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POVZETEK 

 

Naloga raziskuje možnost kongruentnega razvoja samoučinkovitosti, samouravnanosti in 

empatije pri odrasli osebi. Teoretični prispevek in raziskava proučujeta, ali je odziv 

posameznika na pridobljene izkušnje učinkovitejši, če razvija empatijo (metapatijo)1 in 

samouravnavanje, kot ključni osebnostni lastnosti samoučinkovitega posameznika. Avtor vidi 

sodobno družbo kot ključno oviro za kongruenten in koherenten razvoj omenjenih 

osebnostnih lastnosti posameznika. Meni, da je rešitev mogoča z intersubjektivnim 

ozaveščanjem posameznika, ki bi tako lahko razvijal zavest individuuma. Ozaveščati bi se 

moralo na globalni ravni sodobne družbe, saj s sistemsko vpetostjo vseh posameznikov v njej 

odločilno vpliva na okoliščine, ki razvijanje zavesti individuuma omogočajo ali ovirajo. V ta 

namen so z longitudinalno, kvantitativno raziskavo proučene spremembe empatije 

(metapatije), samouravnavanja in občutka samoučinkovitosti pri udeležencih seminarjev o 

obvladovanju medosebne komunikacije in stresa. Z ugotovitvami je avtor želel preveriti 

smiselnost in učinkovitost tovrstnih usposabljanj – obe sta bili z raziskavo potrjeni. Značilne 

spremembe udeležencev so bile dokazane pri racionalni empatiji (metapatiji), 

samouravnavanju in samoučinkovitosti, manj pri čustveni empatiji. Po avtorjevih 

predvidevanjih so bile večje in dolgoročnejše spremembe ugotovljene pri seminarju 

»Obvladovanje stresa«, manjše in kratkoročnejše pa pri »Komunikaciji in obvladovanju 

konfliktov«. 

 

KLJUČNE BESEDE: samoučinkovitost, samouravnavanje, empatija, metapatija, sodobna 

družba, individuum, ozaveščanje 

 

 

 

 

                                                           
 

1 Metapatija je še neuveljavljen izraz. Razumem jo kot pomemben sestavni del medosebnih odnosov, s katerim 
posameznik poskuša razumeti čustva, počutje in vedenje drugega, vendar brez lastne čustvene vpetosti. V tem 
vidim razliko metapatije v odnosu do empatije, ki se v strokovni literaturi pogosto razlaga kot sočutje oz. 
vživljanje. Več v poglavju "Empatija … ali morda raje metapatija". 
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ABSTRACT 

 

This thesis explores the possibility of congruent development of self-efficacy, self-regulation 

and empathy in an adult. Its theoretical contribution and research examine whether an 

individual's response to their own experiences is more efficient when they develop empathy 

(meta-empathy)2 and self-regulation – key personality traits of a person with a high sense of 

self-efficacy. In author's view, modern society poses a key obstacle to a congruent and 

coherent development of those personality traits in an individual. A possible solution, 

according to the author, is in the individual’s intersubjective awareness raising that would 

enable the individual to develop the consciousness of individuum. Awareness-raising should 

be done globally since modern society, by systemically involving all its individuals, 

significantly determines the circumstances that enable or hinder development of individuum's 

consciousness. A longitudinal quantitative study was conducted with the participants of 

interpersonal communication and stress management seminars to monitor the changes in 

empathy (meta-empathy), self-regulation and in participants’ sense of self-efficacy. Using the 

research findings the author wanted to test whether these types of seminar trainings are 

worthwhile and effective. The study confirms them to be both. With our participants 

significant changes were observed in rational empathy (meta-empathy), self-regulation as well 

as self-efficacy and less significant in emotional empathy. As predicted by the author, more 

pronounced and longer-lasting changes were identified after the seminar on Stress 

management while the changes after the seminar on Communication and conflict management 

were smaller and short-lived. 

 

KEY WORDS: self-efficacy, self-regulation, empathy, meta-empathy, modern society, an 

individuum, awareness-raising 

 

                                                           
 

2 Meta-empathy is a newly coined term. We have conceptualised it as an important component of interpersonal 
relationships, used by an individual when trying to understand another person's emotions, moods and behaviour 
without their own emotional involvement. And it is the latter, in our opinion, that differentiates meta-empathy 
from empathy, which is often defined in studies as a feeling of compassion or as an experiencing the other 
person’s emotions and feelings. More on this in the chapter "Empathy … or rather meta-empathy?". 
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1 UVOD 

 

S skupino sodelavcev na Policijski akademiji, v sklopu Centra za izpopolnjevanje in 

usposabljanje 12 let izvajamo obliki usposabljanja3 za obvladovanje konfliktov in odnosov z 

drugimi ljudmi ter za obvladovanje stresa. Policija kot institucija ima zelo pomembno 

(preventivno in represivno) vlogo pri obravnavi socialnih pojavov, kot sta deviantnost in 

prestopništvo. Udeležba policistov ali drugih zaposlenih na Ministrstvu za notranje zadeve na 

izbranih seminarjih pripomore k temu, da svoje delo opravljajo bolj profesionalno in uspešno. 

Z raziskavo bo proučena učinkovitost in smiselnost izbranih seminarjev. Predpostavljam, da 

je udeležba na omenjenih seminarjih lahko ena od možnosti, ki omogoča osebnostni razvoj. 

 

V prvem delu disertacije se opiram na teoretična in praktična dognanja o razvijanju in krepitvi 

samoučinkovitosti (Bandura, 1997). V njej je že zajet pomen samouravnavanja posameznika, 

za katerega menim, da bi ga bilo smiselno dopolniti s pomenom razvoja empatije oz. 

metapatije.  

 

V drugem delu, o samouravnavanju, poskušam pojasniti svoje mnenje, da je sodobna družba z 

elementom kibernetike inhibitor razvijanja samouravnavanja. Samouravnavanje razumem kot 

vztrajnost pri sprejemanju odločitev v življenju brez obremenjujočih dvomov, ki bi lahko 

vodili v posameznikovo nekonsistentnost in zmedenost, kar pomeni, da je sposoben 

uravnavati tako pozornost kot spremljajoča čustva, ki se pojavijo ob tem. 

