovnem mestu) med udeleženci, ko so bili deležni 

usposabljanja oziroma izobraževanja za delo s tehnologijami in tistimi udeleženci, ki 

usposabljanja niso bili deležni. Tako smo dobile osem podlestvic – štiri za tiste, ki so 

bili deležni izobraževanja in štiri za tiste, ki niso bili deležni izobraževanja. S pomočjo 

Shapiro-Wilkovega testa smo preverile, v kolikšni meri se odgovori udeležencev pri 

osmih podlestvicah porazdeljujejo normalno in ugotovile, da porazdelitev na nobeni 

izmed podlestvic ni normalna (p < 0,05). Zato uporaba t-testa za neodvisna vzorca ni 

ustrezna in smo za primerjavo med tistimi, ki so bili deležni izobraževanja (N = 34)  in 

tistimi, ki niso bili deležni izobraževanja (N = 26), uporabile neparametrično mero 

Mann-Whitneyev U. Iz Tabele 1 lahko razberemo, da glede na izobraževanje razlike na 

nobenem področju niso bile statistično pomembne (p > 0,05), a se na področju občutka 
ogroženosti s strani mlajših razlika zelo približuje statistični pomembnosti.  
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Tabela 1 

Primerjava izbranih področij glede na to, ali so bili zaposleni deležni izobraževanja za delo s 

tehnologijo, ki jo uporabljajo na delovnem mestu. 

Področje Izobraževanje N   M rang Mann-Whitneyev U    p 

Soočanje s spremembami Da 34 30,71 449,00 0,910 

 Ne 26 30,23   

Občutek učinkovitosti Da 34 30,82 453,00 0,858 

 Ne 26 30,08   

      

Zadovoljstvo Da 34 28,21 364,00 0,216 

 Ne 26 33,50   

Občutek ogroženosti s 

strani mlajših Da 34 26,87 318,50 0,053 

 Ne 26 35,25   

 

Glede na to, da je bilo izmed od tistih udeležencev, ki niso bili deležni izobraževanja, več kot 

polovica takih, ki so imeli pomoč ali izobraževanje pri uporabi tehnologije izven podjetja, 

smo preverile, ali prihaja morda do razlik med tema dvema skupinama (torej med tistimi, ki 

so bili deležni pomoči izven podjetja in tistimi, ki niso bili deležni nikakršne pomoči) na štirih 

izbranih področjih. Uporabile smo neparametrično mero Mann-Whitneyev U. Iz Tabele 2 

lahko razberemo, da razlike glede na to, ali so bili udeleženci deležni pomoči ali 

izobraževanja izven podjetja na izbranih področjih, niso bile statistično pomembne (p > 0,05). 
Pri občutku ogroženosti s strani mlajših do razlik med rangi ne prihaja.  

 

Tabela 2 

Primerjava izbranih področij glede na to, ali so bili deležni pomoči izven podjetja  

Področje Pomoč N   M rang Mann-Whitneyev U    p 

Soočanje s spremembami Da 17 13,79 81,50 0,792 

 Ne 9 12,94   

Občutek učinkovitosti Da 17 14,24 89,00 0,525 

 Ne 9 12,11   

Zadovoljstvo Da 17 13,09 69,50 0,711 

 Ne 9 14,28   

Občutek ogroženosti s 

strani mlajših Da 17 13,50 76,50 1,000 

 Ne 9 13,50   

 

  



6 

  

Razprava 

Prvo hipotezo, V podjetjih skrbijo za izobraževanje starejših v zvezi s sodobnimi 

tehnologijami z vključevanjem v usposabljanja ali izobraževanja (v tehnoloških 

podjetjih še bolj kot v ne-tehnoloških podjetjih), lahko na podlagi rezultatov potrdimo. 

Nekoliko več kot polovica podjetij, ki smo jih v naši raziskavi zajele, svojim 

zaposlenim omogoča izobraževanje. Problem vidimo v vzorcu, saj smo želele primerjati 

tehnološka in ne-tehnološka podjetja, a je bilo v vzorec vključenih le 5 tehnoloških 

podjetij. V prihodnosti bi se bilo potrebno bolj specifično osredotočiti na vzorec 

podjetij, ki bi jih vključili in načrtno kontaktirati tako tehnološka kot ne-tehnološka 

podjetja. Drugega del hipoteze, da v tehnoloških podjetjih še bolj skrbijo za 
vključevanje starejših zaposlenih v izobraževanja, tako ne moremo komentirati.  

Podjetjem, ki svojih zaposlenih ne vključujejo v dodatna izobraževanja in 

usposabljanja, priporočamo, da zaposlenim ponudijo možnost samostojne izbire, ki ni 

obvezna. Rezultati so namreč pokazali, da bi si starejši zaposleni, ki niso bili deležni 

izobraževanja s strani podjetja, tega želeli. Kar 65,4 % udeležencev si je tako poiskalo 

pomoč izven organizacije, npr. pri prijateljih, sorodnikih ali na neformalnih 
izobraževanjih. 

Pomembna spremenljivka je notranja motivacija, ki so jo v svojem modelu 

navedli Wang, Chen in Chen (2017). V njihovi raziskavi so notranjo motivacijo 

predstavljale spodbude in podpora iz okolja (natančneje s strani družine in prijateljev), 

kar se je pokazalo tudi pri nas. Udeleženci, ki niso bili deležni izobraževanja s strani 

podjetja, so dobili dodatno pomoči prav s strani prijateljev, družine ali sorodnikov. 

Podjetja bi morala pri oblikovanju izobraževanj upoštevati predhodno znanje svojih 

zaposlenih, njihove specifične lastnosti in tudi stališča do uporabe tehnologije, saj se je 

to izkazalo kot pomembno za zadovoljstvo na delovnem mestu (Elias, Smith in Barney, 
2012).  

