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POVZETEK v SLOVENŠČINI 

 

Zadnja tri desetletja raziskovalci kažejo povečano zanimanje za proučevanje meditacijske vadbe, 

nedavno pa je meditacija pritegnila pozornost tudi v industrijsko-organizacijski psihologiji. Ker 

je trenutno raziskav izven terapevtskega področja zelo malo, smo se v študiji osredotočili na 

proučevanje morebitnega ugodnega učineka meditacije na organizacijske spremenljivke, in sicer 

na delovno zadovoljstvo, delovno zavzetost in spoprijemanje s stresom. V raziskavi je sodelovalo 

196 zaposlenih, od tega 82 meditirajočih in 114 nemeditirajočih. Uporabili smo vprašalnik, ki so 

ga sestavljali Lestvica delovnega zadovoljstva, Lestvica delovne zavzetosti (UWES) in 

Vprašalnik strategij spoprijemanja s stresom (COPE). Pričakovali smo, da bodo meditirajoči 

udeleženci pri delu bolj zadovoljni, bolj zavzeti in da bodo pogosteje uporabljali strategije 

Pozitivna reinterpretacija in rast, Zadrževanje spontanega odziva ter Sprejetje. Rezultati kažejo, 

da med meditanti in nemeditanti ni pomembnih razlik v meri splošnega delovnega zadovoljstva 

in delovne zavzetosti, kar bi lahko bila posledica tega, da so posamezniki izhajali iz različnih 

delovnih kontekstov- različne organizacijske klime in kulture. Pri spoprijemanju s stresom so se 

pokazale pomembne razlike, kjer so meditirajoči pogosteje uporabljali strategijo Pozitivna 

reinterpretacija in rast ter Zadrževanje spontanega odziva, ne pa tudi strategijo Sprejetje. Pri 

večini spremenljivk se je pokazala pomembna povezanost s časom trajanja meditacije, tako lahko 

majhne razlike med skupinama morda pripišemu tudi neizkušenosti udeležencev v meditacijski 

vadbi (večina meditirajočih uporablja vadbo do dveh let). Pomanjkljivosti študije se razen na 

različne delovne kontekste pri udeležencih in na majhno število izkušenih meditatorjev v 

raziskavi, nanašajo tudi na pomanjkanje informacije o uporabljanemu tipu meditacije, zaradi česa 

posameznike med seboj težko primerjamo. Razen tega se pomanjkljivosti nanašajo tudi na 

proučevanje meditacijske vadbe nasploh (samoporočujoče mere, vpliv dolgotrajne meditac ije, 

neubesedljivost izkušnje). Raziskave v nadaljevanju, bi se morale osredotočiti na proučevanje 

izkušenih meditatorjev, ki izhajajo iz enakega ali podobnega organizacijskega konteksta.  

 

Ključne besede: meditacija, zadovoljstvo pri delu, delovna zavzetost, spoprijemanje, čuječnost; 
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ABSTRACT in ENGLISH 

 

The last three decades, researchers show an increased interest in the study of meditation 

exercises. Recently meditation gain attention also in industrial-organizational psychology. Since 

the current research outside the therapeutic areas is poor and unsufficient, in our study we 

focused on examining the potential beneficial effect of meditation on organizational variables, 

like job satisfaction, work engagement and coping with stress. The study involved 196 

employees, of which 82 meditators and 114 nonmeditators. We used a questionnaire composed of 

job satisfaction scale, work engagement scale (UWES) and coping with stress questionnaire 

(COPE). We expected that meditating participants will be more satisfied at work, more engaged 

and more likely to use the strategy Positive reinterpretation and growth, Retention of spontaneous 

response and Acceptance. The results show that the meditators and nonmeditators show no 

significant differences in the extent of general job satisfaction and work engagement, which 

could be due to the fact, that individuals are derived from different working contexts- different 

organizational climate and culture. In the field of stress coping styles, the study has revealed 

important differences, where meditators used strategy Positive reinterpretation and growth and 

Retention of spontaneous response more frequently, but not also the strategy Acceptance. Results 

for most variables showed a significant correlation with the duration of meditation, so the small 

differences between the two groups could be also attributed to the inexperience of the participants 

in meditation (most participants use meditation up to two years). Limitations of the study, in 

addition to different working contexts of the participants and the small number of experienced 

meditators, also relate to the lack of information on the applicable type of meditation, which 

makes individuals difficult to compare with each other. Moreover, the limitations also apply to 

the characteristics of meditation study in general (self-reported rates, the impact of long-term 

meditation, nonverbalized experience). Further researchers should focus on the study of 

experienced meditators, coming from the same or similar organizational context . 

 

Key words: meditation, job satisfaction, work engagement, coping behavior, mindfulness; 
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1 TEORETIČNI UVOD 

 

V diplomskem delu se bom sprva osredotočila na raziskovanje značilnosti meditacije.  V sklopu 

tega bom predstavila kratko zgodovino in zgodnja pojmovanja, težave definiranja, oblike in vrste 

meditacije ter psihofizične spremembe, ki se ob meditaciji pojavljajo. Naslednja poglavja bom 

posvetila proučevanim organizacijskim spremenljivkam (delovno zadovoljstvo, delovna 

zavzetost in spoprijemanje s stresom); na začetku bom opisala nekaj njihovih osnovnih 

značilnosti (npr. definicija), nato bom jih skušala glede na obstoječo literaturo povezati z vajo 

meditacije in njenim morebitnim ugodnim učinkom.  

 

1.1 ZGODOVINA MEDITACIJE 

 

Meditacija, ki se je razvila na vzhodu kot duhovna vaja, se danes v zahodnem kontekstu 

uporablja kot terapevtska tehnika za zdravljenje številnih psiholoških in fizioloških motenj ter za 

zmanjševanje nivoja stresa pri zdravih posameznikih (Chiesa in Malinowski, 2011; Bond idr., 

2009). Preobrat v usmerjenosti raziskovalcev na proučevanje terapevtskih učinkov je povročil 

naraščajoč interes v raziskave meditacijskih tehnik (Bond idr. 2009). Koncept meditacije so 

posvojile številne moderne študije in ga vključile v programe upravljanja s stresom in kognitivno-

vedenjske terapijske programe (Stein, 2001), tako danes predstavlja meditacija eno najbolj široko 

uporabljenih ter raziskovanih psiholoških disciplin (Walsh in Shapiro, 2006).  

V svoji osnovi različni pristopi k meditaciji v glavnem posredno ali neposredno izhajajo iz 

hinduistične ali budistične tradicije. Tako budizem kot hinduizem lahko vidimo kot neke vrste 

teoriji preobrazbe- obe smeri se strinjata v tem, da je občutek o sebi, ki ga doživljamo v 

vsakodnevnem življenju, le prehoden vidik realnosti, ki ga lahko premagamo s sledenjem 

določeni poti, katere ključni element je meditacija. Obe zahodni tradiciji vsebujeta obsežno 

zbirko različnih pristopov, pri tem pa ne gre le za psihološko teorijo, temveč za religijo, filozofijo 

in psihologijo skupaj (Sedlmeier idr., 2012). Zahodne definicije v glavnem poudarjajo, da je 

meditacija strategija samoregulacije s poudarkom na treningu pozornosti, nasprotno pa 

meditacijske kulture bolj poudarjajo mentalni razvoj posameznika (Wlash in Shapiro, 2006). 
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Ker se pogosto pojavlja tendenca, da b i si sisteme prepričanja iz drugih kultur razlagali skozi 

naše leče (Goleman, 1976), bi bilo smiselno pogledati nekatera pojmovanja originalnih 

meditacijskih kultur. 

 

1.1.1 Hinduistični (jogijski) pristop k meditaciji  

 

V 2. stoletju p. n. š. je Patanjali v znamenitih Yoga sutras zbral ideje in sisteme joge, ki so bili v 

tistem času prisotni v hinduizmu ter razvil t. i. klasično jogo. V teh spisih je meditacija del 

širšega filozofskega konteksta (npr. gledanje na svet, predpostavke o obstoju boga), njen namen 

pa je doseganje stanja osvobojenosti (angl. liberation), razsvetljenja (angl. enlightenment) ali 

čiste zavesti (angl. pure awareness) (Sedlmeier idr., 2012).  

Patanjali je predlagal metodo za dosego čiste zavesti, ki je sestavljena iz osmih korakov. Najprej 

se je potrebno držati pravil in etične discipline (yam, niyam), kar zagotavlja mirnejši um in 

možnost meditiranja. Nato moramo usposobiti telo- fizično držo (asana) in spoznati znanost 

kontrole dihanja (pranayama), preden pridemo do stopnje, ki jo imenuje vstop v meditacijo in se 

nanaša na odrekanje čutom (pratyahara)- posameznik zapre pot zunanjim dražljajem  in se odpre 

notranjemu doživljanju. Naslednja stopnja je meditacija koncentracije ali eno-točkovnost uma 

(dharana), kjer treniramo usmerjanje pozornosti. Joga v ta namen uporablja mantro (beseda ali 

zvok, navadno iz sanskrta) ali notranjo vizualizacijo. Naslednja stopnja je meditacija (dhyana) in 

na koncu sledi končna stopnja meditacije (samadhi), ki bi jo lahko v našem jeziku opisali kot 

vrhunec koncentracije ali zavesti (Potočnik, 2010). Samadhi je končni cilj vseh hindujskih jogijev 

in predstavlja najvišje stanje zavesti, v katerega lahko izkušeni posamezniki voljno vstopajo tudi 

za dalj časa (Rama, Ballentine in Ajaya, 1998). Prvih pet korakov sodi v pripravljalno stopnjo, 

zadnji trije koraki pa so opisani kot oblike meditacije (dharana, dhyana in samadhi) (Sedlmeier 

idr., 2012). Razlike med oblikami temeljijo na stopnji poglobljenosti in dolžini osredotočanja na 

predmet meditacije (dharano se doseže, ko je meditant sposoben 12 sekund neprekinjene 

osredotočenosti, dhjano po 144. sekundah, samadhi pa meditant doseže po okoli 25. minutah 

neprekinjene meditacije) (Trajkovska, 2005). V okviru joge meditacijo na zahod u v glavnem 

opisujemo kot dhyano (Polajner, 1990).  
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1.1.2 Budistični pristop k meditaciji 

 

Pri budizmu, ki ga je ustanovil Siddharta Gautama Buddha l. 563 p. n. š. , posameznik, podobno 

kot v hinduistični tradiciji, stremi k nirvani (stanju popolnega miru in brezmejne svobode), kar 

pomeni doživlja realnost takšno kot je (angl. experience reality as it really is) (Sedlmeier idr., 

2012; Trajkovska, 2005). Buddha je svojo metodo osnoval na preprostem opazovanju danega 

trenutka (Trajkovska, 2005). Kot pri hinduizmu tudi znotraj budistične tradicije obstajajo številne 

tehnike meditacije, ki so si med seboj v veliki meri podobne- navadno gre sprva za razvijanje 

koncentracije (eno-točkovna meditacija) kateri sledi čuječnost (čuječna meditacija) (Potočnik, 

2010). Pot do osvoboditve hrepenenja, prenehanja trpljenja ali dosege prebujenja (Plemenita 

osmera pot, angl. Noble eightfold path) podobno kot v hinduizmu opisuje pot osmih korakov. 

Podobno vsebuje pripravljalni del (prvih šest elementov) in meditacijski del (naslednja dva 

koraka), ki omogočata posamezniku, da vidi stvari takšne kot so (Sedlmeire idr, 2012). Najbližje 

besede za meditacijo v budistični tradiciji so dhyana, bhavana in vipassana (Wikipedia, 2014a). 

Ključnega pomena v budistični tradiciji meditacije je razvijanje koncentracije nad mentalnimi 

procesi. Najpogostejša tehnika, ki jo je prakticiral Buda, je zavedanje dihanja (Potočnik, 2010).  
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1.2 TEŽAVE DEFINIRANJA MEDITACIJE 

 

Obstaja mnogo tipov meditacije, kar vodi v veliko raznolikost mnenj v strokovni literaturi. Do 

sedaj raziskovalci, kljub mnogim poskusom, še niso uspeli postaviti splošno sprejete definicije, 

kar je posledica tako heterogene narave meditacije kot tudi številnih drugih omejitev (Kok, 

Waugh in Fredrickson, 2013). 

 

1.2.1 Meditacija kot tehnika in kot stanje  

 

Termin meditacija se nanaša tako na stanje samo po sebi (posameznik se nahaja v meditativnem 

stanju) kot tudi na številne tehnike, s pomočjo katerih dosežemo meditativno stanje, in ki se 

razlikujejo v učinkih na možgansko delovanje (Bond idr., 2009). Očitno je, da se pojavljajo 

težave v strokovni literaturi, saj raziskovalci uporabljajo različne definicije za poimenovanje 

enake stvari. Številni avtorji poudarjajo potrebo po jasni razločitvi med tehniko in stanjem, kjer 

stanje velja za rezultat uspešne uporabe tehnike (Nash in Newberg, 2013). Toda ni tako 

enostavno razdvojiti poti (tehnike in metode) od cilja samega (prave meditacije kot duševnega 

stanja), saj s tem že ločujemo različne meditacije in šole med seboj (Polajner, 1990).  

 

1.2.2 Meditacija in religijsko ozadje 

 

Težave natančnega definiranja meditacije so med drugim posledica posebnosti števinih 

meditacijskih tradicij (Wikipedia, 2014a). Meditacija je del skoraj vsake religije v vzhodnih in 

zahodnih kulturah, kot so judovska, krščanska, muslimanska, japonska, konfucianska, kitajska 

hinduistična in budistična (Stein, 2001; Welsh in Shapiro, 2006). Med različnimi tradicijami, ki 

so se razvijale ločeno, obstajajo številne razlike v teoriji in posledično meditacijski praksi 

(Wikipedia, 2014a). Kot smo že ugotovili, so v teh tradicijah tovrstne prakse vključene v celoten 

življenjski stil (Welsh in Shapiro, 2006). Tako je vaja čuječnosti znotraj budizma prakticirana 

skupaj s številnimi drugimi spiritualnimi treningi, ki vsi skupaj predstavljajo le en aspekt (od 

osmih) (Van Gordon, Shonin, Zangeneh in Griffiths, 2014). Nekateri avtorji poudarjajo 

(Wikipedia, 2014a), da večina meditacijskih tehnik ne more obstajati ločeno od celotnega sistema 
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prepričanja in delovanja. Kljub temu se danes tehnike meditacije uporabljajo ločeno od njihovega 

spiritualnega in filozofskega konteksta v namen spodbujanja posameznikovega psihičnega 

blagostanja (Perez de Albeniz, 2000).  

 

1.2.3 Meditacija pod različnimi imeni 

 

Meditacija je postala splošen izraz za opisovanje številnih drugih duhovnih in/ali religijskih 

aktivnosti in kot posledica napačnih predvidevanj o podobnosti tudi sinonim za številne druge 

bolj vsakdanje kognitivne funkcije (npr. kontemplacija, refleksija, koncentracija, premišljevanje, 

razmišljanje) (Nash in Newberg, 2013). Termin meditacija se nanaša na širok spekter vaj, ki 

segajo od tehnik, ki sprožajo relaksacijo, do vaj z višjim ciljem, kot je povečanje blagostanja ali 

osebnostna rast. Pomemno je biti specifičen glede tipa meditacijske prakse. Besedo meditacija 

lahko primerjamo z besedo šport, kot če bi o vseh športih govorili, da so enaki (Lutz, Slagter, 

Dunne in Davidson, 2008). 

 

1.2.4 Težave ubesedovanja meditacije 

 

Če upoštevamo, da se meditacija dogaja prav na dnu duševnosti, kamor neposredno razum ne 

seže, potem lahko ugotovimo eno osnovnih značilnosti meditacije: o njej ne moremo govoriti ali 

pisati iz istega razloga, kot z razumom ne moremo zajeti neposredno doživljanja samega. V tem 

naletimo na paradoks, ki je svojevrsten za meditacijo: ko govorimo ali razmišljamo o meditaciji, 

s tem povemo bolj to, kar ni, kot to, kar je (Polajner, 1990). Verjetno bodo določene dimenzije 

konstrukta meditacije zmeraj ostale neopisljive in polno razumljene le s strani posameznikov, ki 

jih eksperimentalno preizkusijo (Van Gordon idr., 2014). Tako je majhna verjetnost, da bo kdaj 

sprejeta vseobsegajoča definicija meditacije. Definicija meditacije se razlikuje glede na interes- iz 

socialnega, psihološkega, kliničnega ali spiritualnega vidika oz. glede na perspektivo 

razsikovalca (Van Gordon idr., 2014).  
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1.3 DEFINICIJA IN OPREDELITEV MEDITACIJE 

 

Kot smo že ugotovili, se pojavljajo številne težave pri poskusu definiranja meditacije. Beseda 

meditacija se uporablja za množico vaj, ki se med seboj razlikujejo, tako da je besedo težko 

enoznačno poimenovati (Wikipedia, 2014a). Kljub številnim težavam in nesoglasjem glede 

definiranja meditacije, raziskovalci močno usmerjajo svoj trud v raziskovanje primernih 

razlikovalnih kriterijev, za ločevanje meditacijske prakse od drugih vaj (Bond  idr., 2009).  

 

1.3.1 Etimološki izvor 

 

Meditacija (lat. meditátio) izvira iz latinskega glagola méditor, ki ima dve skupini pomenov: 

(premišljevati/ snovati/ misliti na/ pripravljati se in tudi vaditi/ učiti/ učiti se. Meditacija torej 

najprej pomeni razmišljanje in premišljevanje, razen tega pa pomeni tudi vajo (Polajner, 1990). 

Nekateri avtorji meditacijo izpeljujejo iz latinske besede medium (središče) in ire (iti). V okviru 

te meditacija pomeni potovanje v središče, v notranjost, notranjanje (Polajner, 1990).  

 

1.3.2 Definicija meditacije 

 

V znanstveni literaturi trenutno obstajata dva popularna načina definiranja meditacije. Prva 

skupina definira meditacijo kot eno izmed tehnik mentalnega treninga (npr. Cahn in Polich, 2013; 

Lutz. idr., 2008; Raffone, Tagini in Srinivasan, 2010), kar bi lahko poimenovali definicije metode 

ali tehnike. Druga skupina definira meditacijo s poudarjanjem okrepljenega stanja doživljanja 

(angl. enhanced experiential state) ali spremenjenega stanja zavesti (angl. altered state of 

counsciousness), ki se pojavi ob prakticiranju tehnike meditacije (npr. čista zavest), katere bi 

lahko poimenovali definicije stanja (Nash in Newberg, 2013).  
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Med raziskovalci prevladuje jo zlasti definicije meditacije kot tehnike : 

 “Termin meditacija se nanaša na družino samoregulacijskih vaj, ki se osredotočajo na 

trening pozornosti in zavedanja”. Namen vaje je povečati nadzor nad mentalnimi procesi, 

kar posledično spodbuja splošno psihično blagostanje in/ali razvoj specifičnih 

zmogljivosti kot so mirnost, jasnost in koncentracija (Wash in Shapiro, 2006).  

 Lutz idr. (2008) definirajo meditacijo kot “skupino strategij za uravnavanje pozornostnih 

in čustvenih sistemov, za različne ugodnosti, kot so razvoj psihičnega blagostanja ali 

čustvene uravnoteženosti”. 

 Goleman (1976) meditacijo definira kot “samoregulacijo in ponovno učenje pozornostnih 

navad”.  

 Bloom (1991) definira meditacijo kot neke vrste “razmišljanje v stanju globoke 

sproščenosti, toda namesto da bi človek sanjaril, se prebudi in zave samega sebe”. 

 Meditacija pomeni “obliko mentalnega treninga, ki zahteva umirjanje ali praznjenje uma 

in njen cilj je doseči stanje nenavezanega opazovanja (angl. detached observation) ali 

umirjene budnosti (angl. restful alertness)” (Chen idr., 2012). 

 

Za ilustracijo navajam še eno izmed definicij meditacije kot stanja : 

 “Meditacija je stanje, v katerem gledamo z notranjimi očmi. Omogoča nam širši in 

vsestranski pogled na vse kar se dogaja okoli nas”. Zanjo je značilno, da je progresivna- 

vsaka stopnja prinese novo odkritje. Je potovanje brez konca, ki na svoji poti zdravi in 

združuje (Hall, 1998).  
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1.4 ZAČETKI ZNANSTVENEGA RAZISKOVANJA MEDITACIJE 

 

Meditacijska praksa ponuja nove poglede na človeško naravo, zdravje in potencial, patologijo ter 

terapijo (Walsh in Shapiro, 2006). Več kot tisoč let stare meditacijske tradicije z dolgo zgodovino 

raziskovanja notranje človeške narave, služijo kot vir inspiracije za nove hipoteze o povezavi 

uma in telesa, ki predstavljajo nov pogled na mentalna stanja človeka (Kok, Waugh in 

Fredrickson, 2013). Raziskave povezane z meditacijo kažejo na to, da je običajno stanje 

človeškega uma nerazvito, nekontrolirano in nefunkcionalno. Velika večina nefunkcionalnih 

dejavnosti zraven tega ponavadi ostane neopažena. Freud (1962) je šokiral zahoden svet z izjavo, 

da “človek ni niti gospodar svojega uma”. O tem poročajo meditatorji že tisočletja (Welsh in 

Shapiro, 2006). V skladu z budističnimi prepričanji, imajo posamezniki tendenco po 

razglabljanju oz. ruminaciji (angl. ruminate) o preteklosti in/ali tendenco po hitenju proti 

neudejanjeni prihodnosti (angl. ungraspable)- neudejanjeni, saj se nikoli ne materializira- zmeraj 

je sedanjost. Budistični nauki razlagajo, da lahko ta vedenjska značilnost “ne biti polno prisoten”, 

popači posameznikovo zaznavanje realnosti in zmanjša izkušnjo bivanja na hodečemu truplu 

podobno stanje. Tako je čuječnost tradicionalno gledana kot psihološko prebujenje iz spanca in iz 

truplu podobnega nezavedanja (angl. corpse- like unawareness), tako da posameznik začne 

opazovati, doživljati in zavestno sodelovati v sedanjem trenutku (Van Gordon idr., 2014).  