 

Tretji del se nanaša na razjasnjevanje dejanskega pomena empatije in metapatije ter 

smiselnost njune uporabe v medosebnih odnosih. Empatijo razumem kot spontano 

sprejemanje drugega, sočustvovanje z njim na podlagi zaznave njegovega počutja in 

razpoloženja. Metapatija je še neuveljavljen izraz. Razumem jo kot pomemben sestavni del 

                                                           
 

3 Usposabljanji "Komunikacija in obvladovanje konfliktov" in "Obvladovanje stresa" trajata vsako po tri dni. S 
sodelavci ju izvajam za zaposlene v Policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve. Namen usposabljanja 
Komunikacija in obvladovanje konfliktov je ozavestiti udeležence, da imajo možnost izbire svojega ravnanja v 
komunikacijskem odnosu – še posebno pri obvladovanju medosebnih konfliktov (teme: 
profesionalnost/strokovnost, dejavniki dobre komunikacije, strategije obvladovanja medosebnih konfliktov z 
uporabo transakcijske analize). Usposabljanje Obvladovanje stresa udeležencem ponuja spoznanja, kako se 
lahko z izkoriščanjem osebnih notranjih virov moči čim bolj učinkovito spoprijemajo s stresom in s tem 
preprečujejo oz. omejujejo negativne posledice stresa tako v službi kot zasebnem življenju (teme: kontrola 
čustev, rangiranje vrednot, uravnavanje osebnostnih prepričanj, učinkovito zastavljanje ciljev). 
Kadar bom v nadaljnjem besedilu govoril o obeh oblikah usposabljanja hkrati, bo uporabljen zapis "seminarji". 
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medosebnih odnosov, s katerim posameznik poskuša razumeti počutje in vedenje drugega, 

vendar na zelo kognitivni ravni razumevanja razpoloženja in psiholoških stališč drugega, kar 

mu posledično omogoča izbrati učinkovit odziv v določenem trenutku.  

 

V četrtem delu naloge iščem povezavo predstavljenih komponent in možnost njihovega 

komplementarnega razvoja. Mislim, da je najučinkovitejši način, ki to omogoča, ozaveščanje 

in razvijanje zavesti individuuma. Pri tem je zelo pomembna vloga družbe, ki s svojo 

sistemsko ureditvijo tak razvoj spodbuja ali omejuje.  

 

Namen disertacije je teoretično in empirično raziskovanje različnih možnosti osebnostne rasti 

sodobnega individuuma. Zato v sklepnem, empiričnem delu preverjam, ali posameznik lahko 

spremeni omenjene osebnostne vrline, s tem ko se udeleži usposabljanja o socialnih veščinah. 

Ob tem poskušam odkrivati medsebojno povezanost samoučinkovitosti, samouravnanosti in 

empatije ter njihovo odvisnost od nekaterih neodvisnih spremenljivk (spol, starost, stopnja in 

vrsta izobrazbe, leta službovanja, pretečeni čas od usposabljanja). Vzorec respondentov 

raziskave je bil izbran priložnostno. Kot član aktiva izvajalcev usposabljanj o socialnih 

veščinah na Policijski akademiji sem se odločil, da preverim učinkovitost naših usposabljanj, 

ki jih izvajamo za zaposlene v Policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve. Menim, da je 

vzorec dovolj reprezentativen, saj nekatere raziskave (Umek, 1997) kažejo, da je poklic 

policista oz. zaploslenih na Ministrstvu za notranje zadeve povsem primerljiv z ostalimi 

poklici, katerih temelj predstavlja odnos in sodelovanje s strankami – to velja tako za področje 

zahtevnosti poklica kot kontrole odločanja oz. avtonomije, ki jo ima zaposleni. 
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2 SAMOUČINKOVITOST KOT KAKOVOST 

ŽIVLJENJA 

 

Ekološki pristop k razvojni psihologiji že dolgo vsebuje prepričanje, da posameznik sam 

uravnava svoj razvoj – seveda ob (ne)uspešnem analiziranju svojih doživetij ob različnih 

življenjskih izkušnjah (Pečjak, 2000). Tudi klasični kognitivni pristop pri proučevanju učenja 

se danes dopolnjuje s socialnokonstruktivističnim pristopom, ki izhaja iz tega, da učenec 

konstruira znanje s pomočjo lastne dejavnosti in v interakciji z okoljem (v katerem učiteljeva 

vloga ni več odločilna, gotovo pa je zelo pomembna) (prav tam). Socialno kognitivna teorija 

samoučinkovitosti zagovarja perspektivo posameznika, ki je proizvajalec svojih izkušenj in 

oblikovalec svojega življenjskega okolja. To mu je toliko bolj omogočeno, če je sposoben 

razvijati oblike notranje motiviranosti in prepričanj, s katerimi utrjuje nadzor nad svojimi 

odločitvami v življenju (Bandura, 2000). Bandura (1997; Musek, 2005b) ugotavlja, da se 

človek s svojimi dispozicijami in kognitivnimi zmožnostmi prilagaja okolju ali ga celo 

preoblikuje, pri čemer deluje samouravnalno, kar pomeni predvsem uravnavanje diskrepance 

med zadanimi cilji in dosežki. 

 

Musek (2010) postavi najbolj enostavno definicijo posameznikovega delovanja: njegova 

duševnost in njegovo obnašanje izvirata bodisi iz njega kot osebe, bodisi iz okoliščin, v 

katerih je, bodisi iz interakcije med njim in okoliščinami. Mnogo drugih definicij osebnosti 

(Musek, 1993, 2010) predstavlja le različne variacije na postavljeno skupno definicijo. Teorija 

samoučinkovitosti (Bandura, 1997) tako uporabi naslednje spremenljivke: okolje, posameznik 

in njegova kognicija. Samoučinkovitost je ena od tistih človekovih lastnosti, ki je ključna ne 

samo za njegovo delovanje v trenutnih okoliščinah, pač pa predvsem v prihodnosti in mu s 

tem omogoča aktivno vključevanje v konstruiranje svojega okolja in razmer, v katerih deluje 

(Cervone, Mor, Orom, Shadel & Scott, 2004). Cervone (2004, v prav tam) uvaja izraz 

"osebnostna arhitektura", ki vsebuje:  

- lastno presojo o potrebnih, osebno specifičnih atributih za dobro počutje v svetu, v 

katerem deluje (mišljeno je posameznikovo širše socialno okolje); 