Drugo hipotezo, Prihaja do pomembnih razlik v soočanju s spremembami, 

občutkom učinkovitosti, zadovoljstvom in občutkom ogroženosti s strani mlajših 

zaposlenih med udeleženci, ko so bili deležni usposabljanja oziroma izobraževanja za 

delo s tehnologijo, ki jo uporabljajo na delovnem mestu, in tistimi udeleženci, ki 

izobraževanja niso bili deležni, moramo na podlagi naših rezultatov zavrniti, saj ni 

prišlo do pomembnih razlik v soočanju s spremembami, učinkovitostjo in 
zadovoljstvom med obema skupinama. 

Rezultati pa so pokazali, da prihaja do večjih razlik med tistimi, ki so bili deležni 

izobraževanja in tistimi, ki izobraževanja niso imeli, pri občutku ogroženosti s strani 

mlajših zaposlenih. Udeleženci, ki niso bili deležni izobraževanja, so mnenja, da bi se 

počutili manj ogrožene s strani mlajših zaposlenih, če bi bili deležni izobraževanja. 

Podobne rezultate je pokazala tudi raziskava Eliasa, Smitha in Barneya (2012), ki so 

ugotovili, da so starejši, ki imajo pozitivna stališča do uporabe tehnologije občutek, da 

je njihova služba sigurna. Zanimivo pa je, da tisti udeleženci, ki so bili deležni 

izobraževanja, niso menili, da se zaradi izobraževanja počutijo manj ogrožene s strani 
mlajših zaposlenih. Takšni rezultati pa so lahko posledica naše raziskave. 

Udeleženci, ki so bili deležni izobraževanja s strani podjetja, namreč niso 

odgovarjali na enaka vprašanja, kot udeleženci, ki niso bili deležni izobraževanja. Tisti, 

ki niso bili deležni izobraževanja, so odgovarjali na štirih področjih za trenutno situacijo 

in hipotetično situacijo, v kateri bi bili deležni izobraževanja. Udeleženci, ki so bili 

deležni izobraževanja pa so direktno ocenjevali, kaj menijo, da so jim izobraževanja 

prinesla oziroma če so na izbranih področjih prav zaradi izobraževanja boljši. Pri tem je 
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pomembno, da smo pri primerjanju teh dveh skupin pozorni na to, da morda ne gre za 

popolnoma identična konstrukta. Možno je namreč, da tisti, ki niso bili deležni 

izobraževanja precenjujejo, njegove koristi. Morda prav zato prihaja do razlik med 

skupinama glede občutka ogroženosti s strani mlajših. Tisti, ki niso bili deležni 

izobraževanja, morda precenjujejo pozitivne učinke izobraževanja na njihovo 
ogroženost. 

Pri interpretiranju rezultatov moramo upoštevati napake, do katerih je lahko prišlo 

v procesu merjenja. Rezultate smo pridobili na podlagi majhnega vzorca, potrebno bi 

bilo pridobiti vsaj še enkrat toliko udeležencev (N >100). V prihodnje bi se procesa 

pridobivanja podatkov lotile drugače in bi bolj načrtno opredelile tehnološka in 

netehnološka podjetja, ter nato vzorec iskale znotraj njih. Poleg tega bi bilo mogoče 

dobro preverjati tudi stališča zaposlenih do uporabe tehnologije, saj so predhodne 

raziskave pokazale, da stališča pomembno vplivajo na to, ali bodo posamezniki 
uporabljali določeno tehnologijo.  

Menimo, da je problem vsekakor pomemben in aktualen, saj tehnologija čedalje 

bolj posega na vsa področja našega delovanja, pri zaposlenih pa postavlja vedno nove 

zahteve. Iz raziskave je razvidno, da bi si starejši zaposleni želeli izobraževanj, zato 

menimo, da bi morali delodajalci vsem zaposlenim, še posebej pa starejšim, omogočati 

usposabljanja za uporabo tehnologije, ki jo potrebujejo, ter jim predstaviti prednosti in 

jih s tem dodatno motivirati. 

 

Zaključki 

Podjetja v Sloveniji svoje zaposlene v nekoliko več kot polovici primerov 

usposabljajo za delo s tehnologijo, ki je potrebna na delovnem mestu. Zaposleni, ki 

tovrstnih izobraževanj niso deležni, pa si pogosto poiščejo pomoč izven podjetja. 

Udeleženci so tudi izkazali željo po takšnih izobraževanjih, zato menimo, da bi jim 

podjetja morala to omogočiti, pri tem pa upoštevati specifične lastnosti starejših 

zaposlenih in njihova stališča. Udeleženci tudi menijo, da bi jim izobraževanje 

pomagalo, da se ne bi počutili ogrožene s strani mlajših zaposlenih na delovnem 

mestu. Pomembnih razlik v soočanju s spremembami, občutkom učinkovitosti in 

zadovoljstvom na delovnem mestu sicer nismo uspele dokazati, vendar smo 

prepričane, da na tem področju za raziskovanje ostaja še veliko manevrskega prostora. 

Zaradi omejitev, ki smo jih navedle tekom razprave, priporočamo, da se naši zaključki 
uporabijo predvsem kot osnova za ponovno oz. nadaljne raziskovanje.  

Pri tem pa je pomembna tudi vloga psihologov, ki jo vidimo predvsem v 

ozaveščanju starejših zaposlenih o prednostih tehnologije in motivaranju starejših 

zaposlenih, hkrati pa v ozaveščanju delodajalcev o prednostih tovrstnih izobraževanj 
in dodani vrednosti, ki jo prinašajo starejši zaposleni. 
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