 

1.4.1 Zgodnje zanimanje zahodnih raziskovalcev 

 

Kljub temu, da je meditacija v Indiji poznana že tisočletja, so se empirične študije v zahodni 

psihologiji začele pojavljati šele v sedemdeseth letih 20. stol (Goleman in Schwartz, 1976). V 

najbolj zgodnjih raziskavah je bila študija meditacije in čuječnosti področje humanističnih in 

transpersonalnih psihologov. Ti raziskovalci so raziskovali vrednosti teh praks skladno z 

njihovim originalnim namenom povečevanja psihloškega in spiritualnega blagostanja in za 

doseganje nivojev zavedanja nad sposobnostjo običanje človeške izkušnje (Walsh in Shapiro, 

2006). Ob začetku raziskovanja meditacije na zahodu so tedanji vodilni psihologi in zdravniki 

nanjo gledali z veliko mero skepticizma. To je povezano z zgodnjim odporom psihološke 

znanosti v odnosu do religije, saj je meditacija tedaj veljala le za duhovno vajo (Ringebach, 

2009). 
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Zaradi pridobitve znanstvene kredibilosti so se zgodnji raziskovalci meditacije osredotočali 

izključno na fiziološke spremenljivke, kot so srčni utrip, krvni pritisk, možgansko valovanje ali 

telesna temperatura. Raziskovalci so nato sledili medicinskemu pristopu, kjer je meditacija 

obravnavana kot recept za številne psihološke in fiziološke težave (Ringenbach, 2009; Sedlmeier 

idr., 2012). V naslednjih dveh poglavjih si bomo pogledali omenjena pristopa.  

 

1.4.2 Meditacija kot sprostitveni odziv 

 

Eden izmed pionirjev proučevanja fiziološkega učinka meditacije je bil Benson (1974), ki je 

postavil hipotezo, da je meditacija sprostitveni odziv (angl. relaxation response). Benson je 

razvijal vedenjsko-medicinski prostop, ki poudarja povezavo med umom in telesom. Sprostitveni 

odziv naj bi predstavljal generaliziran pristop k zmanjševanju s tresa, s pomočnjo nižanja 

simpatičnega vzburjenja in zmanjšanja noradrenalinske aktivnosti (Stein, 2001). Posameznik naj 

bi s ponavljanjem objekta v mislih in pasivnim odnosom dosegel aktivacijo parasimpatičnega 

živčnega sistema, kar sproži relaksacijo. Relaksacijski odziv lahko vidimo kot psihološko 

nasprotje stresa, ki je opisano kot budno hipometabolično psihološko stanje in uravnoteženost 

med simpatičnimi in parasimpatičnimi funkcijami (Van Hooff in Baas, 2013).  

 

Raziskave so pokazale, da igra relaksacijski odziv na fiziološkem nivoju ključno vlogo pri razlagi 

učinkovitosti meditacije. Hkrati pa raziskave kažejo, da fiziološki indikatorji niso zadostni za 

razlago učinkov meditacije in da pomembno vlogo igrajo tudi drugi- psihološki mehanizmi (Van 

Hooff in Baas, 2013). Raziskovalci  ugotavljajo, da je meditacija veliko več kot le sprostitvena 

tehnika, čeprav ima morda nekatere skupne elemente sprostitvi (Sedlmeier idr., 2012).  
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1.4.3 Meditacija kot terapevtska tehnika 

 

Nekoč prakticirana kot le spiritualna vaja, je meditacija danes zlasti v zahodnem kontekstu 

postala videna kot nadomestna terapevtska tehnika za lajšanje številnih z zdravjem povezanih 

težav (Bond idr., 2009). Zahodna psihologija se danes v glavnem osredotoča na raziskovanje 

terapevtskega učinka meditacije. Kljub povečanemu zanimanju ljudi in povečanemu številu študij 

s področja meditacije, je presenetljivo malo empiričnih dokazov učinka meditacije izven 

terapevtskega področja (Sedlmeier idr., 2012). Nekateri avtorji poudarjajo, da terapevtski učinki 

v meditacijskih tradicijah niso bili namen. Nasprotno se je za meditante pričakovalo, da so čim 

bolj osvobojeni vseh vrst slabosti (npr. mentalnih problemov) še preden začnejo s prakso 

meditacije (Sedlmeier idr, 2012). Podobno razlaga Delmonte (2012), da je meditacija namenjena 

izpopolnjevanju (angl. fine-tunning) in ne reševanju resnih emocionalnih konfliktov in deficitov. 

Iz vidika vzhodne perspektive se na meditacijo gleda bolj na izostritev pozornosti in zavedanja, in 

ne kot na metodo za raziskovanje nezavednega materiala. Kljub temu zadnjih 20 let kognitivni in 

behavioristični raziskovalci predlagajo, da vajo meditacije in kvalitete čuječnosti lahko 

izzvzamemo iz njihovega originalnega spiritualega in religijskega konteksta z namenom 

doseganja številnih ugodnih terapevtskih učinkov (Ringebach, 2009). Sčasoma je meditacija 

postala odobrena psihoterapevtska tehnika (Sedlmeier idr., 2012).  
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1.5 OBLIKE MEDITACIJE 

 

Razlike in podobnosti med številnimi tehnikami meditacije na zahodu raziskovalci najpogosteje 

opisujejo glede na usmerjenost pozornosti (Bond idr., 2009). Tako razlikujemo dve vrsti 

meditacije, ki jih avtorji poimenujejo z različnimi imeni: vaje koncentracije in čuječnosti (npr. 

Bond idr., 2009), koncentracija in vpogled (Goleman, 1976), usmerjena pozornost (angl. focused 

attention) in odprto urejanje (angl. open monitoring) (Lutz idr., 2008), pasivna in aktivna 

meditacija (Saraswati, 2014). Ta delitev je prisotna tudi v večih meditacijskih tradicijah kot so 

Zen, Vipassana in tibetanski budizem (Lutz idr., 2008). Obe obliki vključujeta namerno 

usmerjanje pozornosti, vendar se razlikujeta v načinu, kako je le-ta uporabljena (Bond idr., 2009). 

Nevrološke raziskave kažejo, da se pojavljajo razlike v vzorcih možganskih valov, glede na to,  

kam posameznik usmerja svojo pozornost- glede na različne tipe meditacije (Lutz idr., 2008, 

Cahn in Polich, 2006; Valentine in Sweet, 1999; Davis in Hayes, 2011). Tudi uporaba različnih 

objektov pozornosti lahko generira različne vzorce valovanj (Wikipedia, 2014a).  

 

V nadaljevanju si bomo pogledali značilnosti koncentracijske in čuječne oblike meditacije. 

Predstavila bom tudi eno najbolj popularnih in raziskovanih vrst koncentracijske meditacije- 

transcedentalno meditacijo (angl. Transcendental meditation) in najpogosteje proučevano 

intervencijo, ki temelji na pristopu čuječnosti- na čuječnosti temeljujoč program spoprijemanja s 

stresom.  

 

1.5.1 Eno-točkovna meditacija (koncentracijska meditacija, usmerjena 

pozornost) 

 

Pri eno-točkovni meditaciji, kamor avtorji pogosto uvrščajo transcendentalno in joga meditacijo, 

posameznik preusmeri prostovoljen tok pozornosti na izbrano točko fokusa- zunanji ali notranji 

objekt (npr. izkustvo dihanja, vidni objekt, mantra) z namenom izključitve ostalih dražljajev 

(Kok, Waugh in Fredrickson, 2013). Tekom vaje meditacije je objekt koncentracije pridržan v 

mislih in vse druge mentalne aktivnosti so označene kot motnje ali distraktorji, ki jih je treba 

odpraviti (Kabat-Zinn, 1982). Zmeraj kadar posameznik opazi, da je njegova pozornost odplavala 
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na pretekle spomine, plane o prihodnosti ali tesnobo, nežno, a odločno vrne svojo pozornost na 

dihanje (ali mantro ali sliko) (Ringebach, 2009). Cilj te vaje je umiriti um (Stein, 2001).  

Opazovanje dihanja je uporabljeno zaradi svojih lastnosti konstantne prisotnosti in spreminjanja. 

Četudi posameznik usmerja pozornost le na dihanje, pravzaprav ob tem razvija spretnost 

usmerjanja pozornosti na vsak dani trenutek in to spretnost lahko razširi tudi na druga področja 

svojega življenja (Ringebach, 2009). Kadar posameznik že dalj časa vadi ohranjanje pozornosti, 

se nauči upravljati pozornost in ugotoviti, kadar um odplava stran (Lutz idr, 2008). Tekom časa je 

potrebno vse manj truda za ohranjanje koncentracije, saj se spretnost upravljanja pozornosti 

poveča v občutljivosti (angl. sensitivity) in hitrejšemu prepoznavanju distraktorjev (Kok, Waugh 

in Fredrickson, 2013). 

 

1.5.1.1 Transce ndentalna meditacija 

Ena najpogosteje proučevanih oblik meditacije, pogosto poimenovana kot koncentracijska 

meditacija, je transcendentalna meditacija (TM) (Walsh in Shapiro, 2006). Na zahodu je 

meditacija doživela preporod v 60. letih prejšnjega stoletja, z ustanoviteljem TM- indijskim 

učiteljem Maharishi Mahesh Yogijem, ki je želel približati meditacijo in jogo zahodnemu 

človeku. Maharishi je indijske nauke sistematiziral in strukturiral v obliko 7- dnevnega tečaja. 

Transcendentalno meditacijo je definiral kot “sistematični postopek za usmerjanje pozornosti 

navznoter, h globjim plastem misli, vse do tam, kjer duh preseže oz. transcendira izkušnjo 

najsubtilnejšega stanja misli in dospe do njega”. Meditacijo opisuje kot čisto zavest, pomeni mu 

stanje, ne pa toliko tehniko (Polajner, 1990). TM za meditacijo uporablja mantro, ki ni predmet 

za osredotočanje pozornosti, temveč vozilo, na katerem pozornost počiva in, ki pelje navznoter k 

bolj pretanjenim mislim, do čiste zavesti. Kljub temu, da raziskovalci včasih TM opisujejo kot 

koncentracijsko meditacijo, le-ta v naprednejših stopnjah zavedanja postaja vse bolj panoramska 

(Walsh in Shapiro, 2006). Tako Maharishi navaja 7 nivojev zavesti: budnost (angl. waking), sanje 

(angl. dreaming), globok spanec (angl. deep sleep), transcendentalna zavest (angl. transcendental 

consciousness), kozmična zavest (angl. cosmic counsciousness), božja zavest (angl. God 

counsciousness) in enotna zavest (angl. unity consciousness). Preko TM naj bi posameznik 

doživel transcendentalno zavest, vestni in izkušeni meditatorji pa lahko dosegajo tudi stanja 

kozmične zavesti (vedno prisotna budnost tudi v spanju). Študije dolgotrajnih TM posameznikov, 

ki bi naj dosegali stanje kozmične zavesti, kažejo na unikaten EEG vzorec, mišični tonius in 

indikatorje REM, ki kažejo na drugačno stanje zavesti (Wikipedia, 2014b). Na podlagi 
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psiholoških dokazov nekateri avtorji predlagajo to transcedentalno stanje kot četrto glavno stanje 

zavesti (Goleman, 1971), čeprav je za to trditev potrebnih več nadaljnih dokazov (Wikipedia, 

2014b).  

 

1.5.2 Čuječna meditacija (odprto urejanje, vpogled)  

 

Razvoj te oblike meditacije pripisujejo Buddhi, ki je svojo metodo oblikoval na opazovanju 

trenutka. Beseda čuječnost izvira iz Palijske besede sati/smrti, kar pomeni imeti zavedanje, 

obdržanje misli (angl. retention) in spomin (Davis in Hayes, 2011). Čuječna oblika meditacije 

vključuje pasivno sledenje spreminjajočemu toku zavedanja, ne glede na misel, ki se pojavi 

(Trajkovska, 2005). 

Podobno kot vaje koncentracije, čuječna meditacija vključuje usmerjanje pozornosti, vendar ne 

na en določen objekt, temveč na ves čas spreminjajočo se množico objektov, ki vstopajo v zavest. 

Tako posameznik postopoma razvija opazujočo pozornost ali zavest, ki iz trenutka v trenutek 

spremlja sedanjost (angl. moment-to-moment awareness) (Kabat-Zinn, 1982). Gre za ohranjanje 

določenega zaznavno-kognitivnega vzorca v povezavi do objektov, ki se spontano pojavljajo v 

toku zavesti (Goleman, 1976). V okviru kognitivne psihologije bi čuječno obliko lahko 

poimenovali tudi meditacija metakognicije, saj gre za spoznavanje lastnega uma. Ker čuječnost 

pomeni jasno zavedanje (angl. clear awareness) posameznikovega notranjega in zunanjega sveta 

(vključujoč misli, občutke, čustva, akcije ali okoliščine, ki obstajajo v vsakem danem trenutku) je 

pogosto poimenovana kot gola pozornost (angl. bare attention) ali čista/ lucidna zavest (angl. 

pure/ lucid awareness) (Chiesa in Malinowski, 2011). Pri meditaciji koncentracije posameznik 

skuša odpraviti motnje z vračanjem svoje pozornosti na izbrani objekt. Pri čuječni meditaciji 

motenj pravzaprav ni, in karkoli se pojavi v polju pozornosti, lahko posameznik opazuje. Čuječna 

meditacija je nekoliko bolj zapletena in obsežna ter aktivira še dodatna možganska področja 

(Bonadonna, 2003). Definiramo jo lahko kot poskus zavedanja celotnega zaznavnega polja 

(Reddy in Ammani, 2013). 

 

Prvotni namen vaje je prepoznati naravo čustvenih in kognitivnih vzorcev (Lutz, idr. 2008), cilj 

pa je tudi povečati zavedanje izkušnje sedanjega trenutka in okrepiti stabilno pozornosti (Epel 

idr., 2009). Posameznik ne ignorira misli ali se jih skuša znebiti, namen tudi ni praznjenje uma 
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(kot pri koncentracijski meditaciji) ali prepuščanje prijetni misli ali izkušnji. Pri čuječni obliki gre 

za zavedanje in pasivno opazovanje vsega, kar se pojavi v zavesti (Epel, Daubenmier, 

Moskowitz, Folkman in Blackburn, 2009). 

 

Ko posameznik opazuje nenehni tok misli, čustev in telesnih zaznav, se ob tem izogiba sojenju, 

ocenjevanju, zanikanju, preferiranju ene izkušnje nad drugo, interpretiranju ali čustveni reakciji 

(Potočnik, 2010). Zlasti na začetku je boleče opazovati misli, katerim se želimo izogniti. Čuječna 

meditacija razvija sposobnost doživljanja neugodja in zmanjšanja poskusov bežanja ali izmikanja 

situaciji (Epel idr., 2009).  

 

Znanstveno razumevanje čuječnosti se je razvijalo široko neodvisno od budističnih paradigem, 

teorij in ciljev. V zahodnem kontekstu so čuječno meditacijo posvojili za zdravljenje številnih 

fizioloških in psiholoških motenj ter se v glavnem osredotočili na učinkovitost čuječnosti in 

njenih mehanizmov za izboljšanje motenj. 

 

Jon Kabat-Zinn (1982), ki je postavil eno prvih modernih definicij meditacije, definira čuječnost 

kot “usmerjanje pozornosti na specifičen način- namenoma na sadanji trenutek in 

nepresojajoče” (angl. on purpose, in the present moment and nonjudgmentally)”. Pri tem 

nepresojanja ne smemo enačiti z brezbrižnostjo ali ravnodušnostjo, nasprotno čuječnost pomaga 

posamezniku biti prisoten v sedanjem trenutku in sprejeti to kar je (Leroy, Anseel, Dimitrova in 

Sels, 2013). Jon Kabat-Zinn je leta 1979 z namenom integracije budistične čuječne meditacije s 

sodobno klinično in psihološko prakso, oblikoval standardiziran program- na čuječnosti 

temeljujoč program spoprijemanja s stresom (angl. Mindfulness based stress reduction- MBSR), 

ki je predstavljen v nadaljevanju.  
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1.5.2.1 Na čuječnosti temeljujoč program spoprijemanja s  s tresom  

Ključna značilnost MBSR je razvijanje čuječnos ti (Chiesa in Serretti, 2009). Gre za strukturiran 

8- do 10- tedenski skupinski program, v katerem udeleženci z različnimi oblikami meditacije 

postopno razvijajo čuječnost (Černetič, 2005). Srečanja potekajo enkrat tedensko in trajajo 

običajno dve uri in pol, del programa pa je tudi eno celodnevno srečanje. Ker se predpostavlja, da 

se čuječnost razvija z redno prakso, se udeleženci zavežejo, da bodo meditirali tudi doma, po 45 

minut dnevno (formalna praksa), čuječnost pa naj bi razvijali tudi v vsakodnevnem življenju 

(neformalna praksa) (Černetič, 2005).  

 

MBRS zajema tri različne tehnike (Chiesa in Serretti, 2009): Prelet telesa (angl. body scan), ki 

vključuje postopno usmerjanje pozornosti po celotnem telesu od stopal do glave z nekritičnim 

osredotočanjem na katerikoli občutek ali senzacijo v telesnih regijah, Sedečo meditacijo (angl. 

sitting meditation), ki se nanaša na čuječno pozornost na dihanje ali na dvigovanje in spušččanje 

trebuha ter tudi na ostale zaznave toka misli in “motenj”, ki nenehno tečejo skozi um. Zadnja 

tehnika so Joga hatha vaje (angl. Hatha Yoga)- dihalne vaje skupaj s preprostimi raztegi telesa in 

telesnimi pozami, ki so oblikovane za krepitev in sproščanje mišično-skeletnega sistema (Chiesa 

in Serretti, 2009). Poleg meditacije program vsebuje tudi psihoedukacijo s področja stresa in 

emocij. Cilj postopkov, uporabljenih v programu, je učiti udeležence, da bi se bolj zavedali svojih 

misli in čustev ter spremenili svoj odnos do njih (Černetič, 2005).  

 

Kljub temu, da je bil program v osnovi oblikovan za paciente s kroničnimi bolečinami, je v 

zadnjih dveh desetletjih močno pridobil na popularnosti (Keng, Smoski, Robins, Ekblad in 

Brantley, 2012) in se uporablja za zdravljenje številnih bolezni ter kaže dobro učinkovitost za 

lajšanje številnih čustvenih in vedenjskih motenj (Chiesa in Serretti, 2009; Hülsheger, Alberts, 

Feinholdt in Lang, 2013). Program MBSR kaže številne ugodne psihološke in fiziološke učinke, 

kot so npr. zmanjšanje simptomov depresje, anksioznosti, povečanje psihičnega blagostanja, 

manjša zaskrbljenost, boljše izražanje in uravnavanje emocij, zmanjšan zaznan stres, zmanjšan 

psihološki distres ipd. (Keng idr., 2012; Sedlmeier idr., 2012). Z vajo naj bi posamezniki razvili 

zmožnost, da se v stresnih situacijah mirno odmaknejo od svojih misli in čustev, namesto da bi 

zapadli v anksiozno skrb ali druge vzorce negativnega mišljenja, ki bi lahko povzročili stres ali 

emocionalno stisko (Černetič, 2005). Danes predstavlja trening čuječnosti popularno intervencijo 
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za preprečevanje in zdravljenje s stresom povezanih bolezni in za upravljanje stresa (Reddy in 

Ammani, 2013). 
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1.6 PSIHOFIZIČNE ZNAČILNOSTI MEDITACIJE 

 

Vsaka sprememba v fiziološkem stanju je spremljana s primerno (zavestno ali ne) spremembo v 

čustveno-mentalnem stanju in obratno (Goleman 1971), zato meditacija predstavlja stanje tako 

umske kot fizične relaksacije (Epel idr., 2009). Številni avtorji so raziskovali fiziološke in 

psihološke učinke, ki kažejo pozitiven vpliv na zdravje ter na ugodne zdravstvene posledice. 

Kljub temu, da večina študij trpi za številnimi oblikovnimi in vzorčnimi pomanjkljivostmi (Chen 

idr., 2012), mnogi raziskovalci poročajo o vrsti pozitivnih psihofizičnih učinkov meditacije. V 

nadaljevanju bom predstavila pogosto opisovane fiziološke spremembe, ki so prevladovale 

predvsem v zgodnjih raziskavah, nato pa bom predstavila tudi mehanizme psiholoških sprememb, 

ki so pogostejše med sodobnimi raziskovalci (Walsh in Shapiro, 2006). Na koncu si bomo 

pogledali še učinke, ki jih prinaša dolgotrajna vadba meditacije.  

 

1.6.1 Fiziološke spremembe in možgansko delovanje  pri meditaciji 

 

Raziskovalci poročajo o vrsti ugodnih fizioloških učinkov meditacije. Ponavadi se spremembe 

nanašajo na ugodne učinke na posameznikovo razpoloženje: počasnejši srčni utrip, nižji krvni 

tlak, povečna prekrvavljenost okončin, zmanjšana napetost v mišicah, zmanjšana poraba kisika, 

manjše izločanje endorfinov, povečana galvanska odpornost kože, ugodne spremembe v procesu 

metabolizma. Med meditacijo je povečan inhibicijski učinek γ- aminomaslene kisline (GABA) 

kar deluje analgetsko in protistresno (Perez de Albeniz, 2000; Stein, 2001). Več sto študij v 

razmahu štirih desetletij je pokazalo na široko paleto fizioloških in kemijskih parametrov tako na 

klinični kot neklinični populaciji (Goleman in Schwartz, 1976). Obstajajo mnogi perspektivni 

dokazi, da številne vrste meditacije ugodno vplivajo na imuno funkcijo organizma in srčno-žilne 

procese (Kok, Waugh in Fredrickson, 2013).  