- osebna prepričanja posameznika o izvoru okolja (pristnost ali izumetničenost okolja); o 

ciljih, ki določajo stanje okolja; o standardih za vrednotenje dobrotnosti in vrednosti 

bistva obstoja. 
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Raziskava (Karademas, 2006) je iskala povezavo med tremi osebnostnimi dejavniki, ki bi jih 

lahko označili kot napovedovalce zdravega delovanja posameznika – samoučinkovitost 

(samostojnost in sposobnost posameznika), optimizem (posebna oblika, ki se odraža v 

značilnem pričakovanju dosežkov – v zadovoljstvu z življenjem in odsotnosti depresivne 

simptomatike) in socialni "suport" (zaznavanje sveta kot pozitivnega). Ugotovljeno je bilo, da 

je optimizem povezan predvsem z dnevno čustveno podporo od drugih in s 

samoučinkovitostjo ter predstavlja vlogo nekakšnega moderatorja med obema. Biti ljubljen, 

spoštovan in biti sposoben učinkovito razreševati težave v življenju je osnovnega pomena za 

samoučinkovitega posameznika. 

 

Pri samoučinkovitosti lahko govorimo o dveh vrstah pričakovanj, ki imajo pomembno vlogo 

pri izbiri obnašanja posameznika, ciljev in njegovega generalnega delovanja (Karademas, 

2006): 

- pričakovanja samoučinkovitosti, pri katerih je ključnega pomena posameznikovo 

prepričanje, da bo sposoben doseči želeni cilj; 

- pričakovanja dosežka, ki se odražajo v dejanskih zmožnostih posameznika, da dokončno 

uresniči oz. doseže želeni cilj. 

Višji občutek samoučinkovitosti4 se odraža v boljšem uravnavanju stresnih procesov, višji 

samozavesti, boljšem počutju, fizični kondiciji in hitrejši adaptaciji oz. okrevanju po akutni ali 

kronični bolezni. Kot sem omenil že prej, več raziskav kaže, da se zelo podobno v omenjenih 

posledicah odražata tudi optimizem in zaznani socialni "suport" drugih (predvsem večja 

podpora primarnih družin in prijateljev). Vendar Karademas (prav tam) poudarja, da so tudi 

druge možnosti povezav, ki niso tako pozitivne – visok občutek samoučinkovitosti in zelo 

velika podpora drugih se lahko odražata v preoptimističnih pričakovanjih. 

Raziskava (prav tam) je pokazala na zanimiv kontrast med odporno samoučinkovitostjo in 

življenjskim zadovoljstvom, saj naj bi bila med njima nekonsistentna povezava: odporna 

samoučinkovitost se odraža v pozitivnem optimizmu (ki je povezan z življenjskim 

zadovoljstvom), hkrati pa se odraža tudi v življenjskem nezadovoljstvu. Omenjeni avtor 

razlaga, da čeprav odporna samoučinkovitost pomeni zmožnost posameznika učinkovito in 

optimistično prenašati breme negativnih posledic stresnih situacij (tudi kadar postanejo res 

                                                           
 

4 V nadaljnjem besedilu je ne glede na zapis "samoučinkovitost" ali "občutek samoučinkovitosti" mišljen slednji. 
Zastavlja se mi namreč vprašanje o objektivnosti posameznikove samoučinkovitosti. Zato ne glede na zapis 
govorim in mislim na občutek samoučinkovitosti, torej na posameznikovo lastno mnenje o samem sebi. 
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neprijetne), je lahko neprestano srečevanje s stresnimi situacijami zelo nezaželeno, in je zato 

občutek samoučinkovitosti povezan s splošnim življenjskim nezadovoljstvom. 

 

Življenjski smisel nekateri razumejo kot splošno koherentnost v življenju, nekateri kot 

določanje in osmišljanje življenjskih ciljev ali celo kot ontološki pomen življenja z vidika 

vsakega posameznika posebej (Steger, Frazier, Oishi & Kaler, 2006). Zato je težko postaviti 

definicijo, kako naj bi nekdo dosegel svoj življenjski smisel. Splošna definicija bi morda 

lahko bila, da je življenjski smisel dosežen, če je uresničevanje želja in potreb posameznika 

usklajeno (v smislu potrjevanja) z njegovimi osebnimi vrednotami, prepričanji, nameni, 

učinkovitostjo in samovrednostjo. Lahko bi rekli, da gre za fundamentalno motivacijo 

posameznika. Posamezniki z osmišljenim življenjem so manj depresivni, občutijo večje 

osebno zadovoljstvo, večjo samozavest, učinkovitost, optimizem in bolj prijetna čustva (prav 

tam). 

 

Nekateri strokovnjaki so proučevali pomen občutka samoučinkovitosti na delovnem mestu. 

Raziskava, izvedena med novozaposlenimi računovodji (Saks, 1995, v Smither, 1998), je 

pokazala, da se je računovodjem z nizko samoučinkovitostjo ta z usposabljanjem povečala, 

hkrati so se povečale tudi sposobnosti obvladovanja stresa, delovna uspešnost in predanost 

delu. Take ugotovitve so lahko dober argument, da sem se odločil proučiti učinkovitost naših 

seminarjev. Gotovo je za zaposlene na Ministrstvu za notranje zadeve, predvsem policiste, 

zelo pomembno, da svoje odgovorno delo opravljajo z visokim občutkom samoučinkovitosti. 

Posameznik, ki opravlja poklic, katerega glavni namen je pomoč ljudem v stiski in poleg tega 

pogosto tudi represija do tistih, ki povzročajo ali bi lahko povzročali stisko drugim, mora 

uspešno uravnavati medosebne odnose in posledično morebitne stresne razmere. Menim, da je 

pri tem ključnega pomena osebnostna čvrstost posameznika (Musek, 1993, 1999), ki bi jo 

lahko razumeli kot sinonim samoučinkovitosti. Zanimivo bo pogledati, ali se bodo zaradi 

seminarjev o socialnih veščinah pojavile spremembe na osebnostnih področjih, ki jih 

raziskujem, glede na to, da so se pojavile v omenjeni raziskavi računovodij že zaradi povsem 

strokovnih usposabljanj (Saks, 1995, v Smither, 1998).  

 

Podobna raziskava (Shahar, Kalnitzki, Shulman & Blatt, 2006) kaže, da so uslužbenci z 

močnim občutkom samoučinkovitosti, v primerjavi s tistimi z manjšim občutkom 

samoučinkovitosti, veliko več vložili v projekt in bili z njim bolj zadovoljni ter pokazali 

očitno in resnično povečanje motivacije za delo.  
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Stajkovič (2006) ugotavlja, da veliko zaupanje (gotovost pri delu, medosebnih odnosih in 

družabnih srečanjih) krepi upanje, samoučinkovitost, optimizem  in vztrajnost  zaposlenih v 

delovnem kolektivu. Omenjeni avtor poudarja, da za uspešno delovanje zaposlenega nista 

dovolj le njegovo strokovno znanje (veščine) in želja po uspehu – nujna sta še samozaupanje 

in občutek samoučinkovitosti, ki delujeta motivacijsko predvsem v situacijah stresa in dvoma 

v končni uspeh. 

 

 

2.1 OPREDELITEV SAMOUČINKOVITOSTI 

 

Klasična behavioristična paradigma (Radovan, 2000) je v ospredje postavljala trditev, da je 

posameznikovo vedenje določeno s spremembami v okolju, kljub temu da seveda tudi on s 

svojim vedenjem povratno vpliva na to okolje. Havighurst (Žorga, 1999b) razume razvoj 

posameznika kot interakcijo med učečim se posameznikom in prav tako dejavnim, 

spreminjajočim se okoljem. Gergen (prav tam) dodaja, da odigrajo pomemben vidik v razvoju 

naključne spremembe v okolju, ki jih posameznik težko predvidi vnaprej ali pa si jih celo ne 

želi. Sintezo obeh konceptov razlaga Baltes (prav tam), ki vzajemno delovanje bioloških 

dejavnikov in dejavnikov okolja predstavi v trifaktorskem modelu razvojnih vplivov: 

normativni starostno pogojeni vplivi (vrtec, puberteta, prva zaposlitev), normativni kulturno-

zgodovinsko pogojeni vplivi (vojna, politična ureditev države, značaj naroda) in nenormativni 

oz. nedoločeni vplivi (nenadna bolezen, izguba službe, smrt partnerja ali otroka), ki lahko 

nastanejo na kateri koli točki človekovega razvoja ali pa sploh ne. Za razliko od 

psihodinamskih konceptov osebnosti so vedenjske, socialne in kognitivne perspektive 

osebnosti ekstrapersonalne, saj osebnost dojemajo kot plod socialnega učenja in socialne 

kognicije (Musek, 1993). Mnogi imajo Alberta Banduro za očeta socialno kognitivne teorije. 

V ospredju njegove teorije je koncept samoučinkovitosti (Bandura, 1997) – posameznik v 

interakciji z okoljem pridobiva nove izkušnje, jih kognitivno predeluje in kot take uporabi za 

izgradnjo osebnih kriterijev, s katerimi ocenjuje učinke svojih dejavnosti in s tem seveda tudi 

samega sebe kot osebnost. S tem gradi samoučinkovitost. Človek v svojem vedenju torej ni 

determiniran od podedovanih danosti ali vplivov okolja, temveč je odvisen od tako 

imenovanega "recipročnega determinizma" (prav tam) – med behavioristično diado okolja in 

vedenja se vmešajo individualni dejavniki, s katerimi se vzpostavi medsebojno povezana 

triada. Ljudje razmišljamo o tem, kako bo oz. kako bi lahko naše vedenje vplivalo na okolje. 
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Od naših kognitivnih procesov (enega od individualnih dejavnikov) je odvisno, kaj v okolju 

bomo zaznali, kako bomo to miselno predelali in kako se bomo na zaznano odzvali. Na ta 

način smo zmožni predvidevati, kakšne posledice lahko pusti neko naše vedenje (Engler, 

2003). 

 

Posameznikovo vedenje je reprodukcija tega, kar je videl in si potem kognitivno razložil. 

Torej ni nujno, da to pomeni opazovanje in kognitivno predelavo vedenja oseb iz realnega 

življenja, pač pa simboličnih modelov, idolov, filmskih junakov in v moderni dobi 

posnemanje ekstremistov na internetu. Socialno kognitivne teorije so tako formulo klasičnih 

behavioristov "stimulus-reakcija" preoblikovale v "stimulus-osebnost-reakcija" (Batistič 

Zorec, 2000).  

 

Samoučinkovitost (samouspešnost) se nanaša na zmožnost upravljanja okolja in vsebuje dve 

komponenti (Batistič Zorec, 2000): 

- spretnosti, ki jih posameznik potrebuje za uspešno vedenje, in  

- prepričanje v lastno uspešnost oz. učinkovitost. 

Slednja komponenta je po prepričanju Bandure celo bolj pomembna za oblikovanje 

samopodobe in izbiro vedenja posameznika kot razvite spretnosti za obvladovanje situacij, v 

katerih se znajde. Da bo posameznik lahko uporabil določene priučene spretnosti, je najprej 

pomembno, da zaupa v svojo učinkovitost in da mu bo vedenje z njegovimi  spretnostmi 

sploh uspelo. To vpliva tako na izbiro vedenja (spretnosti) kot na količino vloženega truda, pri 

čemer pa raziskovalci (prav tam) ugotavljajo, da je dobro svoje sposobnosti rahlo 

precenjevati; podcenjevanje in pretirano precenjevanje naj bi namreč vodila v neuspeh. Na 

sodbe o lastni učinkovitosti tako vplivajo (Crain, 1992, v Batistič Zorec, 2000): 

- sodbe posameznika o tem, kdo oz. kaj je bilo vzrok za nastanek uspešnega ali 

neuspešnega vedenja; 

- opazovanje vedenja pri drugih in primerjanje z njimi; 

- oblike okrepitve od drugih, ko nas spodbujajo ali kritizirajo; 

- stopnja čustvenega vzburjenja, ki se lahko odraža v večji ali manjši angažiranosti, 

dejavnosti posameznika. 