 

Raziskovalci ugotavljajo, da med meditacijo na EEG vzorcu večinoma prevladujejo počasni alfa 

možgansksi valovi. Nasprotno so za stanje budnosti značilni beta možganski valovi, kjer um hitro 

skače od ene misli na drugo; ti valovi pa se pojavljajo tudi v stresu, strahu, zaskrbljenosti, 

tesnobi, razdražljivosti, potrtosti in ogroženosti. Alfa valovi kažejo na bolj sproščeno in umirjeno 

stanje, pri katerem so misli počasnejše. Vzorec EEG je bolj ritmičen, konstanten in umirjen; 
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posameznik je sproščen in hkrati zelo buden (Starc, 2010). Pri izurjenih praktikantih meditacije, 

ki so meditirali daljše časovno obdobje (nad 20 let) se proti koncu posamezne meditacije začnejo 

pojavljati theta valovi (Rama, Balentine in Ajaya, 1976; Starc, 2010). Theta valovi so povezani s 

stanjem sanjarjenja, notranjega raziskovanja, pojavljajo se slike in predstave, ki so bližje višjim 

stanjem zavesti (Rama, Balentine in Ajaya,1976).  

 

fMRI študija praktikantov kundaini meditacije (usmerjena pozornost na dihanje in tiho 

ponavljanje fraze) je v primerjavi z nemeditatorji ugotovila povečano aktivacijo možganskih 

področij, povezanih s pozornostjo (frontalni in parietalni korteks) in kontrolo avto nomnega 

živčnega sistema (anteriorno cingularni korteks, amigdala, srednji možgani in hipotalamus) 

(Lazar, Bush in Gollub, 2000). Ti podatki kažejo, da ima meditacijska vaja učinek tako na 

globoko fizično relaksacijo in zmanjšano vzburjenje, kot tudi na aktivno pozornostno stanje 

avtonomnega nadzora (Epel idr., 2009). Meditacija spodbujaja temeljne kognitivne in 

emocionalne procese, ki podpirajo široko paleto sorodnih veščin, kar jo naredi potencialno 

močno za trajne vedenjske in emocionalne spremembe. Čeprav izgleda perspektivno, je potrebnih 

več raziskav, ki bi potrdile povezavo med spremembami zaradi meditacije v specifičnih 

neuronskih regijah s spremembami v vedenju (Kok, Waugh in Fredrickson, 2013).  

 

1.6.2 Psihološke spremembe pri meditaciji 

 

Avtorji psihološke spremembe pri meditaciji opisujejo s spremembami v procesu pozornosti, pri 

čemer lahko pričakujemo tudi spremembe v kogniciji in v emocionalnem odzivanju (Sedlmeier 

idr., 2012), kar si bomo po posameznih področjih pogledali v nadaljevanju. 
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1.6.2.1 Spremembe v procesu pozornosti 

Osrednji aspekt meditacijske vaje vključuje upravljanje (samoregulacijo) pozornosti (angl. 

attention) (Epel idr., 2009). Tako indijski kot zahodni teoretiki poudarjajo vlogo procesa 

pozornosti in se strinjajo, da meditacija pomembno vpliva na pozornostne procese. Vse 

meditacijske tehnike vključujejo prekinitev običajnega stanja pozornosti, ki je nagnjeno k 

pregledovanu, analiziranju, kategorizaciji in vrednotenju (Epel idr., 2009)- razvoj okrepljene 

koncentracije je potreben za katerokoli obliko meditacije (Ringebach, 2009). Raziskave kažejo, 

da čuječna meditacija spodbuja budnost in s pozornostjo povezano odzivnost na okoljske 

pokazatelje (Jha, Krompinger in Baime, 2007).  

Zahodna psihologija je posvojila prepričanje, da pozornosti ni mogoče ohraniti neprekinjeno 

(Walsh in Shapiro, 2006). Meditacijske discipline se strinjajo, da je brez treninga nemogoče 

ohraniti pozornost in poudarjajo, da vsi trpimo za neke vrste deficitom pozornosti (angl. 

attentional deficit disorder) (Goleman, 1971). Hkrati pa v meditacijskih tradicijah velja trdno 

prepričanje, da se pozornost, četudi ne enostavno, lahko natrenira celo do večurne neprekinjenosti 

(npr. jogijska Samadhi in kozmična zavest pri TM) (Walsh in Shapiro, 2006), toda šele po zelo 

dolgotrajni vadbi meditacije (Sedlmeier idr., 2012).  

 

1.6.2.2  Spremembe v kogniciji in razvo j zavedanja  

S spremembami v procesu pozornosti lahko pri meditirajočih posameznikih pričakujemo tudi 

spremembe v kogniciji (Sedlmeier idr., 2012). Pomemben proces, ki je povezan s krepitvijo 

pozornosti in je aspekt številnih meditacijskih praks, je oblikovanje zavedanja (angl. refining 

awareness) (Walsh in Shapiro, 2006). Temelji meditacijske vaje so osnovani na procesu 

samoopazovanja trenutne psihične aktivnosti in treniranju posameznikovega nivoja zavedanja le-

te. Posameznik se uči sprejemanja procesa mišljenja, namesto vsebine misli, kar oblikuje 

poglobljeno zavedanje mentale aktivnosti (Chen idr., 2012).  

Izpopolnjevanje zavedanja je centralen proces meditacije, terapevtski učinek pa naj bi bil odvisen 

tudi od procesa neidentifikacije (angl. disidentification). Čuječna meditacija vključuje razvijanje 

namerne naravnanosti pristopanja do misli z odprtostjo in nepresojanjem, kar sčasoma vodi do 

sprememb v pogledu na misli in občutke, ki so videni kot mentalni dogodki prehodnega oz. 

trenutnega značaja (Sedlmeier idr., 2012). Meditator je sposoben opaziti (angl. witness) lastne 

misli in izkušnje, namesto, da je v njih izgubljen (angl. immersed). Preobrat v odnosu do misli in 
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ostalih objektov zavesti se obravnava kot ključen mehanizem treninga meditacije (Epel idr., 

2009). To spremembo v perspektivi so opisovali številni avtorji z različnimi imeni: 

neidentifikacija (angl. disidentification) (Walsh in Shapiro, 2006), repercepcija (angl. 

reperceiving) (Shapiro, Carlson, Astin in Freedman, 2006), decentracija (angl. decentring) 

(Safran in Segal, 1990), kognitivna defuzija (angl. cognitive defusion) (Hayes, Strosahl in 

Wilson, 1999), deautomatizacija (angl. deautomation) (Deikman, 1966), ki so podobno opisani 

(Epel idr., 2009). Vsi se nanašajo na preobrat v perspektivi, v katerem subjekt postane objekt- 

torej zavest (angl. counsciousness) postane zavedanje (angl. awareness), in ne misel sama, kar 

vodi v realizacijo “Jaz nisem ta misel.” (Epel idr., 2009). Gre za proces, pri katerem zavest 

natančno opazuje in se posledično tudi ne poistoveti z duševnimi vsebinami kot so misli, čustva 

in slike. Na primer misel “Strah me je.” Posamezniki, ki prakticirajo meditacijsko vajo poročajo, 

da se zavedajo te misli, potem pa se z njo ne identificirajo. Raje jo preprosto opazujejo in jo 

prepoznajo v glavnem kot misel, ki nanje ne vpliva (Walsh in Shapiro, 2006); posledica tega je 

bolj jasno in objektivno zaznavanje (Shapiro, Carlson, Astin in Freedman, 2006).  Posamezniki se 

naučijo opazovati svoje misli, ne da bi pri tem padli v izoblikovan vzorec analitičnega mišljenja 

(Sedlmeier idr., 2012). Gre za tip neaktivnosti na notranje izkušnje kot so misli. Posameznik neha 

delovati avtomatizirano in se nauči novih vzorcev odzivanja. Postopoma kognitivni, emocionalni 

in vedenjski odzivi na okolje postanejo bolj fleksibilni in manj avtomatični (Verplanken, Friborg 

in Wang, 2007). Trening meditacije je povezan z inhibicijo običajnega odziva, na kar kažejo med 

drugim tudi rezultati klasičnega Stroopovega testa (Chan in Woollacott, 2007; Wenk-Sormaz, 

2005).  

Prakticiranje spreminjanja posameznikovega odnosa do misli in emocij ni enako kognitivnim 

vedenjskim terapevtom, ki poudarjajo spreminjanje vsebine misli. Čuječna praksa vključuje 

zavedanje misli, kar vodi v manjšo navezanost nanje (Epel idr., 2009). Sčasoma ta bolj 

objektivna perspektiva umskih vsebin in razvoj zavedanja prekineta proces ruminacijskega 

mišljenja, povečata sposobnost vrednotenja točnosti misli in dovoljujeta večjo svobodno izbiro 

pri odzivanju na misli in emocije (Teasdale idr., 2002). Meditacijske discipline vodijo procese 

povečanega zavedanja in neidentifikacije dalje kot psihoterapija. Neverjetno povečano in 

kontinuirano zavedanje, bi naj meditantom omogočalo, da prepozna jo in se ne identificirajo ne le 

s problematičnimi mislimi, čustvi ali prizori, temveč z vsemi. Rezultat tega je sposobnost 

opazovanja vseh doživetij hladnokrvno mirno in ravnodušno v stanju uma, ki ga avtorji opisujejo 

kot transcendentalna zavest (Walsh in Shapiro, 2006).  
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1.6.2.3 Spremembe v emocionalni odzivnosti 

Preko razvoja zavedanja naj bi čuječnost okrepila tudi spretnosti uravnavanja emocij, povečevala 

pripravljenost toleriranja in sprejemanja distresnih ali neprijetnih emocij ter zmanjšala 

emocionalno odzivnost (angl. emotional reactivity) na provokativne dogodke in emocije same 

(Arch in Craske, 2006). Nekatere študije potrjujejo, da čuječnost izboljša uravnavanje emocij 

preko okrepljene pozornosti in zavedanja emocionalnega procesa (Edel idr., 2009). Izgleda, da 

trening prisotnosti v sedanjem trenutku povečuje proces introcepcije (angl. interoceptive 

processes), ki vključujeje zavedanje notranjih znakov in subtilnih emocij ter občutkov, kar je 

pomembno pri uravnavanju emocij. Raziskovalci so ugotovili, da je med meditacijo povečana 

aktivnost možganskih področij, ki so povezana s hitrim emocionalnim okrevanjem po 

negativnem dogodku. To neposredno podpira idejo, da čuječnost spodbuja adaptacijsko 

uravnavanje emocij (Davidson, Jackson in Kalin, 2000). 

Avtorji pogosto sklepajo na spremembe na področju čustvovanja tudi preko prej omenjenega 

procesa neidentifikacije ali preobrata v perspektivi do misli. Ta proces lahko zmoti ali inhibira 

avtomatske čustvene odzive ter zmanjša njihovo intenziteto in trajanje (Arch in Craske, 2006; 

Creswell, Way, Eisenberger in Lieberman. 2007).  

Čuječna meditacija naj bi tudi povečala intenziteto in pogostost pozitivnih in psihosocialnih 

emocij (empatija, prijaznost, sočutje do sebe in drugih) (Wallace in Shapiro, 2006). Cilj 

meditacije je konstantno poskušanje doseganja določenega stanja pozornosti. Ob tem se 

optimalno mentalno stanje zadržuje v skupini zdravih misli. Kljub temu, da je meditatorjevo 

delovanje usmerjeno proti pozornostni naravnanosti in ne proti generiranju zdravih faktorjev 

(npr. pozitivnih misli, afirmacij), zdravi faktorji podobno kot pri biološki povratni zvezi (angl. 

biofeedback) prevladajo v skladu z naravo uspeha v poskusih pritegnitve pozornosti (Goleman, 

1976). 
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1.6.2.4 Trajno preoblikovanje 

V procesu pridobivanja meditacijskih spretnosti, meditator ponovno programira osnovne vzorce 

zaznavanja in kognicije. Meditacija zbuja spontano odučevanje starih zaznavno-kognitivnih 

vzorcev in pridobivanje novih navad do te stopnje, da postanejo trajna lastnost. Meditator opravi 

kritično preoblikovanje izkušnje samega sebe in odnosa do sveta. Pri meditaciji se posameznik  

sooča z vsakim trenutkom v mislih in z vsako izkušnjo, kot bi se odvijala prvič. Na ta način 

preprečimo zaznavanju, da sledi kognitivnemu kodiranju in deluje po usta ljenem vzorcu 

(Goleman, 1976). 

Več raziskovalcev ugotavlja, da zlasti praksa čuječne meditacije razvija splošno sposobnost 

čuječnosti v vsakodnevnem življenju, saj se prenese v vsakodnevne aktivosti, kar posledično 

povečuje psihično blagostanje. Zlasti dolgotrajna praksa čuječnosti naj bi razvijala splošne 

čuječne spretnosti in spodbujala prilagojeno vedenje (Lykins in Baer, 2009). Na začetku se pojavi 

psihološki relaksacijski odziv, trajne hormonske in presnovne spremembe pa opazimo pri bolj 

izkušenih meditatorjih (nekje 12 do 18 mesecev po začetku meditacijske prakse) (Perez de 

Albeniz, 2000). Kljub temu, da je meditacija tradicionalno videna kot doživljenska praksa, veliko 

trenutnega znanja o njenih učinkih temelji na kratkotrajnem treningu udeležencev v programih, ki 

so osnovani zlasti na konceptu čuječnosti (Lykins in Baer, 2009).  

Nekateri raziskovalci na čuječnost gledajo kot na prirojeno sposobnost človeške zavesti, pri kateri 

se posamezniki brez formalnega treninga razlikujejo v stopnji, do katere so čuječi v 

vsakodnevnem življenju (Kong, Wang in Zhao, 2014). Tako lahko v literaturi zasledimo tudi 

samoporočujoče mere dispozicijske čuječnosti za nemeditatorje (Epel idr., 2009). Razen tega so 

raziskovalci pokazali, da je lahko eno samo meditacijsko srečanje učinkovito za zmanjšanje 

kognitivnih, somatskih in anksioznih stanj (Van Hooff in Baas, 2012). Podobno predlagajo 

Fortney, Luchterhand, Zakletskaia, Zgierska in Rakel (2013), da kratka intervencija čuječnosti 

kaže na pomembno zmanjašanje v merah izgorelosti, depresije, anksioznosti in stresa. Pri tem so 

se dolgoročni učinki (preko 9 mesecev) ohranili po razmeroma kratki izpostavljenosti čuječnemu 

treningu, kar kaže na to, da je lahko celo omejen začeten trening učinkovit pri učenju čuječne 

prakse (Fortney idr., 2013). 
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1.7 MEDITACIJA V ORGANIZACIJSKI PSIHOLOGIJI 

 

Zadnja tri desetletja je zlasti konceptu čuječnosti namenjene veliko pozornosti tako na področju 

klinične psihologije kot tudi psihologije osebnosti, nedavno pa je koncept čuječnosti pritegnil 

pozornost tudi v literaturi industrijsko-organizacijske psihologije (angl. I-O psychology). Celo 

nekatera uspešna podjetja, kot je npr. google, so razvila trening čuječnosti za zaposlene v 

organizaciji (Hülsheger idr., 2013). Raziskave namreč kažejo, da zaposleni išejo v svojem delu 

nekaj več kot le denarno nagrado ter iščejo delo, ki je navdihujoče in s pomenom (Kinjerski in 

Skrypnek, 2004). 

 

Kljub temu in velikemu zanimanju raziskovalcev, so empirične študije meditacije na delovnem 

mestu še zmeraj redke in nezadostne. Zelo malo je dokazov o ugodnih učinkih na zaposlene in 

veliko je neempiričnega sklepanja. Glomb, Duffy, Bono in Yang (2011) opozarjajo na dejstvo, da 

je velika večina študij, ki kažejo na učinek meditacije, potekala izven delovnega konteksta, z 

uporabo vzorcev študentov ali klinične populacije- rezultatov učinka v teh študijah ne moremo 

generalizirati na področje dela. V nadaljevanju so potrebne raziskave, ki proučujejo zakaj in kako 

se čuječnost povezuje z blagostanjem zaposlenega (Hülsheger idr., 2013).  

 

Ker v strokovni literaturi primanjkuje dokazov o učinku meditacije na organizacijske 

spremenljivke, sem želela raziskati morebiten ugoden učinek meditacije na zaposlene 

posameznike. V diplomski nalogi sem se osredotočila na proučevanje delovnega zadovoljstva, 

delovne zavzetosti in spoprijemanja s stresom. Omenjena področja bom predstavila v naslednjih 

treh poglavjih ter jih glede na obstoječo literaturo povezala z vajo meditacije.  
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1.8 DELOVNO ZADOVOLJSTVO IN MEDITACIJA 

 

Delovno zadovoljstvo za vsakega zaposlenega predstavlja največ, kar si lahko želi pri delu ter 

ključni predpogoj za to, da lahko kaj doseže. Podobno velja, da so zadovoljni zaposleni največ, 

kar si lahko želi vsak vodja in vsaka organizacija. Le zadovoljni so namreč lahko pri delu 

učinkoviti in uspešni in zato je tudi vsaka organizacija lahko resnično učinkovita in uspešna le, če 

je v njej velika večina posameznikov zadovoljnih (Mihalič, 2008). Zadovoljni in visoko 

motivirani zaposleni delajo bolj kakovostno in so bolj produktivni, s čimer pripomorejo k 

uspešnosti podjetja (Pogačnik, 2000). Da je stopnja zadovoljstva pomemben dejavnik pri delu, 

potrjuje tudi podatek, da je danes najpogostejši vzrok za slabo in neustrezno opravljanje nalog ali 

za odhod zaposlenih iz organizacije, prav nezadovoljstvo zaposlenih (Mihelič, 2008).  

 

1.8.1 Definicija in opredelitev delovnega zadovoljstva 

 

Delovno zadovoljstvo je mera, do katere imajo posamezniki radi svoje delo. Nekateri v svojem 

delu uživajo in menijo, da je delo osrednje področje njihovega življenja, drugi ne marajo dela in 

delajo le zato, ker morajo. Delovno zadovoljstvo se nanaša na to, kako se posamezniki počutijo 

glede svoje zaposlitve in različnih aspektov svojega dela (Spector, 1997).  

V preteklosti so raziskovalci pristopali k proučevanju delovnega zadovoljstva iz vidika 

zadovoljevanja potreb- ali delo zadovoljuje posameznikove fiziološke in psihološke potrebe, ki 

jih zagotavlja (npr. plača). Danes raziskovalci več ne poudarjajo zadovoljstva v smislu 

zadovoljevanja potreb, temveč se raje osredotočajo na kognitivne procese. V proučevanju 

delovnega zadovoljstva je postala prevladujoča odnosna perspektiva (angl. attitude perspective) 

in danes v splošnem delovno zadovoljstvo velja za odnosno spremenljivko (Spector, 1997). Kljub 

temu avtorji poudarjajo, da v literaturi večina organizacijskih raziskovalcev ne vidi 

nekonsistentnosti v rabi dveh ločenih definicij- zadovoljstva kot afekt (angl. affect) in 

zadovoljstva kot odnos (angl. attitude). Tudi pomembna dela (npr. Locke, 1976) oba pojma 

uporabljajo sinonimno (Weiss, 2002). 

 

Definicij v strokovni literaturi je sicer več, vendar se bom za namen diplomskega dela 

osredotočila le na nekatere. Za primerjavo sem definicije razdelila v dve skupini:  



34 
 

 Definicije delovnega zadovoljstva kot emocionalnega stanja : Avtorji, ki definirajo 

delovno zadovoljstvo kot emocionalno stanje menijo, da je delovno zadovoljstvo 

“prijetno ali pozitivno emocionalno stanje, ki rezultira iz ocene posameznikovega dela oz. 

delovnih izkušenj ter omogoča doseganje posameznikovih delovnih vrednot” (Locke, 

1976). Pri tem je delovno nezadovoljstvo neprijetno emocionalno stanje, k i izvira iz ocene 

posameznikovega dela kot frustrirajočega ali zavirajočega pri doseganju vrednot. Quinn 

in Staines (1979) ga opredelita kot “delavčevo splošno afektivno reakcijo na delo, ki se 

nanaša na specifične vsebine povezane z delom in delovnim okoljem”. Podobno menijo 

Tsigilis, Koustelios in Togia (2004), ki opisujejo delovno zadovoljstvo kot “prijetno ali 

pozitivno emocionalno stanje, ki rezultira iz izkušnje ali ocene dela”. To vključuje oceno 

plačila, delovnih odnosov in pogojev, varnosti dela, možnosti napredovanja in oceno 

narave dela. 

 

 Definicije delovnega zadovoljstva kot odnos: Avtorji, ki definirajo delovno 

zadovoljstvo kot odnos do dela, poudarjajo, da “zadovoljstvo z delom vključuje kognitivne 

in afektivne odzive na delo in delovno situacijo” (Brief in Weiss, 2002) in se nanaša na 

“posameznikov odnos do dela” (Weiss, 2002). Tako Miner (1992) meni, da bi bilo 

zaželjeno obravnavati delovno zadovoljstvo kot enakovredno splošnemu odnosu do dela 

(angl. job attitude). Delovno zadovoljstvo je “pozitivna (ali negativna) evaluativna sodba 

posameznikovega dela ali delovne situacije (Weiss, 2002).  

 

1.8.2 Splošno in specifično delovno zadovoljstvo  

 

Delovno zadovoljstvo lahko razumemo kot splošen odnos posameznika do svojega dela ali kot 

množico odnosov do različnih aspektov dela. Splošen pristop (splošno delovno zadovoljstvo) se 

uporablja, kadar nas zanima celotno (angl. overall) ali najnižje delovno zadovojstvo (angl. bottom 

line). Prav tako večina raziskovalcev opisuje splošne mere delovnega zadovoljstva v povezavi z 

drugimi spremenljivkami. Facetni pristop uporabimo, kadar nas zanima, kateri vidiki dela 

povzročajo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo- npr. za ugotavljanje področij nezadovoljstva 

delavcev, ki jih lahko izboljšamo. Za bolj celostno sliko lahko uporabimo tudi oba pristopa 

skupaj (Spetor, 1997). Do sedaj se je mnogo raziskovalcev ukvarjalo s proučevanjem facet  

delovnega zadovoljstva. Sama se bom v svojem diplomskem delu osredotočila na splošno 
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delovno zadovoljstvo- posameznikov splošen odnos do svojega dela- in povezavo le-tega z vajo 

meditacije.  

 

 

1.8.3 Čuječna meditacija in delovno zadovoljstvo  

 

Delovno zadovoljstvo je tema velikega zanimanja tako zaposlenih v organizaciji kot tudi 

raziskovalcev. Kljub temu, da gre za najbolj pogosto preučevano spremenljivko v raziskavah 

organizacijskega vedenja, je v strokovni literaturi zelo malo empiričnih raziskav, ki bi kazale na 

učinek meditacije na delovno zadovoljstvo. Glede na veliko aktualnost čuječnosti in na čuječnosti 

temeljujočih programov zadnjih nekaj let lahko najdemo nekaj literature, ki kaže na učinek 

specifično čuječne meditacije, tako se bom v nadaljevanju osredotočila izključno na učinek 

čuječnosti na delovno zadovoljstvo.  

Nedavna raziskava (Hülsheger idr., 2013) je proučevala, kako čuječnost zmanjšuje emocionalno 

izčrpanost (angl. emotional exhaustion) in povečuje delovno zadovoljstvo pri delavcih, 

zaposlenih v primarnem zdravstvenem varstvu. Avtorji predlagajo, da je slednje povezano s 

strategijo uravnavanja emocij (angl. emotional regulation strategy). Ugotavljajo, da je čuječnost 

negativno povezana z emocionalno izčrpanostjo in pozitivno z delovnim zadovoljstvom- tako na 

inter- kot intrapersonalnem nivoju. Povečano zavedanje emocij pri zdravstvenih delavcih je bilo 

povezano z manjšo izgorelostjo, večjim delovnim zadovoljstvom in večjim zadovoljstvom 

njihovih pacientov (Hülsheger idr., 2013). 

Raziskovalci v skladu s Teorijo afektivnih dogodkov (angl. Affective events theory, AET; Weiss 

in Cropanzano, 1996) podobno predvidevajo, da je čuječnost pozitivno povezana z delovnim 

zadovoljstvom. V skladu s terorijo AET so dogodki na delu (angl. work events) ključni vzroki 

afektivnih reakcij zaposlenih- reakcij, ki so prediktorji delovnega zadovoljstva (Hülsheger idr., 

2013). Številne predhodne študije so  pokazale, da čuječnost spodbuja adaptacijsko oceno stresa 

(angl. adaptive stress appraisal). Glede na to, da čuječnost vpliva na oceno delovnih dogodkov 

zaposlenega kot na manj stresno, to sproža bolj pozitivne in manj negativne afektivne reakcije, ki 

vodijo do bolj pozitivne ocene posameznikove delovne situacije (večje delovno zadovoljstvo) 

(Hülsheger idr., 2013). 
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Poleg tega bi čuječnost znala biti povezana z delovnim zadovoljstvom preko spodbujanja samo-

determiniranega vedenja (angl. self-determined behavior) (Glomb, Duffy, Bono in Yang, 2011). 

Z zmanjševanjem ustaljenega in avtomatskega delovanja ter posvečanjem pozornosti in 

zavedanja na trenutno izkušnjo, čuječnost posameznikom pomaga stopiti v stik z njihovimi 

osnovnimi vrednotami in potrebami. Čuječnost tako razvija samodeterminirano vedenje- vedenje, 

ki je konsistentno s posameznikovimi potrebami in vrednotami (Glomb, Duffy, Bono in Yang, 

2011). Ker sta ocena spretnosti (angl. value attainment) in ciljna skladnost (angl. goal self-

concordance) tesno povezana z delovnim zadovoljstvom (Judge, Bono, Erez in Locke, 2005) 

lahko pričakujemo, da se tudi čuječnost pozitivno povezuje z delovnim zadovoljstvom 

(Hülsheger idr., 2013). 
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1.9 DELOVNA ZAVZETOST IN MEDITACIJA 

 

V zgodnjih letih 20. stoletja se je v okviru gibanja pozitivnega organizacijskega vedenja (angl. 

Positive Organizational Behavior- POB) in trenda ubiranja pozitivnega pristopa povečalo 

zanimanje za številne različne koncepte (sreča, upanje, optimizem, modrost, altruizem, empatija, 

skromnost, odpuščanje), med drugim tudi za zavzetost na delovnem mestu (angl. work 

engagement). Ti konstrukti, preko poudarjanja pozitivne moči ljudi, prispevajo k posameznikovi 

rasti in organizacijskemu uspehu (Chang-Wook, 2011). Danes je delovna zavzetost kot 

razmeroma nov koncept pridobila veliko popularnost v organizacijski psihologiji (Wikipedia, 

2014c; Chang-Wook, 2011). Medtem ko raziskovalci kažejo velik trud po primerni definiciji 

delovne zavzetosti, je obstoječa literatura še zmeraj nekonsistentna (Chang-Wook, 2011).  

 

 

1.9.1 Definicija in opredelitev zavzetosti 

 

Kljub temu, da se je zanimanje za zavzetost povečalo z gibanjem POB, koncept zavzetosti bil 

nova ideja. Zgodnjo defnicijo zavzetosti na delovnem mestu je predstavil Kahn (1990), ki jo je 

definiral kot “simultano izražanje posameznikovega bistva (angl. one's true self/ preferred self) v 

opravljanje delovnih nalog, kar spodbuja povezavo posameznika z njegovim delom in sodelavci, 

osebno prisotnost (fizično, kognitivno in emocionalno) ter učinkovitost v vsej svoji vlogi (angl. 

full performance)”. 

Kahn je menil, da ljudje v službi zavzemajo določene vloge; v svoji študiji se sprašuje o stopnji 

predanosti posameznika svoji poklicni vlogi. Meni, da lahko ljudje pri svojem delu uporabljajo 

različne stopnje jaza, z različnimi fiziološkimi, emocionalnimi in kognitivnimi značilnostmi, ki 

posledično vplivajo na posameznikovo doživljanje in delo. Za razlago stopnje, do katere se 

posameznik poistoveti s svojo vlogo, razvije termin osebna zavzetost (angl. personal 

engagement) in nezavzetost (angl. personal disengagement). Termina zavzetost in nezavzetost se 

nanašata na skupino vedenj, zaradi katerih zaposleni vključijo ali izključujo samega sebe v svoje 

delo (Kahn, 1990). Gre za psihološko stanje, ki omogoča zaposlenim, da so fizično, kognitivno in 

emocionalno prisotni pri opravljanju dela (May, Gilson in Harter, 2004). Lahko bi jo definirali 

tudi kot odklop (Kahn, 1990).  
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Kljub jasni zgodnji definiciji se delovna zavzetost razumeva iz različnih teoretičnih in praktičnih 

vidikov, med drugim tudi kot posledica povečane popularnosti teme v zadnjem času (Chang-

Wook, 2011). Obsežen trud po konceptualizaciji je povzročil težave pri učinkovitem 

razumevanju bistva zavzetosti. Z različnimi (pogosto lastnimi) definicijami predmeta, statistični 

podatki iz različnih virov med seboj niso neposredno primerjivi (Wikipedia, 2014d). 

Pri pregledu literature na temo zavzetosti zaposlenih Wollard in Shuck (2011) ugotavljata štiri 

glavne podmnožice definicij: pristop zadovoljevanja potreb (zavzetost je izraz posameznikovega 

bistva v delovnih nalogah), pristop zadovoljstvo-zavzetost (zavzetost je bolj tehnična verzija 

delovnega zadovoljstva), pristop antiteze izgorelosti (dimenzije Energija, Vpletenost in 

Učinkovitost so postavljene kot nasprotje obstoječega konstrukta izgorelosti, ki zajema Izčrpanje, 

Cinizem in Neučinkovitost) in multidimenzionalen pristop, ki jasno razlikuje delovno zavzetost 

in zavzetost zaposlenih, ponavadi z glavnim poudarkom na vzrokih in posledicah uspešnosti 

zaposlenega v svoji vlogi (Wollard in Shuck, 2011). 

Za nekatere raziskovalce sta zavzetost in zadovoljstvo neposredno povezana, če ne celo enaka. 

Tako so na primer Harter, Schmidt in Hayes (2002) definirali delovno zavzetost kot 

“posameznikovo vpletenost (angl. involvement), zadovoljstvo in entuziazem pri delu” ter 

eksplicitno opisali mero kot zadovoljstvo- zavzetost. Harter, Schmidt in Killham (2003) so 

definirali zavzetost kot “Vpletenost (angl. Involvement), Predanost (angl. Commitment) in 

Zadovoljstvo z delom (angl. Satisfaction with work)”. Avtorji kasneje ugotavljajo drugače, da je 

delovna zavzetost obsežnejša od preprostega zadovoljstva z ureditvijo dela (angl. employment 

arrangement). Zavzetost zajema strast in predanost- sposobnost investirati samega sebe (angl. 

express one’s true self) in razširiti svoj trud za pomoč k uspehu delodajalca. Kljub temu, da 

zadovoljstvo morda predstavlja del konstrukta zavzetosti, je le-ta obsežnejša in se nanaša na 

aktivacijo (angl. activation), medtem ko zadovoljstvo označuje le zadovoljitev (angl. satiation) 

(Macy in Schneider, 2008). 

V literaturi so tudi pogosti opisi zavzetosti kot nasprotje izgorelosti. Schaufeli, Leiter in Maslach 

(2009) menijo, da zavzetost ni izgorelosti nasprotna, temveč se izgorelost nanaša bolj na 

odtekanje pozitivnega stanja zavzetosti (angl. erosion of the positive state of engagement). To je 

vodilo k trenutnemu pogledu pozitivne psihologije na stanje zavzetosti- ne gre preprosto za 

zaposlene, ki ne doživljajo izgorelosti, stresa in so zdravi, temveč se zavzetost “nanaša na tiste 

zaposlene, ki so pripravljeni narediti več kot se od njih pričakuje, so proaktivni, motivirani ter 

predani organizaciji” (Wollard, 2011). Podobno pri nezavzetosti ne gre preprosto za odsotnost 
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zavzetosti, temveč za kognitivno odločitev in emocionalno stanje, ki rezultira v vedenju, ki 

ustvarja fizično, mentalno in emocionalno odtujenost med delavcem in njegovim delom, 

sodelavci ter organizacijo (Wollard, 2011). 

Schaufeli in Bakker (2003) ob razvoju lestvice zavzetosti UWES (Uttrecht Work Engagement 

Scale) definirata delovno zavzetost kot “pozitivno, izpolnjujoče z delom povezano stanje uma, ki 

ga opisujemo kot Vitalnost (angl. Vigour), Predanost (angl. Dedication) in Zatopljenost (angl. 

Absorbtion)”. Vitalnost se nanaša na visok nivo energije in mentalne odpornosti na delu, na 

veliko pripravljenost in trud ob delu ter vztrajanje tudi v težkih pogojih. Predanost se nanaša na 

to, da je posameznik vpleten v svoje delo ter pri delu doživlja občutek pomembnosti, entuziazma, 

inspiracije, ponosa in izziva. Zatopljenost se nanaša na to, da je zaposleni posameznik povsem 

osredotočen in prevzet, lahko pozabi na čas in težko se loči od svojega dela. Dimenziji Vitalnost 

in Predanost sta obravnavani kot neposredna nasprotnika Izgorelosti in Cinizma vsaka zase. 

Kontinum Vitalnost-Izčrpanje je označen kot Energija ali Aktivacija (angl. Enery or Activation), 

kontinum Predanost-Cinizem pa kot Identifikacija (angl. Identification). Tako je delovna 

zavzetost označena z visokim nivojem energije in močno identifikacijo posameznika s svojim 

delom (Schaufeli in Bakker, 2003). Schaufellijev model je razumljen kot reprezentativna 

konceptualizacija zavzetosti in je široko uporabljen v raziskavah s področja stresnih motenj in 

izgorelosti pa tudi v številnih drugih področjih managementa in psihologije (Chang-Wook, 2011).  

Nedavna študija Rich, Lapine in Crawford (2010) je potrdila, da bi se koncept zavzetosti moral 

obravnavati kot ga je opisoval Kahn (1990). Zavzetost opisujejo kot “multidimenzionalni 

motivacijski koncept, ki se kaže s simultanim vlaganjem posameznikove fizične, kognitivne in 

emocionalne energije in aktivnosti, v delovno učinkovitost”. Avtorji so mnenja, da se zavzetost 

nanaša na “vključevanje posameznikove roke, glave in srca v svoje delo”, oz. vključevanje 

posameznikove fizične, kognitivne in emocionalne energije, kot je opisal Kahn.  

 

1.9.2 Delovna in delavčeva zavzetost 

 

V literaturi zavzetosti zasledimo razliko med delovno zavzetostjo (angl. work engagement) in 

delavčevo zavzetostjo/ zavzetostjo zaposlenega (angl. employee engagement). Zavzetost 

zaposlenega je ožji pojem in se nanaša na posameznikov odnos do svojega dela. Schaufeli in 

Salanova (2011) menita, da bi bilo bolje uporabljati termin delovna zavzetost, ki je širši pojem in 
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lahko vključuje tudi posameznikov odnos do svoje pro fesionalne ali poklicne vloge ter do svoje 

organizacije.  

 

1.9.3 Delovna zavzetost kot lastnost ali stanje  

 

Delovna zavzetost je v splošnem opisana kot relativno stabilen pojav. To lahko ra zložimo s 

prisotnostjo specifičnega dela in organizacijskih značilnosti (Wikipedia, 2014c). Schaufeli in 

Bakker (2003) menita, da raje kot trenutno in specifično stanje, se zavzetost nanaša na bolj trajno 

in prodorno čustveno-kognitivno stanje, ki ni usmerjeno na določen objekt, dogodek, 

posameznika ali vedenje. 

Čeprav je bila delovna zavzetost v osnovi opisana kot stabilna poteza (npr. Kahn, 1990), nedavne 

študije predlagajo, da se zavzetost lahko s časoma spreminja, kar se kaže tako na osebnih kot na 

medosebnih značilnostih (Leroy, Anseel, Dimitrova in Sels, 2013). Avtorji ugotavljajo, da 

zavzetost ni statično stanje, temveč niha skozi čas. Nivo zavzetosti se lahko spreminja na 

tedenski ali celo na dnevni bazi (Wikipedia, 2014c).  

Bakker, Albrecht in Leiter (2011) razlikujejo zavzetost kot lastnost (angl. trait engagement) in kot 

stanje (angl. state engagement). Iz konceptualnega vidika avtorji Schaufeli in Salanova (2011) 

predlagajo, da bi bila bolj primerna oznaka dnevna delovna zavzetost (angl. day- level work 

engagement) in habitualna delovna zavzetost (angl. habitual work engagement). Namreč 

dihotomija lastnost-stanje predpostavlja, da je delovna zavzetost (tudi) dispozicijska osebnostna 

lastnost. Nasprotno se habitualna delovna zavzetost nanaša na afektivno-kognitivno stanje, ki je 

relativno stabilno skozi čas, četudi nanj vplivajo značilnosti dela (Schaufeli in Salanova, 2011). 

Kot dodatek ritualni in vsakodnevni zavzetosti- ki se obe osredotočata na delo, čeprav iz druge 

perspektive- avtorji predlagajo še zavzetost v delovno nalogo (angl. task engagement). Namreč 

objekt zavzetosti je lahko posameznikovo delo v splošnem (ritualna zavzetost), lahko je 

sprecifičen deloven dan (dnevna zavzetost) ali naloga, ki jo posameznik trenutno opravlja 

(zavzetost v delovno nalogo). Za potrebe diplomske naloge bom obravnavala ritualno oz. splošno 

delovno zavzetost. 
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1.9.4 Čuječna meditacija in delovna zavzetost 

 

Podobno kot pri delovnem zadovoljstvu tudi za delovno zavzetost primanjkuje raziskav, ki bi 

ugotavljale morebiten ugoden učinek meditacijske vaje. Tudi v literaturi zavzetosti lahko 

zasledimo le nekaj empiričnih dokazov, ki kažejo na učinek specifično čuječne meditacije. Kljub 

temu, da raziskovalci še niso natančno ugotovili, če in kako se čuječnost povezuje z delovno 

zavzetostjo (Leroy, Anseel, Dimitrova in Sels, 2013), avtorji predpostavljajo, da čuječnost 

spodbuja delovno zavzetost na dva načina: neposredno s krepljenjem pozornosti in 

osredotočenosti ter posredno s krepitvijo posameznikovega  zavedanja notranjosti (Brown in 

Ryan, 2003): 

 

 Čuječnost neposredno podpira delovno zavzetost preko okrepljene pozornosti in 

zatopljenosti pri aktivnostih. Dovzetna pozornost pri aktivnostih krepi jasnost in živost 

doživljanja, tako da posamezniki postanejo bolj veseli, zatopljeni in notranje aktivirani v 

svoje delo, podobno kot v stanju zanosa (pri tem se zanos nanaša na kratkotra jno in bolj 

bežno izkušnjo biti popolnoma prisoten v sedanjem trenutku) (Csikszentmihalyi, 1997). 

Čuječnost naj bi tudi spodbujala zavzetost preko procesa neidentifikacije (kognitivni 

preobrat v perspektivi do misli in izkušenj), saj ohranja zanimanje zaposlenih, pozornost 

in vpletenost v njihovo delo. Slednje vpliva na to, da posamezniki do običajnih delovnih 

aktivnosti pristopajo tako, kot da jih opravljajo prvič: odprto (angl. receptive) in pozorno 

(nag. attentive), da ugotovijo, kaj ima aktivnost za ponudit. To odprto zavedanje lahko 

vodi v odkrivanje novih in zanimivih aspektov naloge, ki prej niso bili opaženi. 

Okrepljeno stanje budnosti in vpletenosti pri aktivnostih pomaga udeležencem, da vidijo 

obstoječe aktivnosti na nov in bolj zanimiv način. Kot posledica posameznik lahko 

doživlja več zavzetosti ob aktivnosti (Langer in Moldoveanu, 2000).  

 

 Naslednja neposredna pot preko katere čuječnost lahko ugodno vpliva na delovno 

zavzetost, je preko okrepljene kvalitete notranjega zavedanja emocij, misli in vedenj 

(Brown in Ryan, 2003). Sutton (2008) predlaga, da v vsakodnevnem doživljanju 

zavzetosti na delovnem mestu obstaja priložnost doživljanja prisotnosti pri zahtevah nalo g 

preko zavedanja zavesti (angl. counscious awareness). Notranje zavedanje podpira idejo 

biti prisoten in delovati v skladu s posameznikovim bistvom (Kernis in Goldman, 2006). 



42 
 

Posledično, biti zvest samemu sebi sproža bolj avtonomno motivacijo in podpira 

zavzetost v posameznikovo delo (Leroy, Anseel, Dimitrova in Sels, 2013). Podobno lahko 

sklepamo iz opisov Kahn-a (1900), ki opisuje zavzetost kot funkcijo biti psihloško 

prisoten pri delu. Psihološka prisotnost je podobna konceptu čuječnosti in odseva, ali je 

posameznik povsem prisoten, odprt in pozoren v sedanjem trenutku. Psihološka prisotnost 

je pozitivno povezana z delovno zavzetostjo, pri kateri posamezniki, ki so bolj prisotni pri 

delovni vlogi, doživljajo več osebne zavzetosti (Kahn, 1990).  
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1.10 STRES NA DELOVNEM MESTU IN MEDITACIJA 

 

Stres je nenadna biološka sprememba, ki je postal prekletstvo 21. stoletja in je tihi ubijalec v 

modernem svetu. Stres je največja nevarnost v informacijski dobi. Lahko zmoti posameznikovo 

fizično, mentalno, emocionalno in vedenjsko ravnovesje. Lahko škodi različnim delom telesa (od 

mišic in tkiv do organov in krvnega obtoka) (Reddy in Ammani, 2013). Stres na delovnem mestu 

lahko vodi v zdravstvene težave, motnje v storilnosti, konkurenčnosti in kreativnosti, kaže se v 

absentizmu, počasnosti, zamujanju, zapuščanju delovnih mest, neučinkovitosti, poklicnem 

izgorevanju, nesrečah na delovnem mestu, znižanju organizacijske produktivnosti ter uničeni 

organizacijski klimi (Jereb in Mijulkov, 2014). 

 
Glede na pogostost doživljanja stresa v človeških izkušnjah je težko najti posameznika, ki še ni 

slišal za konstrukt stresa, zlasti v zahodnem svetu. Kljub temu da se pojmovanja med avtorji ne 

razlikujejo močno, raziskovalci še niso našli soglasja za besedo stres. Možen vzrok za to je, da se 

posamezniki razlikujejo v oceni enake situacije kot stresne ali ne (Johnson in Johnson, 2010).  