 

Bolj pomembna kot nova prilagoditev (nov dosežek) je interpretacija tega dosežka. Bandura 

(1997) meni, da sta interpretacija dosežka oz. prepričanje v lastno učinkovitost odvisna od 

treh dimenzij:  
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- ravni težavnosti. Od posameznikove izvirnosti, vloženega truda in produktivnosti je 

odvisno, kako zahtevnim nalogam se bo izpostavil; 

- splošnosti. Posameznik je lahko prepričan v svojo uspešnost le na specifičnih področjih 

svojega delovanja ali pa je pri njem prisoten občutek splošne učinkovitosti. Omenjeni 

avtor govori o specifičnem in generaliziranem občutku samoučinkovitosti;  

- moči. Posameznik z močno vero v sebe bo kljub velikim oviram na poti doseganja 

zadanega cilja vztrajal in poskušal doseči cilj.  

 

V disertaciji se bom usmeril predvsem v raziskovanje tretje dimenzije – dimenzije moči, vere 

v sebe. Zdi se mi, da je ključna in odločilna pri razvijanju drugih dveh. Posameznik z močno 

vero vase se bo v življenju gotovo izpostavil zahtevnim, morda trenutno še neobvladljivim 

situacijam in s tem krepil generaliziran občutek samoučinkovitosti. S tem nočem trditi, da so 

meje osebnostnega razvoja v določenem trenutku neomejene. Ravno Bandura (1997) 

opozarja, da kljub pomembnemu vplivu samozaupanja na posameznikovo učinkovito 

delovanje v težkih razmerah (večje je samozaupanje, bolj bomo znali izkoristiti svoje 

sposobnosti) to ne pomeni, da bi samo zaradi pozitivnega prepričanja nekdo lahko dosegel 

več, kot je objektivno zmožen. 

 

Bandura (Čot, 2004; Bandura, 1997; Cervone in sod., 2004) opozarja, da je treba ločiti med 

dosežkom in učinkovitostjo, ki ju posameznik pričakuje. Pričakovani dosežek je namreč 

predvidevana ocena posameznika, da bo določeno vedenje imelo določene posledice, medtem 

ko je pričakovana učinkovitost le njegovo prepričanje, da bo lahko izvedel potrebne 

dejavnosti, ki so nujno potrebne za dosego zastavljenega cilja. Oba sta po mojem mnenju zelo 

pomembna za razvoj posameznikovega občutka samoučinkovitosti. Če smo že na začetku 

reševanja nečesa prepričani v negativen izid (dovolj je že, da je prisoten pretiran dvom v 

pozitiven izid) in dvomimo o tem, da bi bili sposobni rešiti nastali položaj, potem že takoj na 

začetku sami sebe obsodimo na neuspeh. Z besedami Bandure (1997) to pomeni, da dosežek 

oz. cilj posameznika ni toliko pomemben, kot je pomembna njegova interpretacija tega 

dosežka. Tako lahko enak dosežek v nekem kontekstu zvišuje samoučinkovitost, v drugem pa 

jo zmanjšuje. Vse je odvisno od odnosa, ki ga posamezniki zavzame do dosežka, in čemu daje 

težo pri dosežkih. Določeni ljudje dosegajo zelo veliko (glede na povprečne dosežke 

populacije), vendar jim to še vedno ni dovolj velik dokaz lastne samoučinkovitosti. Če si na 

tej točki dovolim površno osebnostno oceno deloholikov, gre pri njih za negativno prepričanje 

v samoučinkovitost, ki ga nikakor ne morejo "izpolniti", ker se z ničimer ne morejo povsem 
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potrditi – čeprav bi jih drugi glede na njihove dosežke ocenili drugače. Vodi jih prepričanje, 

da vedno lahko storijo še več, in se jim zdi škoda časa, ki ga ne izkoristijo v tej smeri. 

Problem nastane, ko dejansko ne zmorejo (zaradi nižjih fizičnih zmožnosti) dosegati svojega 

zadanega, a nikoli dokončnega cilja. Takrat lahko izgubijo občutek lastne vrednosti na 

celotnem osebnostnem nivoju in zapadejo v neko obliko melanholije, depresije in splošnega 

nezadovoljstva oz. po besedah Bandure v obliko prepričanosti v lastno neučinkovitost. 

Posledično s tem izgubijo vso motivacijo za kakršno koli udejstvovanje na katerem koli 

področju, kar se odraža tudi na zmanjšanem samouravnavanju. Menim, da se problem osnuje 

že v vzgoji, saj že otroke navajamo na to, da dobijo poljubček, ko nekaj pridno naredijo. V 

odrasli dobi potem človek drvi skozi življenje tako, da dela kot nor in nenehno čaka, da mu bo 

kdo za to podaril poljubček. Namesto poljubčka pride infarkt in žal so se nekateri šele takrat 

pripravljeni zamisliti ter spremeniti svoj vrednostni sistem. Problem izgorelosti vidim 

predvsem v tem, da ljudje začnejo ignorirati utrujenost, zaradi česar se izčrpajo, nato začnejo 

ignorirati še izčrpanost in nato sledi le še zgaranost oz. izgorelost. Posledično začnejo čutiti 

tak odpor do dela, da ne morejo več delati – kar pa ni združljivo z njihovim vrednostnim 

sistemom, da so vredni le, če delajo. Zaradi nastalega notranjega konflikta se začnejo 

prezirati, saj zase niso več vredni, če ne delajo. Posledično padejo v depresijo. Iz napisanega 

lahko vidimo, kako pomembna je interpretacija dosežka in ne dosežek sam (Bandura, 1997). 

Tudi Goleman (2011) trdi, da smo ljudje deset odstotkov tistega, kar se nam je zgodilo, in 

devetdeset odstotkov tistega, kako na te izkušnje gledamo. 

 

 

2.1.1 VIRI SAMOUČINKOVITOSTI 

 

Bandura (1997) nas opozarja, da so to selektivni procesi, ki, glede na prepričanje v lastno 

učinkovitost, posameznika spodbujajo ali omejujejo – to se odraža tudi pri pogumu, s kako 

zahtevnim okoljem in situacijami se bo soočil. Omenjeni avtor ugotavlja, da je za pogumne 

posameznike, ki izbirajo okolje, značilno, da so bolj vztrajni pri doseganju ciljev, imajo boljšo 

in višjo izobrazbo, si dejansko sami izbirajo okoliščine, ki jim omogočajo doseganje 

pomembnih ciljev. Pri tem je zelo pomembna tako imenovana vera vase, ki je odvisna od 

štirih virov informacij (Bandura, 1997; Hall, Lindzey & Campeell, 1998; Stipek, 2002; 

Cervone in sod., 2004):  
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- verbalnega prepričevanja oz. spodbud. Bandura stališče socialno kognitivnih teorij, da ima 

človek aktivno vlogo pri oblikovanju svojega delovanja v okolju, podkrepi še s pomenom 

uporabe simbolov – predvsem jezika, ki ljudem omogoča vplivno vlogo pri obvladovanju 

lastnega okolja in delovanja v njem. S svojimi raziskavami je ugotovil, da so poleg lastnih 

spodbud pomembni tudi prigovarjanje oz. spodbujanje drugih, kar posledično vpliva na 

stopnjo vlaganja posameznikovega truda in vztrajanje, kadar pri uresničevanju ciljev 

naleti na ovire.  

Na podlagi teorije potrditev (Purkey & Novak, 1996, v Valiante, & Pajares, 1999) so 

sporočila lahko potrditev ali nepotrditev, podana tako od drugih kot samoiniciativno. Pri 

tem sporočila potrjevanja vplivajo na večji občutek sposobnosti, vrednosti in odgovornosti 

posameznika. Sporočila nepotrjevanja na drugi strani vplivajo na povečan občutek 

nevrednosti, nesposobnosti – predvsem v uravnavanju lastnega osebnostnega razvoja. 

Omenjeni avtorji ugotavljajo, da imajo slišane potrditve ali nepotrditve v otroštvu in 

nadaljnjem odraščanju velik vpliv na lastno samopercepcijo kasneje v življenju. 

Posameznik sporočila, ki jih je v odraščanju slišal od drugih, ponotranji in jim "verjame", 

kar pomeni, da kasneje v življenju ne potrebuje več drugih, ki bi mu sporočali potrditve ali 

nepotrditve – saj si jih sporoča že sam, kar gotovo vpliva na njegov občutek 

samoučinkovitosti in samouravnanosti. Ugotovitve raziskav omenjenih avtorjev so 

pokazale na razlike v spolu – dekleta so v svojem razvoju deležna več potrditev in manj 

nepotrditev kot fantje; kar potrjuje nekatere ugotovitve drugih raziskav o različnem načinu 

vzgajanja deklic in dečkov (Valiante & Pajers, 1999). V smislu internalizacije nekateri 

govorijo o notranjem kritiku (Ivandič, 2010) – gre za pozicijo notranjega roditelja, njegov 

kritični del, ki je pogosto pretiran in je spodbujevalec nevrednega, mizernega počutja. 

Pogosto preveč posplošuje, posamezniku postavlja previsoke kriterije, ki jih realno ne 

zmore doseči – notranji kritik pa jih seveda potrebuje, da potem lahko "odigra" svojo 

funkcijo. Kaže se v lastnem osebnem zmerjanju ("sem butelj", "kako sem smotan"). Duši 

našo ustvarjalnost in stremi k popolnosti. Otrok tako ponotranji kritike staršev. Med 

drugim in četrtim letom otrok poenostavlja svet okoli sebe. Če je slišal veliko sporočil 

negativnega kritičnega roditelja, ga bo zelo hitro preoblikoval v notranjega kritika, ki bo 

nerealen in pretiran ter posledično vodi v prenizko samospoštovanje. 

Med prebiranjem literature sem morda dobil vtis, da Bandura malo govori o nagonih in 

predzavednim. Morda zato, ker se ukvarja predvsem z ozaveščanjem in internalizacijo 

preteklih izkušenj, pri čemer je ključnega pomena posameznikov notranji govor – torej 

izkušnje in spomin odraslega slonijo na verbalnih kategorijah. Infantilna amnezija (večine 



                                                                                                     Samoučinkovitost kot kakovost življenja 
__________________________________________________________________________________ 

11 

dogodkov do petega leta starosti se odrasli navadno ne spomnimo) po mnenju Schachtela 

(Batistič Zorec, 2000) nastane zato, ker gre za otroški predverbalni način zaznavanja 

izkušenj, ki zaradi razlike v uporabi jezika ni kompatibilen s predelavo življenjskih 

izkušenj v odrasli dobi. Zato Bandura ne govori toliko o začetnih letih življenja 

posameznika. Vendar, ali to res pomeni, da se da vse neverbalne izkušnje povsem 

nadomestiti z verbalnimi?! Na tem mestu lahko odgovorim z besedami Eriksona (prav 

tam), ki trdi, da je neugoden zgodnji odnos z materjo v prvem stadiju razvoja osnovnega 

zaupanja (ki sovpada s Freudovim oralnim stadijem) mogoče popraviti z zaupanja 

vrednim okoljem v kasnejšem razvoju – vendar ne popolnoma. Postavlja se nam povsem 

upravičen pomislek, če je resnično mogoče nadomestiti neverbalne izkušnje z verbalnimi; 

- fizioloških afektivnih stanj oz. čustvenih procesov (o njih bom aplikativno več govoril v 

poglavju "Empatija ... ali morda raje metapatija"); 

- lastnih izkušenj in njihovega preoblikovanja v občutek uspešnosti. Uspešnost je 

neposredni vir utrjevanja samouravnavanja po opravljeni nalogi, saj človek takoj vidi 

učinek vloženega truda (Bandura, Adams & Beyer, 1977). Lastni dosežki (Radovan, 

2000) so najbolj avtentičen dokaz o tem, kako nekdo obvladuje določen položaj. Bandura 

trdi, da ljudje, ki dosegajo uspehe brez truda, navadno hitro izgubijo voljo, ko se soočijo s 

težavo. To lahko potrdimo iz sveta športa, ko izjemni talenti ne dosežejo vsega, kar bi 

lahko, ker "zatajijo" ob morebitni potrebi po večjem vlaganju truda. Človek, ki vlaga trud 

za dosego določenega cilja, bo morebitne izgube vzel kot del življenja in kljub njim 

vztrajal do konca. Iz tega sledi, da je smiselno posameznika že skozi razvoj učiti ustreznih 

strategij vztrajanja, s katerimi bo ustvarjal učinkovite oblike vedenja, s tem se mu bo 

izboljšala kontrola nad nalogami in povečala uspešnost – posledično s tem tudi 

prepričanje v lastno učinkovitost.  