 

1.10.1 Definicija in opredelitev stresa na delovnem mestu 

 

Prvi, ki je uporabil pojem stres je bil Cannon (1929), ki je opredelil odziv na nenadno pojavljajoč 

stresor, kot reakcijo boj-beg. Drugi pionir t. i. oče stresa Selye (1956) je definiral stres kot “sklop 

odzivov našega organizma na delovanje stresorjev, ki poteka po zakonitem vzorcu”. Opazil je, da 

je odziv na katerokoli travmo ali bolezen skoraj identičen, in ga opisal kot posplošeni 

prilagoditveni sindrom (angl. General Adaptation Syndrome) (Landy in Conte, 2007). Selye je 

ugotovil, da telo kaže tendenco po reakciji na določene dogodke s fazo vzburjenja ne glede na to, 

ali je um ocenil dogodek kot pozitiven ali negativen (Johnson in Johnson, 2010). Med tem ko se 

Cannonov-a boj-beg reakcija nanaša kot odziv na tip stresorja, ki se pojavi nenadoma in traja 

kraši čas (akutni ali epizodični stres), Salyev posplošen adaptacijski odziv opisuje telesni odziv 

na stres preko daljšega časa (Landy in Conte, 2007). Oba poudarjata fiziološke mehanizme 

odziva posameznika v stresni situaciji (Johnson in Johnson, 2010). 

 

Za opredelitev stresa obstaja več definicij, v katerih lahko zasledimo dva temeljna poudarka 

(Furlan, 2003): stres povzroča nekaj oz. nekdo zunaj človekovega organizma in/ali posledice 
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stresa so notranje narave (ljudje jih opisujejo kot napetost). Tako Looker (1993) stres opiše kot 

“neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnostmi za obvladovanje teh zahtev na 

drugi strani”. Stres na delovnem mestu se pojavi, ko zahteve delovnega okolja ali poklica 

presegajo sposobnost zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo (Jereb in Mijulkov, 2014). Tyler 

(1987) stres opiše kot “odziv na spremembe, ki vplivajo na človekovo notranje ravnotežje, tako 

da sprožijo njegov proces prilagajanja.” Človek se na stres odziva celostno- telesno, duševno in 

socialno. Čim večja je sprememba, ki zmoti notranje ravnotežje, in čim slabša je posameznikova 

prilagoditev nanjo, tem večji je stress. Greenberg in Baron (2000) opredelita stres kot 

“kompleksen vzorec čustvenih stanj, psihičnih odzivov in s tem povezanih misli, ki nastanejo kot 

odgovor na zunanje zahteve oz. iz okolja izhajajoče stresorje”.  

 

1.10.2 Stresorji na delovnem mestu 

 

Stresorji so zahteve oz. omejitve, na katere se posameznik odzove s stresom. Stresorje lahko 

predstavljajo kognitivne zahteve (npr. procesiranje informacij), čustvene zahteve (npr. 

uravnavanje organizacijsko želenih čustev v medsebojnih odnosih) ter fizične zahteve (zahteve, 

ki se nanašajo na mišično-skeletni sistem) (Boštjančič, 2012). 

 

Prevladujoč model za razumevanje, kaj naredi situacijo stresno je Lazarusova in Folkmannova 

teorija stresa (1984). Osrednja ideja teorije je poudarek na subjektivnem pomenu dogodka za 

posameznika, namesto na fiziološkem odgovoru organizma. Ocena ne vpliva samo na stopnjo 

stresnega odgovora, pač pa tudi na izbor načina spoprijemanja, ki ga posameznik izbere pri 

obvladovanju stresa (Folkman in Lazarus, 1988). Občutek stresa povzročajo situacije, kjer je cilj, 

ki je posamezniku pomemben, izpostavljen tveganju in zahteve situacije presegajo 

posameznikove vire za spoprijemanje- kadar situacija škodi ali ogroža pomembne cilje  (ocena 

situacije kot grožnje). Nasprotno lahko oseba v strestni situaciji vidi možnost, da se uspešno 

spoprime in tako dojema zaznan stresor kot izziv (ocena situacije kot izziva) (Epel, idr., 2009). 
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1.10.3 Spoprijemanje s stresom 

 

Človek, ki je izpostavljen stresu, se nanj odziva, ga poskuša obvladati, izničiti ali ublažiti njegov 

učinek. Pri tem lahko uporablja različne strategije spoprijemanja (Epel idr., 2009). Spoprijemanje 

(angl. cope) je proces obvladovanja razkoraka med zahtevami situacije in (ocenjenimi) viri neke 

osebe (Selič, 1999). Spoprijemanje zajema neprenehno (iz trenutka v trenutek) spreminjanje 

kognitivnih in vedenjskih poskusov obvladati, zmanjšati oziroma vzdrževati notranje in/ali 

zunanje zahteve, ki so nastale kot rezultat stresne situacije (Lazarus in Folkman,. 1984). Tako 

lahko vidimo spoprijemanje kot splošen opis sposobnosti uma za soočanje z zaznanim stresorjem, 

kar se nanaša na razmeroma heterogen vzorec vedenja (Fleishman, 1984), katerega cilj je 

spreminjanje zunanjega stresorja, reinterpretacija zaznane grožnje in kontrola simptomov stresa 

(Pearlin, Menaghan, Lieberman, in Mullan, 1981).  

 

V skladu s teorijo spoprijemanja s stresom (Lazarus in Folkman, 1984) se spoprijemanje začne, 

ko je dogodek ocenjen kot grožnja ali izziv. Kognitivna ocena situacije vpliva na trud po 

spoprijemanju in na emocionalno stanje. Zaznava grožnje sproža negativne emocije (npr. strah, 

jeza), medtem ko ocena izziva lahko sproža negativne (npr. anksioznost) ali pozitivne emocije 

(npr. občutek elana, energičnosti), tako sta točno zaznavanje in ocena pomembna za učinkovito 

spoprijemanje (npr. za preprečitev neskladja, kot bi bilo izvajanje nadzora nad neobvladljivimi 

situacijami) (Lazarus in Folkman, 1984). Kadar je izzid spoprijemanja ocenjen kot nezaželjen in 

cilj ostaja visoko vrednoten, ljudje ponavadi doživljajo negativna čustva ter se lahko vdajajo v 

ruminacijo in ponavljajoče misli, kar ni usmerjeno k cilju (Epel idr., 2009). Ključen del v procesu 

ocene situacije kot grožnje ali izziva je evalvacija osebne kontrole nad izzidom (Lazarus in 

Folkman, 1984). Situacije, pri katerih je možnost nadzora ponavadi spodbujajo vedenjsko 

aktivne, na problem osredotočene strategije spoprijemanja. Težave, pri katerih posameznik čuti, 

da ne more ničesar storiti, ponavadi sprožajo strategije, ki posamezniku omogočajo sprejemanje 

situacije ali uravnavanje svojega emocionalnega odziva nanje (Lazarus in Folkman, 1984; 1985). 
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Tako so nekateri raziskovalci razdelili strategije spoprijemanja na (Lazarus in Folkman, 1984):  

 Strategije usmerjene na problem (zunanje usmerjene) : Sem sodijo strategije, ki 

predvidevajo, da posameznikova akcija lahko nadzoruje zunanji vir stresa (Fleishman, 

1984). Problemsko usmerjene strategije so aktualne pri obvladovanju stresa, povezanega z 

delom in storilnostjo. Te strategije uporabljajo večinoma višje izobraženi ljudje in sicer 

predvsem takrat, ko ocenijo zahteve situacije in/ali svoje razpoložljive vire kot 

spremenljivke. K tem strategijam sodijo socialne veščine (slednje prispevajo k socialni 

podpori in komunikaciji, npr. samorazkrivanje, asertivnost), procesi zbiranja in 

oblikovanja podatkov o stresorju in o virih odpornosti ter preučitev vzrokov in posledic 

delovanja stresorja (Selič, 1999). Nekatere raziskave so predlagale, da so na problem 

usmerjene strategije spoprijemanja, bolj povezane z mero psihičnega blagostanja 

(Folkman, Lazarus, Gruen, in DeLongis, 1986) kot na emocije usmerjene strategije 

(Aldwin in Revenson, 1987). 

 

 Strategije usmerjene na emocije (notranje usmerjene) : Slednje se nanašajo na 

katerokoli strategijo, ki vključuje spremembo posameznikovega notranjega okolja, da bi 

ublažil stres, ki je rezultiral iz ocene situacije (Fleishman, 1984). Potrebno je omeniti, da 

kategorija stretegij usmerjenih na emocije vključuje tako pozitivne kot negativne načine 

spoprijemanja (npr. zanikanje, ki je pogosto neprilagojeno in nezdravo ter zavedanje 

posameznikovih želja in perspektiv, ki je skoraj zmeraj zdravo) (Johnson in Johnson, 

2010). 

 

Ne glede na kategorijo mehanizma spoprijemanja raziskovalci ugotavljajo, da imajo ti mehanizmi 

tako močen učinek na posameznikovo mentalno klimo in zdravje, da je način spoprijemanja bolj 

pomemben kot stresor sam (Lazarus in Launier, 1978).  
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1.10.4 Vpliv meditacije na spoprijemanje s stresom 

 

Negativni učinki stresa na zdravje in b lagostanje posameznika so že dobro znani in raziskani. Ni 

presenetljivo, da so številne študije raziskovale metode za zmanjševanje stresa, kamor sodijo med 

drugim tudi meditacijske tehnike (Van Hooff in Baas, 2012). Največ raziskav ugodnega učinka 

meditacije na številne klinične populacije je bilo prav na temo stresnih motenj (Walsh in Shapiro, 

2006). Meditacija kaže ugoden terapevtski učenek na stres ali pa vsaj ublaži nekatere neželjene 

učinke vsakodnevnega stresa (Goleman in Schwartz, 1976; Walsh in Shapiro, 2006). Predhodne 

raziskave jasno kažejo, da meditacija zmanjšuje zaznan stres in s stresom povezane simptome ter 

je učinkovita za premagovanje (angl. recovery) stresa (npr. Carmody in Baer, 2008; Janowiak in 

Hackman, 1994). Tako ni presenetljivo, da so meditacijsk i tečaji postal zelo populani ter da ljudje 

vse bolj posegajo po vadbi in rabi meditacijskih tehnik (Van Hooff in Baas, 2012). 

Razen tega, da različni tipi meditacije kažejo na zmanjšanje znakov simpatičnega vzburjenja, 

meditacija tudi olajša s stresom povezane kognicije in emocije. Predpostavlja se, da so pozitivni 

učinki vsaj delno posledica znižanja psihološkega in fiziološkega stresa (Edel idr., 2009). Ugodni 

učinki na stres so skladni s klasično trditvijo, da je centralni učinek meditacije “urjenje uma in 

odpravljanje anksioznosti” (Taylor, 1988) in nekoliko redukcionistično primerjavo meditacije z 

relaksacijskim odzivom (Walsh in Shapiro, 2006).  

 

1.10.5 Fiziološke spremembe pri meditaciji in spoprijemanje s stresom 

 

Kot smo že povedali, so se zavoljo pridobitve znanstvene kredibilosti zgodnje raziskave 

meditacije osredotočale izključno na fiziološke spremenljivke (Ringebach, 2009). Pogosta trditev 

avtorjev, ki so sklepali na ugodni učinek meditacije preko fizioloških lastnosti, je pojmovanje 

meditacije kot nasprotje Cannonovemu boj-beg sindromu obrambnega vzburjenja. Nekateri 

avtorji menijo, da spremembe v psihofizičnem stanju, ki se pojavljajo ob pasivni meditaciji, 

oblikujejo vzorec, ki je povsem nasproten reakciji povečanega vzburjenja na stresor (Wallace in 

Benson, 1972). Kot sem že omenila, raziskovalci ugotavljajo konsistenten vzorec fizioloških 

sprememb pri meditacij (npr. upočasnitev dihanja in srčnega utripa, uravnoteženje krvnega 

pritiska). Meditacija ima prav nasproten učinek kot stres, saj sprošča telo in povzroča 
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parasimpatični odziv z znižanjem bitja srca ali krvnega pritiska (Stein, 2001). Vzorec odzivov 

kaže na generalizirano inhibicijo simpatičnega živčnega sistema (Goleman in Schwartz, 1976).  

 

1.10.6 Psihološke spremembe pri meditaciji in spoprijemanje s 

stresom 

 

Iz tradicionalne budistične perspektive, je v nasprotju s spreminjanjem zunanjega okolja, najbolj 

učinkovito za zmanjševanje stresa (in vseh ostalih oblik psihološkega distresa) spreminjanje 

notranjega (psihološkega) delovnega okolja (Nhat Hanh 1999). Z obratom v zaznavanju in načinu 

odzivanja ter povezovanju čutnih in kognitivno-afektivnih dražljajev, meditator postaja vedno 

boljši pri interpretaciji kognitivnih procesov in razumevanju le-teh kot prehodni fenomen (Van 

Gordon idr., 2014).  

 

Meditacija vpliva na spoprijemanje s stresom preko procesa okrepljene pozornosti, ki izboljša 

zgodnje zaznavanje potencialnih stresorjev in povečuje verjetnost pravočasnega učinkovitega 

spoprijemanja (Teasdale, Segal in Williams. 1995).  

 

Povečano zavedanje, ki je posledica okrepljene pozornosti, lahko prekine proces ruminacije, ki 

igra ključno vlogo v dolgoročni stresni reaktivnosti (angl. stress reactivity) in izpostavljenosti 

mentalnim boleznim (Teasdale, Segal in Williams. 1995). Opazovanje misli prekine tendenco 

zaporednega premišljevanja enake misli. Posameznik tako svoje misli in občutke doživlja kot 

prehodne mentalne dogodke v okviru širšega zavedanja, kar zmanjšuje avtomatično identifikacijo 

z njimi in posledično odzivnost nanje (Teasdale idr., 2002).  

 

Mnoge ugodne učinke meditacije na stres raziskovalci pripisujejo procesu neidentifikacije, ki 

omogoča večjo fleksibilnost pri odzivanju na misli ali katerokoli izkušnjo, ki se pojavi. 

Neidentifikacija zmanjšuje kognitivni stres in povečuje sposobnost bolj točnega zaznavanja 

Številni avtorji menijo, da je to ključen proces pri lajšanju zaznanega stresa. Neidentifikacija 

zmanjšuje oceno situacije kot grožnje na bolj pozitivno oceno (oceno izziva) in spodbuja 

prilagojeno spoprijemanje (Edel idr., 2009).  
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Čuječnost pomaga posameznikom izboljšati spoprijemanje z dogodki, ki so zaznani kot grožnja 

in kjer je majhna možnost nadzora (ang control). Čuječna meditacija pri posameznikih povečuje 

občutek nadzora nad situacijo; meditanti v primerjavi z nemeditanti de lujejo bolj umirjeno. Poleg 

tega čuječnost zmanjšuje potrebo po nadzoru nad situacijo (kadar so razmere neobvladljive). 

Meditirajoči posamezniki so bolj pripravljeni opustiti trud po nadzoru in lažje sprejemajo 

emocije, kar se kaže v pogosteši rabi strategi Sprejetje pri spoprijemanju s stresom (Astin, 1997).  

 

S povečevanjem zavedanja emocij, povečujoče pripravljenosti toleriranja in sprejetja distresnih 

ali neprijetnih emocij in zmanjšane emocionalne odzivnosti na provokativne dogodke in emocije 

same, meditacija krepi spretnosti uravnavanja emocij pri posamezniku (Arch in Craske, 2006).  

Kot smo že omenili, je trening meditacije povezan z inhibicijo običajnega odziva (po Edel idr., 

2009). Tudi študije nevronskih povezav kažejo, da meditatorji hitreje okrevajo po negativnem 

dogodku (Davidson, Jackson in Kalin. 2000) kar posredno podpira idejo, da čuječnost spodbuja 

adaptacijsko regulacijo emocij. Čuječnost naj bi tudi povečala intenziteto in pogostost pozitivnih 

in psihosocialnih emocij (Wallace in Shapiro, 2006). Ena izmed randomiziranih kontrolnih študij 

mantra meditacije (ponavljanje duhovne besede ali fraze tekom dneva, vključujoč usmerjenost na 

opažanje motečih stresnih misli) je pokazala povečanje v pozitivni oceni (angl. positive 

reappraisal) situacije in tendenci po dojemanju dogodkov v bolj pozitivni luči (Bormann in 

Carrico, 2009). Raziskovalci Tai-Chi meditacije (Robins idr., 2006) sicer niso ugotovili 

sprememb v ostalih stilih spoprijemanja, so pa pri meditirajočih našli statistično pomembno 

povečanje uporabe strategije Pozitivna reinterpretacija in rast.  

Nekateri avtorji ugotavljajo, da ima meditacija zelo močan vpliv na ublažitev stresa, če se stanje, 

do katerega se pride s pomočjo meditacije, prenese in preobrazi na bolj trajnosten način, tako da 

postane lastnost (Goleman in Schwartz, 1976). Ustrezen trening nižanja nivoja vzburjenja lahko 

postane navada, saj se namesto povečane reakcije na stres, ustvarja nov vzorec, ki preferira 

upoštevanje simpatičnega vzburjenaja v času grožnje. Meditacija sproži vzorec odziva splošnega 

nizkega vzburjenja, ki je značilen za inhibicijo simpatičnega živčevja, kar zavira samodejno 

aktivacijo vzburjenja, ki je značilna za soočanje s stresom.  Raziskovana tehnika meditacije je bila 

transcendentalna meditacija, toda rezultate lahko generaliziramo na ostale vrste pasivne 

meditacije, ki vključujejo eno-točkovno meditacijo (Stoyva in Budzynski, 1993).  
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1.11 POMANJKLJIVOSTI RAZISKOVANJA MEDITACJE 

 

Raziskave meditacije in v diplomski nalogi navedene študije meditacije trpijo za številnimi 

pomanjkljivostmi, ki so posledica metodoloških in konceptualnih omejitev, katere bi bilo za 

boljšo interpretacijo rezultatov smiselno pogledati. Metodološke omejitve lahko razdelimo v tri 

glavne skupine (Walsh in Shapiro, 2006): oblikovne (angl. design) omejitve, omejitve ocene 

(angl. assessment) in omejitve udeležencev (angl. participants). 

Oblikovne omejitve : Pogost problem pri oblikovanju študij so majhni vzorci, neoptimalna 

kontrola- ponavadi gre za nekaj naključno kontroliranih preizkušenj. Razen tega marsikatera 

študija ne navaja vseh podrobnosti o tipu meditacije, ki je bil uporabljen. Do sedaj je bilo zelo 

malo primerjav med različnimi tipi meditacije, hkrati pa tudi malo primerjav meditacije z 

ostalimi samoregulacijskimi strategijami (Welsh in Shapiro, 2006). Omejitve pri proučevanju 

meditacije se nanašajo tudi na predsodke o udeležencih in napake pričakovanja (Canter in Ernst, 

2003)  

Omejitve ocene: Pomankljivosti ocene se nanašajo na omejitve tehnike samoporočanja in na 

navadno kratek čas spremljanja udeležencev. Večina študij raziskuje začetnike, ki imajo relativno 

malo meditacijske prakse, kljub temu da velja prepričanje, da se najbolj zanimivi učinki pojavijo 

šele pri bolj izkušenih praktikantih. Ena izmed težav s katerimi se soočajo razskovalci je čas 

(trening in izkušenost) trajanja meditativne vadbe pri posameznikih. Kadar posamezniki v 

meditacijskem pogoju niso ustrezno trenirani ali izkušeni s tehniko meditacije, je povezava z 

nemeditacijsko skupino seveda nesmiselna (Holmes, 1984). Ugotovljeno je bilo, da se praktično 

vsi lahko naučijo tehniko TM le po nekaj treningih (Maharishi, 1963), toda veliko število 

raziskovalcev je odkrilo razlike med začetnimi in izkušenimi meditatorji (Holmes, 1984).  

Omejitve udeležencev: Eden izmed problemov, ki se nanaša na udeležence, je, da se 

posamezniki v zahodnih kulturah, ki so voljni sodelovati v meditacijskih študijah razlikujejo od 

običajne populacije: večja verjetnost je, da so ti posamezniki že poskusili vsaj en tip meditacijske 

prakse pred študijo, in večja verjetost je, da so ženske, bele polti, dobro izobražene in iz višjega 

socialno-ekonomskega statusa (Bair, Gold, Greendale, Sternfeld, Adler in Azari, 2002; Ni, Simile 

in Hardy, 2002). Pri vseh študijah prevladujejo ženske in nediplomirani študentje, kar onemogoča 

posploševanje na moške in starejše odrasle ter poudarja potrebo po nadaljnjem raziskovanju in 

bolj reprezentativnem vzorcu (Chiesa in Serretti, 2009). Razen tega udeleženci, ki so voljni 
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sodelovati v študiji meditacije, ponavadi pridejo s prepričanjem o ugodnih učinkih meditacije. 

Tako je težko razločiti, ali bi se ugodni učinki različnih meditacijkih praks dogodili tudi 

udeležencem, ki so skeptični nad idejo meditacijske prakse (Kok, Waugh in Fredrickson, 2013). 

Poleg tega velja upoštevati opozorilo, da se pri nekontinuiranih vajah lahko določeni terapevtski 

učinki razgubijo (Walsh in Shapiro, 2006). Naslednja težava udeležencev se nanaša na 

posameznike, ki se odločijo za dolgotrajno ali življensko vadbo meditacije. Ker številni tipi 

meditacije nadaljujejo s povečevanjem težavnosti, ko meditator postane bolj spreten, imajo lahko 

zlasti dolgotrajne meditacijske vaje drugačen učinek kot pri začetnem meditatorju. Velik del se 

lahko naučimo od posameznikov, ki dolgo časa meditirajo, toda podobno se tukaj pojavlja 

problem, da so tovrstni posamezniki pogosteje iz vzhodnih kultur (učinek zamegljenosti kulture). 

Tako so najbolj uporabne primerjave med meditacijskimi tradicijami in raziskave med 

dolgotrajnimi meditanti iz iste kulture (Kok, Waugh in Fredrickson, 2013).  