Uspeh to prepričanje seveda povečuje, neuspeh pa prispeva k šibkejšemu prepričanju v 

lastno učinkovitost. Vendar na tej točki Bandura (Čot, 2004) opozarja, da povezava med 

uspehom in prepričanjem v lastno učinkovitost ni tako enostavna. Njuna soodvisnost je 

odvisna od posameznikove kognitivne ocene značilnosti naloge (uspeh pri rešeni nalogi 

brez vloženega truda ima veliko manjšo vrednost od uspeha, ki ga občutimo pri reševanju 

naloge z vlaganjem truda. Predvsem naj bi to veljalo za otroke, ki jih vloženi napor vodi 

do novih sposobnosti. Nekateri odrasli si povečan napor ob reševanju naloge razlagamo 

kot kompenzacijo zaradi pomanjkljivih sposobnosti – kot da večji napor pomeni, da sem 

manj sposoben, to pa deluje v smeri potrjevanja negativne samopodobe.). Ni nujno, da bo 

uspeh pripomogel h generaliziranemu večjemu občutku samouravnavanja, ki je ključna 
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sestavina občutka samoučinkovitosti; če ga je posameznik kognitivno uvrstil nižje od 

svojih pričakovanj, ki bi potrdila njegov občutek samouravnanosti, potem tak uspeh zelo 

verjetno doživlja kot neuspeh – posredno bo njegov občutek samoučinkovitosti manjši 

(Bandura, 1997); 

- nadomestnih izkušenj. Dejansko gre za nadomestne izkušnje – Bandura z njimi 

opredeljuje razvoj lastne učinkovitosti pri posamezniku s tem, da opazuje in preko 

modelnega učenja ocenjuje svoje sposobnosti. Trdi, da se na tak način krepi vera vase 

predvsem takrat, ko nekomu primanjkuje določenih izkušenj ali znanja, ter v primeru, ko 

lahko z modeliranjem kognitivno predela lastne negativne izkušnje. Ko nekdo vidi, da 

imajo tudi drugi podobne probleme in se soočajo s podobnimi strahovi, lahko začne 

razmišljati, da bi lahko tudi sam dosegel določene izboljšave svojih dosežkov in tako 

vztrajal v naporih, ki se pojavijo ob soočanju s težavnimi situacijami (Bandura in sod., 

1977). Raziskava občutka samoučinkovitosti (Frlec & Vidmar, 2005) je pokazala, da ga 

neposredne pozitivne izkušnje, višja izobrazba in ugodno psihofizično stanje povečujejo. 

Res je, da je vpliv nadomestnih izkušenj šibkejši od neposrednih izkušenj (Čot, 2004), 

vendar je včasih njihov pomen zelo velik, ker lahko potrdijo ali nevtralizirajo neposredne 

osebne izkušnje. Posameznik ne "modelira" le zaradi pridobivanja različnih strategij, ki 

naj bi mu pomagale krepiti zaupanje vase; išče modele, ki imajo take sposobnosti, kot si 

jih želi sam. Bandura (Engler, 2003) ugotavlja, da smo veliko bolj podvrženi vplivom 

nekoga, ki se nam zdi podoben. Pri tem je pomembno, da je tudi model tisti, ki gleda na 

dogodke v življenju s stališča pozitivnega in čvrstega prepričanja v lastno učinkovitost, ter 

ga zato, ker verjame v njegovo kompetentnost, posameznik sprejme.  

Navadno so modeli ljudje iz ožjega socialnega okolja posameznika. Uspešnost učenja na 

ta način je odvisna od štirih dejavnikov: pozornosti (določeni karizmatični modeli so bolj 

opazni kot manj atraktivni, zato jih posameznik prej zazna (prav tam), pri čemer je 

pomembno, da razloči bistvene sestavine kompleksnega vedenja, ki ga opazuje, da ga bo 

potem lahko posnemal), zapomnitve (sposobnost, da določeno obliko vedenja, ki jo je 

opazoval, prikliče v spomin v pravem trenutku), sposobnosti za reprodukcijo nekega 

vedenja (da to, kar je priklicano v spomin, tudi dejansko zmore izvesti) in motivacije (od 

katere je odvisno, ali bo usvojeno vedenje dejansko izvajal in ga tako preoblikoval v 

navado) (Batistič Zorec, 2000).  

Ravno tako se je treba zavedati, da učenje ob posnemanju lahko vsebuje nove oblike 

vedenja, ki včasih pomenijo tudi preseganje modela. Navadno jih posameznik oblikuje z 

razumno predelavo posledic napak ali uspehov modela, ki ga opazuje in posnema. Tak 
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napredni način modeliranja je značilen za samozavestne in kreativne ljudi, na drugi strani 

nesamozavestni zelo predano le imitirajo svoj model. Zato Bandura loči med izrazoma 

imitiranje (golo posnemanje) in modeliranje (opazovanje in posnemanje z lastno presojo) 

(Engler, 2003). Pomen takega učenja je predvsem v pridobivanju širokega spektra 

mogočih vedenj pri odločanju v nadaljnjih, za posameznika kritičnih situacijah, pri čemer 

igra ključno vlogo uporaba spoznanj, pridobljenih na podlagi utrditev iz preteklih 

izkušenj. Bandura (Batistič Zorec, 2000) je zagovornik učenja z uporabo sofisticiranih 

tehnik poučevanja nasproti potrpežljivemu čakanju in prepuščanju posamezniku, da sam 

odkrije učinkovita vedenja. 

 

Če poskušam pojem modeliranja še nekoliko razširiti, Saliven (Hall & Lindzey, 1983) v 

smislu modeliranja uporablja izraz personifikacija, kar razlaga kot predstave posameznika o 

sebi in drugih, ki jih pridobi na podlagi medosebnih odnosov – otrok dobi predstavo mame, ki 

ga neguje, in mame, ki mu postavlja meje. S tem izoblikuje personifikacijo mame, ta pa bo 

gotovo zelo zaznamovala njegov odnos do drugih oseb, ki ga bodo asociirale na mamo, ali do 

samega sebe, ko se bo znašel v vlogi starša. Piaget uporablja izraz kognitivne sheme (Musek, 

1993, 1999), ki nastajajo kot posledica sprejemanja, predelovanja in oblikovanja informacij o 

predmetih, drugih, situacijah. Z njimi posameznik oblikuje podobo o svetu, po kateri se nato 

obnaša. Bartett (Musek, 1993) shemo definira kot aktivno organizacijo preteklih reakcij in 

izkušenj, ki vpliva na zaznavanje, pomnjenje in vrednotenje sebe in drugih, kar predstavlja 

osnovo za izgradnjo referenčnega okvira posameznika. Lacan (1986) pravi situacijam, iz 

katerih se subjekt nekaj nauči, ali posameznikom, ki jih subjekt modelira, označevalci. Nekaj, 

kar se sicer zgodi, vendar posameznik iz tega nič ne "zaključi", pa ni označevalec. 