Meditacijske študije trpijo še za drugimi pomanjkljivostmi. Raziskova lci poudarjajo, da se 

nobena od številnih študij eksplicitno ne ukvarja z ultimativnim ciljem meditacije, kakor ga 

pojmujejo vzodne tradicije- doseganjem višjega nivoja zavesti ali stanja razsvetljenja. S tem je 

povezana naslednja težava, da mere, ki so uporabljene v študijah meditacije, niso namenjene 

raziskovanju višjih stanj zavesti (Sedlmeier idr., 2012).  

Trenutno je še nejasno, koliko učinka odsevajo nekontrolirani faktorji, kako se meditacija 

primerja z ostalimi samoregulaciskimi strategijami in kako primerjamo posamezne meditacije 

med seboj. Odgovor na številna vprašanja čaka metodološko bolj sofisticirane študije, ki bodo 

vzele v obzir tudi konceptualne in kontekstualne omejitve (Walsh in Shapiro, 2006). Kljub 

konceptualnim in metodološkim pomankljivostim, trenutna literatura predlaga, da ima meditacija 

signifikantne psihološke in somatske učinke ter terapevtske ugodnosti (Sedlmeier. idr, 2008).  
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1.12 NAMEN IN HIPOTEZE  

 

Proučevanje meditacije je zadnja leta vse bolj pomembno, toda še zmeraj primanjkuje 

emipiričnih študij, ki bi ugotavljale učinek meditacije izven terapevtskega področja na zdrave 

posameznike. Tako sem se v svojem diplomskem delu odločila obravnavati organizacijske 

spremenljivke, na katere ima vaja meditacije potencialno ugodne učinke. Osredotočila sem se na 

proučevanje delovnega zadovoljstva, delovne zavzetosti in spoprijemanja s stresom na delovnem 

mestu. Oblikovala sem pet hipotez, ki jih navajam v nadaljevanju:  

 

Hipoteza 1:  Posamezniki, ki meditirajo, bodo na delovnem mestu bolj zadovoljni, kot 

posamezniki, ki ne meditirajo. 

 

Čuječna meditacija naj bi povečala intenziteto in pogostost doživljanja pozitivnih in 

psihosocialnih emocij (Wallace in Shapiro. 2006). Glede na to, da čuječnost vpliva na oceno 

delovnih dogodkov zaposlenega kot na manj stresno, to sproža bolj pozitivne afektivne reakcije, 

ki vodijo do pozitivne ocene posameznikove delovne situacije (večje delovno zadovoljstvo) 

(Hülsheger idr., 2013). Razen tega je za čuječno meditacijo značilno, da razvija vedenje, ki je 

konsistentno s posameznikovimi potrebami in vrednotami (Brown in Ryan, 2003; Glomb idr, 

2011), kar je tesno povezano z zadovoljstvom na delovnem mestu (Hülsheger idr. 2013). 

 

Hipoteza 2: Posamezniki, ki meditirajo bodo na delovnem mestu bolj zavzeti, kot posamezniki, 

ki ne meditirajo. 

 

Raziskovalci predlagajo, da čuječna meditacija spodbuja zavzetost preko okrepljene pozornosti 

pri aktivnostih (Brown in Ryan, 2003). Dovzetna pozornost krepi kvaliteto doživljanja in 

posamezniki posledično postanejo bolj veseli pri opravljanju nalog, zatopljeni v delo in bolj 

notranje motivirani (Csikszentmihalyi, 1997). Čuječna meditacija preko okrepljenega stanja 

vpletenosti in budnosti pri aktivnostih, pomaga udeležencem, da vidijo obstoječe dejavnosti na 

nov in bolj zanimiv način (Langer in Moldoveanu, 2000). Preko preobrata v perspektivi oz. 

procesa neidentifikacije, ohranja zanimanje zaposlenih ter pozornost in vpletenost v njihovo delo. 

Posamezniki, ki meditirajo, pogosteje pristopajo do delovnih nalog, kot da jih vidijo prvič. To 

vodi v odkrivanje novih in zanimivih aspektov naloge, ki prej niso bili opaženi. Kot pos ledica 
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posameznik lahko doživlja več zavzetosti ob aktivnostih (Lykins idr., 2013). Naslednje 

neposredna pot preko katere čuječnost lahko ugodno vpliva na delovno zavzetost je preko 

okrepljene kvalitete notranjega zavedanja (Brown in Ryan, 2003). Notranje zavedanje podpira 

prisotnost posameznika pri aktivnostih in delovanje z njegovim bistvom (Kernis in Goldman, 

2006). Psihološka prisotnost je pozitivno povezana z delovno zavzetostjo (podobno kot čuječnost 

izraža ali je posameznik povsem odprt in pozoren v sedanjem trenutku) pri kateri posamezniki, ki 

so bolj prisotni pri delovni vlogi, doživljajo več osebne zavzetosti (Kahn, 1990).  

 

Hipoteza 3: Posamezniki, ki meditirajo, bodo pogosteje uporabljali strategijo spoprijemanja s 

stresom Pozitivna reinterpretacija in rast, kot posamezniki, ki ne meditirajo. 

 

V skladu z budistično perspektivo je najboj učinkovit način za zmanjševanje različnih oblik 

distresa spreminjanje notranjega (psihološkega) de lovnega okolja (Nhat Hanh 1999; Van Gordon 

idr., 2014). Raziskave kažejo, da meditirajoči posamezniki situacije zaznavajo manj grozeče 

(pogostejša ocena izziva). Razen tega so njihovi odzivi na dogodke bolj premišljeni in manj 

avtomatični, kar spodbuja prilagojeno spoprijemanje s stresom (Epel idr., 2009). Bormann in 

Carrico (2009) sta v študiji mantra meditacije pri meditantih ugotovila statistično pomembno 

povečanje v pozitivni reinterpretaciji in tendenci po dojemanju situacije v bolj pozitivni luči- 

povečana strategija spoprijemanja Pozitivna reinterpretacija in rast.  

 

Hipoteza 4: Posamezniki, ki meditirajo, bodo pogosteje uporabljali strategijo spoprijemanja s 

stresom Zadrževanje spontanega odziva, kot posamezniki, ki ne meditirajo 

 

Zmanjšana identifikacija s procesom mišljenja omogoča večjo fleksibilnost pri odzivanju na misli 

ali izkušnje. Posameznik na dogodke reagira bolj premišljeno in manj v skladu z običajnimi 

kognitivno-emocionalnimi vzorci (Epel idr., 2009). Razen tega, da meditacija povečuje 

pripravljenost toleriranja in sprejemanja distresnih ali neprijetnih emocij, prav tako zmanjšuje 

emocionalno odzivnost na dogodke in emocije same (Arch in Craske, 2006). Raziskovalci 

ugotavljajo nevronske povezave, ki kažejo na preobrat pri meditirajočih iz identifikacije z 

emocijo do zavedanja le-te, posedica česa je inhibicija avtomatskih čustvenih odzivov ter 

zmnjšanje njihove intenzitete in trajanja (Arch in Craske, 2006; Creswell idr., 2007).  
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Hipoteza 5: Posamezniki, ki meditirajo bodo dosegali statistično pomembno višje rezultate na 

lestvici spoprijemanja s stresom Sprejetje, kot posamezniki, ki ne meditirajo. 

 

Meditacija povečuje pripravljenost sprejemanja neprijetnih emocij in pomaga posameznikom 

izboljšati spoprijemanja z dogodki, ki so zaznani kot grožnja in kjer je majhna možnost kontrole 

(Arch in Craske, 2006). Razvija sposobnost doživljanja neugodja in zmanjšanja poskusov bežanja 

ali izmikanja situaciji (Epel idr. 2009). Povečuje občutek nadzora, tako da posamezniki delujejo 

bolj umirjeno in tudi kažejo zmanjšano zaznano potrebo po nadzoru, kadar so situacije 

neobvladljive. Raziskave meditantov kažejo na povečan občutek nadzora nad življenjem in 

povečano pripravljenost spustiti trud po nadzoru- večja uporaba strategije Sprejetje pri 

spoprijemanju s stresom (Astin, 1997).  

 

Zaradi pomanjkanja teoretskega ozadja v znanstveni in strokovni literaturo o meditaciji sem si v 

svojem delu zastavila še naslednja raziskovalna vprašanja:  

Raziskovalno vprašanje 1: Kako se uporaba meditacijske vaje povezuje s posameznimi 

dimenzijami zavzetosti (Vitalnost, Predanost, Zatopljenost)? 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Kako se uporaba meditacijske vaje povezuje s strategiami 

spoprijemanja usmerjenimi na emocije in strategijami, usmerjenimi na problem? 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako se pogostost in trajanje meditacije povezuje z obravnavanimi 

organizacijskimi spremenljivkami? 

  



55 
 

2 METODA 

 

 

2.1 UDELEŽENCI  

 

V raziskavi je sodelovalo skupaj 196 zaposlenih udeležencev, od tega 116 žensk (59, 2 %) in 80 

moških (40, 8 %). Udeležence sem razdelila v dve skupini: tisto, ki aktivno uporablja vajo 

meditacije in tisto, ki ne. V meditacijsko skupino je bil vključenih 82 udeležencev (41, 84 %), od 

tega 51 žensk (62, 2 %) in 31 moških (37, 8 %). V skupini posameznikov, k i ne prakticirajo vaje 

meditacije je bilo 114 udeležencev (58, 16 %), od tega 65 žensk (57 %) in 49 moških (43 %). 

Povprečna starost udeležencev je bila 37, 5 let, od tega povprečna starost meditirajočih 37, 9 let 

in nemeditirajočih 37, 1 let. Podatki o pogostosti in trajanu meditacijske vadbe so predstavljeni v 

Prilogi 4 in 5. 

 

 

2.2 PRIPOMOČKI 

 

V raziskavi sem uporabila vprašalnik, sestavljen iz štirih delov. V prvem delu so udeleženci 

odgovorili na vprašanja o demografskih podatkih, podatkih o delovnem mestu in meditacijski 

vaji. Sledila je Lestvica delovnega zadovoljstva in Vprašalnik delovne zavzetosti, v zadnjem delu 

pa Vprašalnik spoprijemanja s stresom. 

 

2.2.1 Demografski podatki 

 

Udeleženci so bili najprej povprašani po demografskih spremenljivkah (starost, spol, končana 

stopnja izobrazbe). Nato so opisali značilnosti trenutnega delovnega mesta, kot so vrsta poklicne 

dejavnosti, čas trajanja le-te, povprečno število delovnih ur, povprečna mesečna plača, stopnja 

odgovornosti. Posamezniki, ki so odgovorili, da aktivno uporabljajo vajo meditacije, so bili 

povprašani še po času in pogostosti aktivnega meditiranja, načinu meditacije ter razlogih, zaradi 

katerih so se odločili za vajo meditacije. Vse udeležence smo povprašali, če uporabljajo še katere 

druge sprostitvene tehnike. 
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2.2.2 Lestvica delovnega zadovoljstva  

 

Lestvica delovnega zadovoljstva (Pogačnik, 2003) je pripomoček, s katerim ugotavljamo 

posameznikovo zadovoljstvo z delovno situacijo. Sestavlja jo 15 temeljnih motivov oz. 

dejavnikov, s katerimi so zaposleni pri svojem delu lahko bolj ali manj zadovoljni. Naloga 

zaposlenega je, da stopnjo zadovoljstva oceni na lestvici od 1 do 5 (1 = zelo nezadovoljen, 2 = 

nezadovoljen, 3 = niti zadovoljen, niti nezadovoljen, 4 = zadovoljen, 5 = zelo zadovoljen). 

Stopnje zadovoljstva so hkrati tudi grafično ponazorjene (pet obrazov, od najmanj do najbolj 

zadovoljnega) (Pogačnik, 2003). Lestvica poleg ocen po posameznih poročjih delovne motivacije 

daje tudi splošno oceno zadovoljstva z delovno situacijo, kar kaže vsota vseh danih ocen (ali 

povprečje, če ocene na nekaterih postavkah morda manjkajo).  

 

Pogačnik (2000) poroča o zadovoljivi zanesljivosti lestvice (Cronbachov α znaša 0,89), pa tudi 

njena veljavnost naj bi bila ustrezna (med neposrednim in posrednim načinom merjenja 

zadovoljstva je r = 0,74). 

 

2.2.3 Vprašalnik zavzetosti na delovnem mestu 

 

Vprašalnik zavetosti na delovnem mestu (UWES-17, Utrecht Work Engagement Scale) 

(Schaufeli idr., 2001) vsebuje 17 postavk, ki sestavljajo tri podlestvice: Vitalnost (angl. Vigour), 

Predanost (angl. Dedication) in Zatopljenost (angl. Absorption), za katere menijo, da so 

nasprotne konceptu poddimenzij izgorelosti. Posameznik na 7- stopenjski lestvici opredeli svoje 

doživljanje na delovnem mestu na kontinumu od 0 (nikoli) do 6 (vedno, vsak dan) (Schaufeli in 

Bakker, 2003). 

 

Podlestvica Vitalnost meri šest postavk, ki se nanašajo na visok nivo energije (strasti, vneme) in 

vzdržljivosti. Visok nivo vitalnosti je značilen za posameznike, ki so pripravljeni vložiti svoj 

trud, se ne utrudijo zlahka in vztrajajo kljub težavam. Predanost ugotavlja pet postavk, ki se 

nanašajo na občutek pomembnosti dela za posameznika. Visoko predani imajo občutek navdiha 

in izziva ob delu ter so ponosni na to kar počnejo- z delom se močno identificirajo, doživljajo ga 

kot pomembnega, inspirajočega in izzivalnega. Zatopljenost meri šest postavk, ki označujejo 
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veselo zatopljenost v delo ter popolno osredotočenost in poglobljenost. Zatopljen posameznik se 

težko loči od svojega dela, ima občutek, da čas hitro mineva in ob delu lahko pozabi na ostale 

stvari (lahko ga zanese v delo in pozabi na čas) (Schaufeli in Bakker, 2003).  

 

Vprašalnik UWES-17 kaže na zelo visoko notranjo konsistentnost (α = 0,93).  

 

 

2.2.4 Vprašalnik spoprijemanja s stresom 

 

Namen Vprašalnika spoprijemanja s stresom (The COPE Inventory) (Carver, Scheier in 

Weintraub, 1989) je merjenje različnih načinov spoprijemanja s stresom. Uporabili bomo 

dispozicijsko obliko vprašalnika, ki meri pogostost uporabe določenega vedenja v običajni stresni 

situaciji. Vprašalnik vsebuje 60 postavk, pri katerih si posameznik zamišlja, kaj običajno stori, ko 

je pod hudim stresom. Udeleženci odgovarjajo na vprašanja na lestvici od 1 do 4, pri tem so 

možni odgovori: “tega običajno ne delam”, “to delam redko”, “to delam srednje pogosto” in 

“to delam pogosto”. Postavke sestavljajo 15 lestvic spoprijemanja s stresom (vsaka lestvica 

vsebuje 4 postavke). Pet lestvic meri vsebinsko različne načine spoprijemanja, ki so usmerjeni na 

reševanje problema, pet lestvic pa načine spoprijemanja, ki so usmerjeni na emocije- 

obvladovanje in zmanjševanje čustvenega distresa.  

 

Strategije usmerjene na problem so: Aktivno spoprijemanje  (aktivno pristopanje k problemu- 

poskusi odstraniti ali vplivati nanj in preprečiti njegove posledice; vključuje spodbudo k 

neposredni akciji, povečanje napora in poskuse spoprijemanja v stopnjah), Načrtovanje 

(razmišljanje, kako bi se spoprijeli s stresorjem - oblikovanje strategij, razmišljanje o korakih, ki 

jih je treba izvršiti in kako najbolje obvladati problem), Prekinitev ostalih dejavnosti 

(posameznik se osredotoči neposredno na grožnjo ali na izziv), Zadrževanje spontanega odziva  

(pomeni čakati, dokler ni primeren trenutek za akcijo) in Iskanje instrumentalne socialne 

podpore (iskanje nasveta, pomoči, informacij, da bi lažje rešili problem).  
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Strategije usmerjene na emocije so: Iskanje emocionalne socialne podpore  (zgolj kot sprostitev 

negativnih emocij ni funkcionalno, lahko pa je funkcionalno, da posameznik pridobi na 

samozavesti in se vrne k reševanju), Usmerjenost na sprostitev emocij (težnja, da se sprostimo, 

ne glede na vrsto problema- lahko je funckionalno kot npr. prilagoditev na izgubo, lahko pa je 

nefunkcionalno, saj predolga usmerjenost na emocije preprečuje prilagoditev), Vedenjska 

neaktivnost (zmanjšanje napora za aktivno spoprijemanje s stresorjem in opustitev prvotnih 

ciljev; uporablja se, kadar se pričakujejo slabi izidi spoprijemanja), Miselna neaktivnost 

(najrazličnejše aktivnosti, da ne bi razmišljali o problemu; npr. gledanje TV, spanje, sanjarjenje), 

Pozitivna reinterpretacija in rast (vodi k aktivnemu spoprijemanju s stresorjem in zmanjšanju 

stresa).  

 

Sledi še naslednjih pet preostalih načinov spoprijemanja: Usmerjenost v vero  (lahko nudi 

emocionalno podporo in služi kot spodbuda za pozitivno reinterpretacijo in rast, kot taktika 

aktivnega spoprijemanja), Humor, Zanikanje (delamo se, kot da problema ni; lahko se pojavi 

pri primarni oceni, kjer zmanjša stres na začetku, lahko pa povzroči dodatne problem pri 

spoprijemanju), Uporaba drog in Sprejetje (nasprotno od zanikanja; lahko je funkcionalno, 

kadar se moramo prilagoditi in sprejeti novo stanje, pri sekundarni oceni pa pomeni odsotnost 

spoprijemanja in je nefunkcionalno).  

 

Avtorji (Carver idr., 1989) poročajo o zanesljivosti lestvic od α = 0,62 do α = 0,92 ter zgolj α = 

0,45 za lestvico Miselna neaktivnost. Slovenska raziskava na gasilcih (Avsec, Novak in Bajec, 

2012) kaže na nižje koeficiente zanesljivosti: Pozitivna reinterpre tacija in rast (α = 0,61), Miselna 

neaktivnost (α = 0,58), Usmerjenost na sprostitev emocj (α = 0,59), Iskanje instrumentalne 

socialne podpore (α = 0,76), Aktivno spoprijemanje (α = 0,43), Zanikanje (α = 0,77), 

Razmišljanje o emocijah (α = 0,64), Humor (α = 0,82), Vedenjska neaktivnost (α = 0,58), 

Zadrževanje spontanega odziva (α = 0,63), Iskanje emocionalne socialne podpore (α = 0,88), 

Uporaba drog (α = 0,92), Sprejetje (α = 0,56), Prekinitev ostalih dejavnosti (α = 0,72) in 

Načrtovanje (α = 0,69).  
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2.3 POSTOPEK 

 

Udeleženci so v februarju in marcu 2014 reševali vprašalnik v elektronski obliki- posamično in 

samostojno preko spletne povezave. Povprečno reševanje vprašalnika je trajalo približno 15 

minut. Ciljna skupina so bili meditirajoči in nemeditirajoči zaposleni posamezniki v različnih 

poročjih dela. Iskanje meditirajočih posameznikov je potekalo preko kontaktov in poznanstev. 

Veliko meditirajočih udeležencev sem pridobila zlasti preko Duhovne šole Vilija Ravnjaka, poleg 

tega sem večino meditirajočih prosila za nadaljnjo distribucijo znancem- meditantom. Iz 

vprašalnikov zbrani podatki so bili združeni v Microsoft Office Excel-u, za obdelavo in 

statistične analize pa sem uporabila SPSS 17.0. 
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3 REZULTATI 

 

 

Poglavje o rezultatih je razdeljeno na več delov. V vsakem delu sem rezultate predstavila za mero 

delovnega zadovoljstva, delovne zavzetosti in posameznih dimenzij zavzetosti (Vitalnost, 

Predanost in Zatopljenost) ter za strategije spoprijemanja s stresom. Zaradi večje preglednosti 

sem med strategijami spoprijemanja prikazala le rezultate za proučevane lestvice (Pozitivna 

reinterpretacija in rast, Zadrževanje spontanega odziva in Sprejetje). Rezultati so prikazani tudi 

za združenih pet lestvic spoprijemanja s stresom, pojmovanih kot Strategije usmerjene na 

problem (Aktivno spoprijemanje, Načrtovanje, Prekinitev ostalih dejavnosti, Zadrževanje 

spontanega odziva, Iskanje instrumentane sociane podpore) ter pet lestvic usmerjenih na emocije- 

Strategije usmerjene na emocije (Iskanje emocionalne socialne podpore, Usmerjenost na 

sprostitev emocij, Vedenjska neaktivost, Miselna neaktivnost, Pozitivna reinterpretacija in rast). 

V prvem delu sem preverjala normalnost porazdelitve in mere zanesljivosti posameznih 

obravnavanih spremenljivk. Nato sem testirala zastavljene hipoteze v poglavju, ki se nanaša na 

ugotavljanje statistično pomembnih razlik med meditirajočimi in nemeditirajočimi posamezniki v 

merjenih konstruktih. Za bolj jasno razumevanje razlik sem na koncu raziskala še povezanost 

nekaterih značilnosti meditacije (pogostost in čas trajanja) s proučevanimi organizacijskimi 

spremenljivkami.  
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3.1 NORMALNOST PORAZDELITVE 

 

Predpostavko o normalnosti porazdelitve sem za vsako izmed merjenih lestvic preverila s testom 

Kolmogorov-Smirnov, ki pokaže že zelo majhna odstopanja. Test primerja rezultate vzorca z 

normalno porazdeljenim nizom rezultatov z enako M (aritmetično sredino) in SD (standardno 

deviacijo). Statistična pomembnost kaže na statistično pomembno odstopanje od normalne 

porazdelitve na ravni 5% tveganja.  

 

Tabela 1. Normalnost porazdelitve za splošno delovno zadovoljstvo za meditirajoče (N = 82) in 

nemeditirajoče (N = 114). 

 M SD Asim Spl Z p 

Meditirajoči 3,67 0,69 -0,44 0,51 ,072 0,200 

Nemeditirajoči 3,66 0,60 -0,03 -0,51 ,073 0,184 

*Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; Asim = asimetri ja; Spl = sploščenost; Z = 

Komogorov- Smirnov Z; p = statistična pomembnost;  

 

Iz zgornje tabele so razvidne povprečne vrednosti in standardne deviacije za meditante in 

nemeditante na lestvici delovnega zadovoljstva. Razvidno je, da se delovno zadovoljstvo 

razmeroma normalno porazdeljuje (p > 0,05). Koeficient asimetrije pri obeh skupinah kaže na 

asimetričnost v levo, koeficient sploščenosti pri meditirajočih kaže na koničasto ali leptokurtično 

porazdelitev, pri nemeditirajočih pa na sploščeno ali platikurtično porazdelitev.  
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Tabela 2. Normalnost porazdelitve za splošno delovno zavzetost ter podlestvice zavzetosti 

(Vitalnost, Predanost, Zatopljenost) za meditirajoče (N = 82) in nemeditirajoče (N = 114). 

  M SD Asim Spl Z p 

Meditirajoči        

 Splošna 5,24 0,99 -0,50 -0,36 0,106 0,023* 

 

 

Vitalnost 31,49 5,67 -0,61 0,34 0,081 0,200 

Predanost 26,11 7,15 -0,55 -0,53 0,109 0,017* 

Zatopljenost 31,50 6,34 -0,10 -0,90 0,092 0,080 

Nemeditirajoči        

 Splošna 5,13 0,94 -0,65 0,63 0,071 0,200 

 

 

Vitalnost 30,11 5,28 -0,21 -0,25 0,085 0,040* 

Predanost 26,08 6,37 -0,87 0,64 0,127 0,000*** 

Zatopljenost 30,95 6,38 -0,79 1,14 0,088 0,030* 

*Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; Asim = asimetri ja; Spl = sploščenost; Z = 

Komogorov- Smirnov Z; p = statistična pomembnost;  

 

Medtem ko mera splošne zavzetosti pri nemeditirajočih kaže na no rmalo porazdelitev (p = 

0,200), se podatki za meditirajoče statistično pomembno razlikujejo od normalne porazdelitve (p 

= 0,023). Za splošno zavzetost je porazdelitev v obeh skupinah asimetrična v levo, za 

meditirajoče je sploščena ter za nemeditirajoče koničasta.  

 

Porazdelitev vseh podlestvic zavzetosti se pri nemeditirajočih statistično pomembno razlikuje od 

normalne (p < 0,05). Podobno velja tudi za podlestvico Predanost pri meditirajočih. Porazdelitvi 

v obeh skupinah sta levo asimetrični. Lestvici Predanost in Zatopljenost sta pri meditirajočih 

sploščeno razporejeni, nasprotno pri nemeditirajočih koničasto. Lestvica Vitalnost pri 

meditrajočih kaže na koničasto obliko, pri nemeditirajočih pa ravno obratno.  
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Tabela 3. Normalnost porazdelitve za obravnavane lestvice spoprijemanja s stresom za 

meditirajoče (N = 82) in nemeditirajoče (N = 114). 

  M SD Asim Spl Z p 

Meditirajoči        

 

 

Poz.reinterpret. in rast 13,44 2,40 -0,83 0,10 0,145 0,000*** 

Zadrž. spontan.odziva 10,71 2,08 -0,03 0,54 0,139 0,000*** 

Sprejetje 9,39 2,31 0,07 0,42 0,128 0,002** 

Nemeditirajoči        

 Poz.reinterpret. in rast 12,69 1,98 -0,05 -0,41 0,131 0,000*** 

Zadrž. spontan.odziva 9,85 2,24 -0,33 0,02 0,135 0,000*** 

Sprejetje 9,15 2,43 -0,05 -0,51 0,092 0,018* 

*Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; Asim = asimetri ja; Spl = sploščenost; Z = 

Komogorov- Smirnov Z; p = statistična pomembnost 

 

Zgornja tabela prikazuje, da se vse obravnavane lestvice spoprijemanja s stresom pri obeh 

skupinah statistično pomembno razlikujejo od normalne (p < 0,05). Pri obeh skupinah je večina 

porazdelitev levo asimetričnih in koničastih.  
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Tabela 4. Normalnost porazdelitve za Strategije usmerjene na problem in Strategije usmerjene 

na emocije za meditirajoče (N = 82) in nemeditirajoče (N = 114). 

  M SD Asim Spl Z p 

Meditirajoči        

 

 

Usmerjenost na problem 57,37 7,75 -0,56 0,39 0,089 0,169 

Usmerjenost na emocije 48,69 6,73 0,12 -0,03 0,072 0,200 

Nemeditirajoči        

 Usmerjenost na problem 55,40 7,14 -0,03 0,36 0,061 0,200 

Usmerjenost na emocije 47,90 8,04 -0,04 -0,47 0,068 0,200 

*Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; Asim = asimetri ja; Spl = sploščenost; Z = 

Komogorov- Smirnov Z; p = statistična pomembnost 

 

Porazdelitvi Strategije usmerjene na problem in Strategije usmerjene na emocije pri obeh 

skupinah ne kažeta statistično pomembnega odstopanja od normalne porazdelitve (p > 0,05). 

Porazdelitev problemsko usmerjenih strategij je koničasta, na emocije usmerjenih pa sploščena. 

Razen desno asimetrične porazdelitve pri meditirajočih, za Strategije usmerjene na problem, 

porazdelitve v glavnem ne kažejo izrazite asimetrije.  
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3.2 ZANESLJIVOST LESTVIC  

 

V spodnji tabeli so predstavljeni koeficienti zanesljivosti (Cronbachov α), za vsako izmed 

proučevanih organizacijskih spremenljivk, ki kažejo, kako konsistentno posamezna lestvica 

odraža konstrukt, ki bi ga naj merila. Koeficienti zanesljivosti za preostale lestvice spoprijemanja 

so v Prilogi 2.  

 

Tabela 5. Koeficienti zanesljivosti uporabljenih vprašalnikov . 

  

N 

Koeficient 

zanesljivosti 

(Cronbachov α) 

Splošno zadovoljstvo  15 0,881 

Splošna zavzetost 17 0,939 

Vitalnost 6 0,833 

Predanost 5 0,933 

Vpetost 6 0,893 

Spoprijemanje s stresom 60 0,892 

Pozitivna reinterpretacija in rast 4 0,784 

Zadrževanje spontanega odziva 4 0,628 

Sprejetje 4 0,626 

Usmerjenost na problem 5 0,814 

Usmerjenost na emocije  5 0,797 

*Opombe: N = število postavk na posamezni lestvici 

 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da večina lestvic in njihovih podlestvic kaže na dobro notranjo 

zanesljivost (0,700 ≤ α < 0,900). Medtem ko nekatere lestvice kažejo na odlično zanesljivost (α ≥ 

0,900)- kot npr. splošna zavzetost na delovnem mestu in podlestvica zavzetosti Predanost- 

nekatere podlestvice spoprijemanja s stresom kažejo na nizko, a zadovoljivo zanesljivost 

(Zadrževanje spontanega odziva in Sprejetje).  
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3.3 TESTIRANJE HIPOTEZ- STATISTIČNA POMEMBNOST RAZLIK MED 

MEDITIRAJOČIMI IN NEMEDITIRAJOČIMI 

 

Preverila sem, ali na obravnavanih lestvicah obstajajo statistično pomembne razlike glede na rabo 

meditacijske vaje. Ker se precej lestvic statistično pomembno razlikuje od normalne porazdelitve, 

sem se odločila za rabo neparametričnih postopkov. Za ugotavljanje razlik med skupinama sem 

uporabila Mann Whitneyev U-test, ki predstavlja neparametrično alternativo t-testu za neodvisne 

vzorce in temelji na primerjavi vsot rangiranih podatkov. Razlike sem najprej preverila za 

splošno delovno zadovoljstvo, nato za sp lošno zavzetost in posamezne dimenzije zavzetosti. Na 

koncu bom predstavila še razlike glede na obravnavane podlestvice spoprijemanja s stresom 

(razlike glede na ostale strategije spoprijemanja so v Prilogi 3) in glede na usmerjenost bodisi na 

emocije bodisi na problem pri spoprijemanju s stresom. 

 

 

Tabela 6. Statistična pomembnost razlik med meditirajočimi (m) udeleženci (N = 82) in 

nemeditirajočimi (n) udeleženci (N = 114) za splošno delovno zadovoljstvo. 

 M (m) M (n) Mann- Whitney U p 

Delovno zadovoljstvo 3,6655 3,6566 4610,00 0,870 

*Opombe: M = aritmetična sredina; p = statistična pomembnost  

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da med meditirajočimi in nemeditirajočimi posamezniki v meri 

splošnega delovnega zadovoljstva ni statistično pomembnih razlik (p = 0,870), kar zavrne 

Hipotezo 1, ki je predvidevala, da bodo meditirajoči posamezniki izražali višje delovno 

zadovoljstvo. 
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Tabela 7. Statistična pomembnost razlik med meditirajočimi (m) udeleženci (N = 82) in 

nemeditirajočimi (n) udeleženci (N = 114) za splošno delovno zavzetost in podlestvice zavzetosti. 

 M (m) M (n) Mann- Whitney U p 

Delovna zavzetost 5,24 5,12 4314 0,358 

Vitalnost 31,49 30,11 3918 0,053 

Predanost 26,11 26,08 4583 0,816 

Zatopljenost 31,50 30,95 4559 0,769 

*Opombe: M = aritmetična sredina; p = statistična pomembnost  

 

Tabela 7 kaže, da na meri splošne delovne zavzetosti ni statistično pomembnih razlik med 

skupinama. Slednje zavrne Hipotezo 2, ki je predpostavljala, da bodo meditirajoči posamezniki 

na lestvici splošne delovne zavzetosti dosegali statistično pomembno višje rezultate. 

Raziskovalno vprašanje 1 se je nanašalo na izraženost posameznih dimenzij zavzetosti pri 

meditantih in nemeditantih. Rezultati kažejo, da so razlike med skupinama na vseh podlestvicah 

zavzetosti, statistično nepomembne.  

 

 

Tabela 8. Statistična pomembnost razlik med meditirajočimi (m) udeleženci (N = 82) in 

nemeditirajočimi (n) udeleženci (N = 114) za obravnavane podlestvice spoprijemanja s stresom. 

 M (m) M (n) Mann- Whitney U p 

Pozitivna reinterpretacija in rast 13,44 12,69 3574 0,004** 

Zadrževanje spontanega odziva 10,71 9,85 3746 0,017* 

Sprejetje 9,39 9,15 4413 -0,672 

*Opombe: M = aritmetična sredina; p = statistična pomembnost  

 

Hipoteza 3, Hipoteza 4 in Hipoteza 5 se nanašajo na razlike med meditanti in nemeditanti pri 

posameznih strategijah spoprijemanja s stresom. Hipoteza 3 predpostavlja, da meditirajoči 

posamezniki statistično pomembno pogosteje uporabljajo strategijo Pozitivna reinterpretacija in 

rast. Rezultati v skladu s pričakovanji kažejo na statistično pomembnost na ravni 1% tveganja (p 

= 0, 004), s čimer potrdimo Hipotezo 3. Na lestvici Zadrževanje spontanega odziva se prav tako v 

skladu s pričakovanji kažejo statistično pomembne razlike (p = 0,017) na ravni 5 % tveganja, s 

čimer potrdimo tudi Hipotezo 4. Zadnja hipoteza (Hipoteza 5) se je nanašala na strategijo 
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spoprijemanja Sprejetje, pri kateri sem predpostavljala, da jo bodo meditirajoči zaposleni v 

primerjavi z nemeditirajočimi uporabljali pogosteje. Rezultati so pokazali (tabela 8), da med 

skupinama ni statistično pomembnih razlik (p = - 0, 67), s čimer zavrnemo Hipotezo 5. 

 

Tabela 9. Statistična pomembnost razlik med meditirajočimi (m) udeleženci (N = 82) in 

nemeditirajočimi (n) udeleženci (N = 114) za Strategije usmerjene na problem ter Strategije 

usmerjene na emocije. 

 M (m) M (n) Mann- Whitney U p 

Usmerjenost na problem 57,37 55,40 3817,00 0,029* 

Usmerjenost na emocije 48,68 47,90 4466,50 0,596 

*Opombe: M = aritmetična sredina; p = statistična pomembnost  

 

Raziskovalno vprašanje 2 se je nanašalo na ugotavljanje razlik med meditanti in nemeditanti pri 

rabi Strategij usmerjenih na problem, ter Strategij usmerjenih na emocije. Tabela 9 prikazuje, da 

se med meditirajočimi in nemeditirajočimi posamezniki pojavljajo statistično pomembne razlike 

v pogostejši rabi Strategij usmerjenih na problem, na 5% ravni tveganja (p = 0,29). Pri uporabi 

Strategij usmerjenih na emocije, med skupinama ni statistično pomembnih razlik. 
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3.4 POVEZANOST OBRAVNAVANIH SPREMENLJIVK Z ZNAČINOSTMI MEDITACJE 

 

Glede na to, da rezultati v nasprotju s pričakovanji ne kažejo statistično pomembnih razlik med 

meditirajočimi in nemeditirajočimi v meri delovnega zadovoljstva in zavzetosti, me je zanimalo, 

če morda obstaja kakšna povezava med značilnostmi meditacijske vaje (pogostostjo meditiranja 

in časom meditativne vadbe) in obravnavanimi organizacijskimi spremenljivkami. Za računanje 

povezave med spremenljivkami sem uporabila Spearmanov ρ. Povezave bom predstavila glede 

na posamezna proučevana področja (delovno zadovoljstvo, delovna zavzetost in strategije 

spoprijemanja s stresom).  

 

Tabela 10. Povezanost pogostosti in trajanja meditacije z obravnavanimi spremenljivkami.  

 f T 

Delovno zadovoljstvo -0,115 0,295** 

Delovna zavzetost -0,094 0,178* 

Vitalnost -0,137 0,208** 

Energija -0,031 0,231** 

Zatopljenost -0,070 0,083 

Spoprijemanje s stresom   

Poz. reinterpretacija in rast -,118 0,206* 

Zadrž. spontanega odziva  ,019 0,200* 

Sprejetje ,009 0,018 

Usmerjenost na problem ,077 0,156* 

Usmerjenost na emocije  ,043 -0,069 

* Opombe: f = pogostost meditiranja, T = trajanje meditacije; 

* p ≤ 0,05 **p ≤ 0,01 

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, da se pogostost meditiranja z nobeno izmed obravnavanih 

spremenljivk, statistično pomembno ne povezuje. 

 

Nasprotno velja za trajanje meditacije, ki se pomembno povezuje z večino spremenljivk. Trajanje 

meditacije se s splošnim delovnim zadovoljstvom statistično pomembno povezuje kar na 1% 
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ravni tveganja- posamezniki, ki dalj časa meditirajo so statistično pomembno bolj zadovoljni z 

delom, kot posamezniki, ki meditirajo kratek čas.  

 

Tabela 10 prikazuje statistično pomembno povezanost splošne delovne zavzetosti s trajanjem 

meditacijske vadbe na ravni 5% tveganja. Poleg tega se tudi podlestvici zavzetosti Vitalnost (ρ = 

0,208) in Predanost (ρ = 0,231) statistično pomembno povezujeta s trajanjem meditacijske vadbe, 

kar na 1% ravni tveganja. Za podlestvico Zatopljenost ni statistično pomembne povezanosti.  

 

Tabela 10 prikazuje tudi povezanost trajanja meditacije s proučevanimi strategijami 

spoprijemanja s stresom Tako strategija Pozitivna reinterpretacija in rast kot Zadrževanje 

spontanega odziva se statistično pomembno (na ravni 5% tveganja) povezujeta s trajanjem 

meditativne vadbe pri posameznikih. Za strategijo Sprejetje ni bilo statistično pomembnih razlik.  

 

Glede strategij spoprijemanja, ki so lahko usmerjene na problem ali na emocije, v tabeli 10 

opazimo statistično pomembno povezanost (na ravni 5 % tveganja) trajanja meditativne vadbe s 

Strategijami usmerjenimi na problem. Za Strategije umerjene na emocije; ni statistično 

pomembne povezanost.  
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4 RAZPRAVA 

 

Razpravo o rezultatih bom razdelila na tri dele glede na obravnavana področja: delo vno 

zadovoljstvo, delovna zavzetost in spoprijemanje s stresom. Na koncu bom navedla še 

pomanjkljivosti študije in smernice za nadaljnje delo. 

 

4.1 DELOVNO ZADOVOLJSTVO  

 

V Hipotezi 1 sem predpostavljala, da bodo meditanti dosegali višje rezultate na lestvici 

delovnega zadovoljstva v primerjavi z nemeditanti. Slednje sem sklepala iz nekaj nedavnih 

raziskav, ki so proučevale čuječno meditacijo in udeležence programa MBSR. Tako so npr. 

Hülsheger idr. (2013) predlagali, da se čuječnost preko strategije uravnavanja emocij povezuje z 

višjim delovnim zadovoljstvom in manjšo emocionalno izčrpanostjo. Rezultati predhodnih 

raziskav čuječne meditacije se ne skladajo z dobljenimi rezultati, kjer med meditirajočimi in 

nemeditirajočimi ni bilo razlik na meri delovnega zadovoljstva. Dobljeni rezultati bi lahko bili  

posledica tega, da posamezniki uporabljajo različne oblike meditacije, raziskave pa temeljijo 

specifično na čuječni meditacije. Razen tega bi dobljeni rezultati lahko bili povezani s tem, da 

posamezniki niso bili del enakega organizacijskega konteksta, zaradi česar jih med seboj težko 

primerjamo. Pogačnik (2003) poudarja, da je kljub temu, da gre na Lestvici delovnega 

zadovoljstva za podajanje absolutnih ocen, interpretacijo rezultatov dobro postaviti v okvir 

skupine, v kateri se zaposleni posameznik nahaja oz. v okvir klime v vsem podjetju. Namreč 

ljudje svoje presojanje zmeraj oblikujejo v odnosu na neke standarde, ki jim pomagajo oceniti, 

kaj je povprečno, kaj je nad- in kaj podpovprečno. Tako lahko posamezniki, ki imajo zelo visoke 

standarde (so npr. favorizirani v podjetju in jim vodstvo v vsem ustreže) izrazijo svoje 

nezadovoljstvo, saj so svoj standard pomaknili zelo visoko. Nasprotno nekdo drug, ki dela v 

nemogoči delovni situaciji oceni le-to kot zmerno, saj so se njegova pričakovaja spustila zelo 

nizko (Pogačnik, 2003). Razen tega na zadovoljstvo z delom vplivajo tudi številni drugi 

dejavniki, ki so povezani z delom, in ki skupaj z individualnimi dejavniki vplivajo na splošno 

delovno zadovoljstvo (Spector, 1997). 
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Zanimiv podatek je zelo visoka povezanost delovnega zadovoljstva s trajanjem meditativne 

vadbe, pri čemer so posamezniki, ki dalj časa meditirajo, bolj zadovoljni. Morda so dobljene 

majhne razlike v delovnem zadovoljstvu med meditirajočimi in nemeditirajoč imi posamezniki 

posledica tega, da so v študiji prevladovali udeleženci, ki uporabljajo vajo meditacije krajši čas  

(glej prilogo 5). Za zanesljive rezultate bi morala preverjati razlike pri meditantih, ki meditirajo 

dalj časa in ki so bolj izkušeni. Raziskovalci namreč ugotavljajo, da lahko trajne spremembe 

opazimo pri bolj izkušenih meditatorjih- nekje 12 do 18 mesecev po začetku meditacijke prakse 

(Lykins in Baer, 2009).  
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4.2 DELOVNA ZAVZETOST 

 

Kljub temu, da raziskovalci predpostavljajo, da čuječna meditacija spodbuja delovno zavzetost 

tako neposredno s krepljenjem pozornosti in osredotočenosti, kot posredno z okrepitvijo 

posameznikovega zavedanja notranjosti (Brown in Ryan, 2003), primerjava med skupinama kaže, 

da med meditirajočimi in nemeditirajočimi ni razlik v meri delovne zavzetosti. Podobno kot za 

delovno zadovoljstvo tudi literatura zavzetosti v glavnem temelji na čuječni meditaciji in na 

čuječnosti temeljujočih programih spoprijemanja s stresom. V svojem diplomskem delu sem se 

posvetila proučevanju meditacijske vaje nasploh, kamor sodijo številne oblike meditacije, 

medtem nekatere v večji meri temeljijo na koncentracijski kot čuječni meditaciji. Raziskovalci 

namreč ugotavljajo, da so različni tipi meditacije povezani z aktivacijo različnih možganskih 

področij, pri čemer čuječna meditacija aktivira še nekatera dodatna možganska področja 

(Bonadonna, 2003), tako bi bilo smiselno primerjati posameznike, ki uporabljajo enako obliko 

meditacije. Poleg tega, podobno kot pri delovnem zadovoljstvu so morda dobljeni rezultati 

posledica tega, da udeleženci izhajajo iz različnih področij dela in različnih organizacijskih 

kontekstov. Tudi pri zavzetosti avtorji opisujejo številne dejavnike, ki se nanašajo na značilnosti 

delovnega okolja in vplivajo na zavzetost posameznika. Model delovnih zahtev in virov razlaga, 

da na zavzetost vplivajo tako delovni kot osebni viri in raziskovalci potrjujeje številne 

organizacijske spremenljivke, ki napovedujejo zavzetost na delovnem mestu (npr. organizacijska 

podpora, nagrade, skladnost vrednot) (Bakker in Demerouti, 2007). Tako bi bilo za bolj 

zanesljive rezultate učinka meditacije na zavzetost, raziskovanje potrebno postaviti v okvir 

organizacijske klime in kulture.  

 

Tudi pri splošni delovni zavzetosti se je pokazala visoka povezanost s časom trajanja meditativne 

vadbe- posamezniki, ki meditirajo dalj časa, so na delovnem mestu bolj zavzeti kot tisti, ki 

meditirajo krajši čas. Za proučevanje učinka meditacije na delovno zavzetost bi bilo koristno 

proučevati posameznike, ki meditirajo daljši čas in so bolj izkušeni. Morda so dobljene majhne 

razlike med meditanti in nemeditanti v splošni delovni zavzetosti posledica prav manjše 

izkušenosti udeležencev v raziskavi, pri katerih večina meditira do dveh let (Priloga 5). 

 

V delu sem si zastavila tudi raziskovalno vprašanje (Raziskovalno vprašanje 1), ki se nanaša na 

izraženost posameznih dimenzij zavzetosti (Vitalnost, Predanost, Zatopljenost) pri meditantih oz. 
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nemeditantih. Podobno kot za splošno delovno zadovoljstvo, se dimenzije zavzetosti med 

meditirajočimi in nemeditirajočimi ne razlikujejo, hkrati pa se podobno kaže povezava s časom 

trajanja meditacije- za splošno delovno zavzetost in podlestvici Vitalnost in Predanost, ne pa tudi 

za podlestvico Zatopljenost. To je smiselno, glede na to, da se meditacija nanaša na opazovanje 

(angl. witness) lastnih misli in izkušenj in ne na izgubljenost v njih, kar je značilno za visoko 

zatopljene (posameznik ob delu pozabi na čas in druge stvari) (Schaufeli in Bakker, 2003). 

Izgleda, da ima zlasti dolgotrajna meditacija pomemben učinek na splošno zavzetost, preko 

spodbujanja vitalnosti in predanosti zaposlenega. Za potrditev povezave bi bile potrebne 

nadaljnje študije in proučevanje izkušenih meditantov, ki izhajajo iz iste ali podobne delovne 

klime in kulture, ter uporabljajo podoben tip meditacijske vaje. 
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4.3 SPOPRIJEMANJE S STRESOM 

 

Naslednje tri hipoteze (Hipoteza 3, Hipoteza 4 in Hipoteza 5) se nanašajo na posamezne strategije 

spoprijemanja s stresom. Rezultati kažejo, da se v skladu s pričakovanji pojavljajo razlike med 

skupinama, kjer meditirajoči pogosteje uporabljajo strategijo spoprijemanja Pozitivna 

reinterpretacija in rast. To se sklada z rezultati nedavne študije, kjer raziskovalci ugotavljajo, da 

mantra meditacija vpliva na bolj pozitivno interpretacijo negativnih dogodkov in večjo tendenco 

po dojemanju situacije v bolj pozitivni luči (Bormann in Carrico, 2009). Strategija Pozitivna 

reinterpretacija in rast vodi k aktivnemu spoprijemanju s stresorjem in zmanjšanju stresa ter je 

ena izmed petih lestvic, ki sestavlja strategije Usmerjene na emocije ter se kaže kot zmeraj zdrava 

in pozitivna (Avsec, 2014). Vodi k aktivnemu spoprijemanju s stresorjem in zmanjšanju stresa 

(Carver, Scheier in Weintraub, 1989).  

 

Druga hipoteza, ki se nanaša na razlike v rabi strategij spoprijemanja (Hipoteza 4) predvideva, da 

bodo meditanti v primerjavi z nemeditanti pogosteje uporabljali strategijo Zadrževanje 

spontanega odziva, kar se je pokazalo tudi na našem vzorcu. Slednje se sklada z ugotovitvami 

raziskovalcev, da zmanjšana identifikacija s procesom mišljenja omogoča večjo fleksibilnost pri 

odzivanju na misli ali izkušnje. Raziskave kažejo na inhibicijo običajnega kognitivo-

emocionalnega vzorca odzivanja (Epel idr., 2009). Meditatorji poročajo o boljši spretnosti 

uravnavanja emocij in zmanjšani emocionalni odzivnosti tako na dogodke kot emocije same 

(Arch in Craske, 2006), na kar kažejo tudi študije nevronskih povezav (Arch in Craske, 2006; 

Creswell, Way, Eisenberger in Lieberman, 2007). 

 

Zadnja hipoteza (Hipoteza 5) se je nanašala na strategijo spoprijemanja s stresom Sprejetje, pri 

kateri sem predpostavljala, da jo bodo zaposleni meditirajoči v primerjavi z nemeditirajočimi 

uporabljali pogosteje. Rezultati so pokazali, da med skupinama ni razlik, kljub temu, da so 

predhodne raziskave pokazale na povečan občutek nadzora nad življenjem pri meditirajočih in 

večjo pripravljenost spustiti trud po nadzoru ter rabi strategije Sprejetje (Astin, 1997). 

Raziskovalci ugotavljajo, da zraven zmanjšane emocionalne odzivnosti, meditacija povečuje 

pripravljenost toleriranja in sprejemanja distresnih ali neprijetnih emocij (Epel idr., 2009), vendar 

je strategija Sprejetje funkcionalna le, kadar zahteve situacije presegajo posameznikove 

zmožnosti reševanja- le takrat, kadar se situacija kaže kot neobvladljiva, je sprejetje nujno in 



76 
 

funkcionalno, saj je strategij spoprijemanja odvisna tudi od vrste stresorja (Avsec, 2014). Morda 

bi lahko bili dobljeni rezultati povezani s tem, da meditirajoči posamezniki pogosteje uporabljajo 

strategije Usmerjene na problem (p = 0,029), ki predstavljajo aktivno spoprijemanje z zaznanim 

stresorjem. Nizko povezanost pa morda lahko pripišemo tudi razmeroma nizkemu koeficienut 

zanesljivosti za lestvico Sprejetje (α = 0,626) (Priloga 2). 

 

Zastavila sem si tudi raziskovalno vprašanje glede povezanosti vaje meditacije z rabo Strategij 

usmerjenih na problem, in Strategij usmerjenih na emocije. Rezultati kažejo, da meditatorji 

pogosteje uporabljajo Strategije usmerjene na problem. To se sklada z ugotovitvami 

raziskovalcev, da so problemsko usmerjene strategije pogosto uporabne pri obvladovanju stresa 

povezanega z delom in delovno storilnostjo (Furlan, 2003). Nekatere raziskave so predlagale, da 

so na problem usmerjene strategije spoprijemanja viš je korelirane z mero psihičnega blagostanja 

(Folkman, Lazarus, Gruen in DeLongis, 1986) kot na emocije usmerjene strategije (Aldwin in 

Revenson, 1987). Z drugimi besedami, nekateri raziskovalci predlagajo, da se tisti ki verjamejo, 

da lahko spremenijo svoje okolje, kažejo psihloško bolj zdravi (Fleishman, 1984), kar kažejo tudi 

študije meditacije. Pri rabi Strategij usmerjenih na emocije ni bilo razlik. Med tem ko se 

Strategije usmerjene na problem nanašajo na aktivno reševanje in so skoraj zmeraj učinkovite, 

Strategije usmerjene na emocije vključujejo oboje- neučinkovite (npr. zanikanje, ki je pogosto 

nezdravo) kot tudi učinkovite (npr. zavedanje posameznikovih želja in perspektiv, kar je skoraj 

zmeraj zdravo) strategije (Avsec, 2014).  
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4.4 VPLIV POGOSTOSTI IN TRAJANJA MEDITACIJE 

 

Zadnje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na ugotavljanje povezanosti obravnavanih 

spremenljivk s pogostostjo in časom trajanja meditacijske vadbe. Nobena izmed proučevanih 

organizacijskih spremenljik se ne povezuje s pogostostjo meditacije, kar bi lahko pripisali 

dejstvu, da je večina udeleženev v raziskavi meditirala razmeroma redno (2-3 x na teden) (Priloga 

4). Avtorji namreč poročajo o pomenu redne meditacije in morebitnih izgubljenih terapevtskih 

učinkih meditacije pri nekontinuirani vaji (Walsh in Shaprio, 2006).  

 

Nasprotno rezultati kažejo na povezanost trajanja meditacije z večino obravnavanih spremenljivk. 

Slednje se ujema s predhodnimi raziskavami, ki poročajo, da zlasti dolgotrajna meditacija razvija 

čuječne spretnosti v vsakodnevnem življenju in spodbuja prilagojeno vedenje (Lykins in Baer, 

2009). Raziskave kažejo, da ima meditacija zelo močan vpliv na stres, če se preobrazi na bolj 

trajnosten način in postane navada/lastnost. Tako bi se naj ustvaril nov vzorec, ki preferira 

upoštevanje simpatičnega vzburjenja v času grožnje (Goleman in Schwartz, 1976). Mnoge študije 

kažejo tudi na številne druge razlike med začetnimi in izkušenimi meditatorji, za ugotavljanje 

katerih sem imela premajhen vzorec izkušenih meditatorjev.  
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4.5 POMANJKLJIVOSTI RAZISKAVE 

 

Tekom analize rezultatov in interpretacije le-teh sem odkrila nekatere omejitve oz. 

pomanjkljivosti študije.  

 

V diplomski nalogi sem se osredotočila na proučevanje organizacijskih spremenljivk (delovno 

zadovoljstvo, delovna zavzetost in spoprijemanje s stresom) ter povezavo le-teh z vajo 

meditacije. Za ustrezno primerjavo meditirajočih in nemeditirajočih je ključno izenačenje v vseh 

pomembnih spremenljivkah, kar v primeru proučevanih udeležencev ni bilo povsem mogoče, 

glede na to, da so izhajali iz različnih področij dela, ki se med seboj razlikujejo v organizacijski 

klimi in kulturi. Za zanesljive rezultate bi morala primerjati udeležence iz iste organizacije in 

znotraj le-te primerjati meditirajoče in nemeditirajoče posameznike.  

 

Naslednja pomanjkljivost se nanaša na pomanjkanje podatka o tipu meditacije, ki ga uporabljajo 

udeleženci v raziskavi. Do sedaj je bilo zelo malo primerjav med različnimi tipi meditacije, hkrati 

pa tudi malo primerjav meditacije z ostalimi samoregulacijskimi strategijami. Velika večina 

študij se osredotoča na raziskovanje koncepta čuječnosti in posledic intervencij, ki temeljijo na 

čuječnosti, kar ne moremo generalizirati na vajo meditacije nasploh, sej je čuječna meditacija 

nekoliko bolj zapletena in obsežna (Bonadonna, 2003). 

 

Pomankljivosti se nanašajo tudi nasploh na proučevanje meditirajočih posameznikov. Kot sem že 

omenila v teoretičnem uvodu, raziskave meditacije trpijo za številnimi pomanjkljivostmi (Walsh 

in Shapiro, 2006). Tudi v naši študiji se omejitve nanašajo na majhen vzorec (zlasti za izkušene 

meditatorje) in na pomanjkljivosti tehnik samoporočanja. Razen tega v rezultatih lahko kaže tudi 

vpliv prepričanosti udeležencev o ugodnih učinkih meditacije. Za bolj zanesljive rezultate bi bilo 

smiselno proučevati udeležence, ki so skeptični nad učinkom meditacijske vaje (Kok, Waugh in 

Fredrickson, 2013). 
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4.6 SMERNICE ZA NADALJNJE DELO 

 

Trenutno je še nejasno, koliko ugodnih učinkov meditacije lahko pripišemo specifično 

meditacijski vaji ali čuječnosti. Program MBSR, na katerem temelji večina študij, zraven 

meditacije vključuje več vaj (Chiesa in Serreti, 2009) in posledično ugodnih učinkov programa 

ne moremo pripisati izključno vaji čuječne meditacije. Poleg tega je do sedaj zelo malo primerjav 

različnih vrst meditacije med seboj kot tudi primerjav meditacije z ostalimi samoregulacijskimi 

strategijami (Chiesa in Serretti, 2009). Velik del se lahko naučimo od posameznikov, ki 

meditirajo že dalj časa, in ker večina študij temelji na kratkotrajni intervenciji meditacije ali 

kratkotrajnem spremljanju, bi nadaljne raziskave morale proučevati zlasti bolj izkušene 

meditatorje. Glede na to, da tovrstni posamezniki izhajajo v glavnem iz vzhodnih kultur, bi bile 

najbolj uporabne primerjave izkušenih meditatorjev med meditaciskimi tradicijami in še posebej 

primerjave izkušenih meditirajočih znotraj iste tradicije/kulture (Kok, Waugh in Fredrickson, 

2013). Potrebne so metodološko bolj sofisticirane študije, ki bodo vzele v obzir konceptualne in 

kontekstualne omejitve študij meditacije (Welsh in Shapiro, 2006). Kljub konceptualnim in 

metodološkim pomanjkljivostim pa trenutna literature predlaga, da ima meditacija signifikantne 

psihološke in somatske učinke ter terapevtske ugodnosti (Sedlmeier. idr, 2008).  
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5 SKLEPI 

 

Zaradi pomanjkanja raziskav o učinkih meditacije izven terapevtskega področja, sem se odločila 

za proučevanje morebitnega ugodnega učinka meditacije na organizacijske spremenljivke, in 

sicer na delovno zadovoljstvo, delovno zavzetost in spoprijemanje s stresom.  

Predvidevala sem, da se bodo meditirajoči in nemeditirajoči zaposleni razlikovali v meri 

delovnega zadovoljstva, delovne zavzetosti in v rabi strategij Pozitivna reinterpretacija in rast, 

Zadrževanje spontanega odziva in Sprejetje. Rezultati kažejo, da med skupinama ni pomembnih 

razlik niti za delovno zadovoljstvo niti za delovno zavzetost, kar ni v skladu z ugotovitvami 

predhodnih avtorjev. Dobljeni rezultati bi lahko bili posledica tega, da so udeleženci izhajali iz 

različnih področij dela z različno organizacijsko klimo in kulturo. Rezultati kažejo na statistično 

pomembno pogostejšo rabo strategije spoprijemanja Pozitivna reinterpretacija in ras t, kar se 

sklada s predhodnimi ugotovitvami raziskovalcev, da meditacija spodbuja posameznike, da 

gledajo na dogodke v bolj pozitivni luči. Podobno se je statistična pomembnost pokazala za 

strategijo Zadrževanja spontanega odziva, kar se sklada s teoretičnim ozadjem, da meditacija 

omogoča večjo fleksibilnost pri odzivanju na misli ali izkušnje. Statistično pomembne razlike so 

se pokazale tudi za Strategije spoprijemanja usmerjene na problem, ki se pogosteje pojavljajo pri 

meditirajočih posameznikih in za katere raziskovalci menijo, da so uporabne pri obvladovanju 

stresa, povezanega z delom in storilnostjo.  

Pomanjkljivosti študije se nanašajo na neustrezen vzorec (različni organizacijski konteksti pri 

udeležencih, pomanjkanje izkušenih meditirajočih) in pomanjkanje podatka o uporabljenem tipu 

meditacije. Poleg tega se pomanjkljivosti nanašajo tudi na splošne omejitve pri proučevanju 

meditacije (npr. samoporočujoče mere, neubesedljivost izkušnje meditacije). 

Na področju vpliva meditacije na organizacijske spremenljivke so potrebne nadaljne raziskave, ki 

bodo vzele v obzir obstoječe konceptualne in kontekstualne omejitve- potrebne so zlasti študije 

izkušenih meditatorjev iz podobnega kulturnega ozadja. Kljub konceptualnim in metodološkim 

pomanjkljivostim pa trenutna literatura v splošnem predlaga, da meditacija kaže na številne 

terapevtske ugodnosti za posameznika (Sedlmeier. idr, 2008).  
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7 PRILOGE 

 

Priloga 1: Normalnost porazdelitve za preostale lestvice spoprijemanja s stresom za 

meditirajoče (m) udeležence (N = 82) in nemeditirajoče (n) udeležence (N = 114). 

Priloga 2: Koeficienti zanesljivosti preostalih lestvic spoprijemanja s stresom. 

Priloga 3: Statistična pomembnost razlik med meditirajočimi (m) udeleženci (N = 82) in 

nemeditirajočimi (n) udeleženci (N = 114) za preostale lestvice spoprijemanja s stresom. 

Priloga 4: Pogostost meditiranja pri udeležencih. 

Priloga 5: Čas trajanja meditacijske vadbe.  
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Priloga 1: Normalnost porazdelitve za preostale lestvice spoprijemanja s stresom za meditirajoče (m) udeležence (N = 82) in 

nemeditirajoče (n) udeležence (N = 114).  

 M(m) M(n) SD(m) SD(n) As(m) As(n) Sp(m) Sp(n) Z(m) Z(n) p(m) p(n) 

Miselna neaktivnost 8,05 8,25 2,31 2,19 0,50 0,31 -0,18 -0,40 0,125 0,167 0,000*** 0,000*** 

Sprotstitev emocij 9,13 9,28 2,13 2,53 -0,21 -0,02 -0,44 -0,47 0,099 0,133 0,001*** 0,008** 

Instr. soc.podpora 11,59 11,37 2,38 2,83 -0,63 -0,35 0,26 -0,31 0,105 0,135 0,001*** 0,004** 

Aktivno spoprijem. 11,59 11,61 1,65 1,54 -0,58 0,25 -0,02 0,15 0,135 0,173 0,000*** 0,000*** 

Zanikanje 5,13 5,82 1,50 2,25 1,19 1,23 0,40 0,85 0,238 0,300 0,000*** 0,000*** 

Usmerjenost v vero 7,18 5,89 3,50 3,15 0,85 1,73 -0,32 1,88 0,305 0,209 0,000*** 0,000*** 

Humor 9,18 8,70 2,74 2,70 0,11 0,27 -0,26 -0,91 0,129 0,106 0,023* 0,000*** 

Vedenjska neaktiv. 7,73 7,38 1,78 2,02 0,49 0,32 -0,16 -0,08 0,121 0,172 0,000*** 0,000*** 

Emoc. soc. podpora 10,33 10,30 3,06 3,30 -0,17 -0,09 -0,68 -0,86 0,127 0,122 0,004** 0,000*** 

Uporaba drog 5,46 5,78 2,52 2,92 2,11 1,57 4,63 1,41 0,352 0,341 0,000*** 0,000*** 

Prekinitev ostalih dej. 10,56 10,25 2,29 1,76 -0,16 -0,08 0,50 0,00 0,120 0,135 0,001*** 0,000*** 

Načrtovanje 12,93 12,32 2,48 1,92 -0,62 -0,06 -0,24 -0,06 0,155 0,118 0,006 0,000*** 
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Priloga 2: Koeficienti zanesljivosti preostalih lestvic spoprijemanja s stresom. 

Spoprijemanje s stresom  Koeficient zanesljivosti 

(Cronbachov α) 

Miselna neaktivnost 0,315 

Usmerjenost na sprostitev emocij 0,671 

Instrumentalna socialna podpora 0,802 

Aktivno spoprijemanje 0,281 

Zanikanje 0,735 

Usmerjenost v vero 0,919 

Humor 0,827 

Vedenjska neaktivnost 0,515 

Zadrževanje spontanega odziva 0,628 

Emocionalna socialna podpora 0,869 

Uporaba drog 0,906 

Prekinitev ostalih dejavnosti 0,586 

Načrtovanje 0,771 
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Priloga 3: Statistična pomembnost razlik med meditirajočimi (m) udeleženci (N = 82) in 

nemeditirajočimi (n) udeleženci (N = 114) za preostale lestvice spoprijemanja s stresom. 

 

 M (m) M (n) Mann- Whitney U p 

Miselna neaktivnost 
13,44 12,69 3574,00 0,004 

Usmer.na sprotstitev emocij 
8,05 8,25 4357,50 0,415 

Instrumental. soc.podpora 
9,13 9,28 4543,50 0,737 

Aktivno spoprijemanje 
11,59 11,37 4454,00 0,572 

Zanikanje 
11,59 11,61 4505,50 0,661 

Usmerjenost v vero 
5,13 5,82 4011,50 0,072 

Humor 
7,18 5,89 3600,50 0,003 

Vedenjska neaktivnost 
9,18 8,70 4167,00 0,193 

Emocional. soc. podpora 
7,73 7,38 4207,00 0,228 

Uporaba drog 
10,71 9,85 3746,00 0,017 

Prekinitev ostalih dejavnosti 
10,33 10,30 4630,50 0,911 

Načrtovanje 
5,46 5,78 4558,00 0,734 

Miselna neaktivnost 
9,39 9,15 4413,00 0,502 

Usmer.na sprotstitev emocij 
10,56 10,25 4277,00 0,304 

Instrumental. soc.podpora 
12,93 12,32 3777,00 0,021 
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Priloga 4: Pogostost meditiranja pri udeležencih (N = 82). 

Pogostost meditacije N % 

vsak dan 13 15, 9 % 

2- 3 x na teden 31 37, 8 % 

1 x na teden 12 14, 6 % 

1 x na 14 dni 15 18, 3 % 

1 x na mesec 6 7, 3 % 

1 x na leto 5 6, 1 % 

Skupaj 82 100 % 

*Opombe: N = število posameznikov  

 

Priloga 5: Čas trajanja meditacijske vadbe.  

Čas trajanja meditacije  N % 

0 do 6 mesecev 10 12,20 

6 mesecev do 1 leto 5 6,10 

1 leto do 2 leti 18 21,95 

2 leti do 5 let 20 24,39 

5 let do10 let 17 20,73 

10 let do 15 let 7 8,54 

15 let do 20 let 3 3,66 

20 let in več 2 2,44 

Skupaj 82 100 

*Opombe: N = število posameznikov  