 

Modeliranje gotovo poteka tudi na usposabljanjih in seminarjih. Svetovalci, terapevti, 

izvajalci seminarjev s svojo samoučinkovitostjo igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju 

prepričanj in vedenja svojih klientov oz. udeležencev seminarjev. Višja samoučinkovitost 

svetovalca se kaže v dalj trajajočih in večjih prizadevanjih posameznika, da dejansko uresniči 

sklepe, do katerih je prišel na podlagi novih spoznanj v interakciji s svetovalcem (Bandura, 

1997; Lent, Hoffman, Hill, Treistman, Mount & Singley, 2006). Svetovalčev vpliv se tako 

odraža predvsem v "suportu" pri odkrivanju in določanju interesa za spremembe pri 

posamezniku, njegove želje po udejanjanju odločitev. Pogosto se dogaja, da se – zaradi 

višjega občutka samoučinkovitosti svetovalca na določenih področjih osebnostnega delovanja 

– svetovalci usmerijo le na določeno problematiko svojih klientov. To je sicer dobro, če se 
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svetovalec zaveda, da na področjih, kjer se ne počuti dovolj samoučinkovitega, preusmeri 

klienta na drugega svetovalca. Občutek samoučinkovitosti na določenem področju 

posameznikovega delovanja lahko postopoma pomeni zviševanje samoučinkovitosti 

posameznika na generalni ravni. Nevarnost takega ozko fokusiranega delovanja svetovalca je 

lahko posledično v tem, da bo zaradi višjega občutka samoučinkovitosti (ne le specifične, 

temveč generalne) osebnostno problematiko klienta poskušal preusmeriti in razrešiti na "svoj" 

način, čeprav bi bil morda pristop nekega drugega strokovnjaka bolj učinkovit in primernejši. 

Na podlagi ugotovitev Srivastava in Beerja (2005) lahko predvidevamo, da se to pogosteje 

dogaja svetovalcem, katerih samovrednotenje je odvisno predvsem od zunanje klientove 

potrditve, saj bo tak svetovalec pogosto poskušal ustreči klientovim željam preko meja svojih 

strokovnih in profesionalnih zmožnosti. 

 

Bandura (2000) omenja pomen kolektivne samoučinkovitosti kot vira samoučinkovitosti, ki 

narašča z vse večjo odvisnostjo posameznika od medosebnih odnosov. Zdi se mi, da se v 

sodobni družbi oblikujejo nove oblike medosebnih odnosov (Facebook, Twitter, različni 

blogi) in posledično se utrjuje internetna labilnost posameznika. Bandura (2000) pravi, da je 

zaznana kolektivna samoučinkovitost navadno visoka predvsem pri posameznikih v skupinah, 

ki so motivacijsko zavezani k njihovi skupni misiji, odvračanju od nadlog oz. nevšečnosti in 

uresničevanju skupnih dokončnih odločitev. Zaznana kolektivna samoučinkovitost ne igra 

pomembne vloge le v neposrednem, trenutnem posameznikovem delovanju, vpliva tudi na 

druge osebnostne determinante – postavljanje ciljev in prizadevanje za njihovo uresničevanje; 

pričakovanje dosežkov glede na količino vloženega truda; kontrola čustvenih vzgibov; 

zaznava in vrednostna ocenitev okoliščin kot takih, da ogrožajo ali spodbujajo (prav tam). 

 

Govorimo lahko o treh oblikah delovanja oz. vlaganja lastne energije za pridobivanje občutka 

samoučinkovitosti (Bandura, 2000):  

- osebnem; 

- nadomestnem. Nadomestni način posameznik navadno uporablja v situacijah, na katere 

nima neposrednega vpliva (doseganje pravic preko sindikatov, organizacij), ali v primerih, 

ko se želi izogniti potrebnemu osebnemu naporu ali žrtvovanju za doseganje določenih 

želja ("najem" nadomestne mame oz. ženske, ki bi namesto "najemnice" "opravila" 

nosečnost). Pri tem bi se bilo verjetno smiselno vprašati, ali gre v takih primerih resnično 

za samoučinkovitost ali le za masko samoučinkovitosti; 



                                                                                                     Samoučinkovitost kot kakovost življenja 
__________________________________________________________________________________ 

15 

- kolektivnem. Značilno za situacije, v katerih se uresničujejo nekatere dejavnosti ali želje, 

ki jih kot posameznik ne morem izpeljati – lahko pa jih uresničim s kooperativnim, z 

interakcijskim in s sinergičnim sodelovanjem z drugimi. Vendar Bandura (prav tam) 

opozarja, da to ni enostavna vsota samoučinkovitosti vseh posameznikov. To je sinergičen 

občutek samoučinkovitosti pri dejavnostih, ki jih kot posamezniki ne bi mogli, kot 

skupina pa smo jih lahko uresničili. Določene predele v visokogorju bi bilo težko 

preplezati brez navezave ali pomoči drugih plezalcev – kolektivna samoučinkovitost; 

vendar mora na koncu vsak posameznik dejansko sam premagati napore in zbrati voljo za 

osvojitev vrha – primer osebne samoučinkovitosti. 

 

Kolektivna samoučinkovitost se pri članih skupine razvija in odraža na podoben način kot pri 

posamezniku (kakšne cilje si bo skupina zadala, kako jih bo uresničila …). Eden od 

kazalnikov kolektivne samoučinkovitosti je celostna ocena koordiniranega in interaktivnega 

delovanja celotne skupine. Menim, da na tem mestu Bandura nekoliko zamenjuje oz. enači 

zaznano samoučinkovitost z dosežki, na kar sicer opozarja, da je treba ločiti (Čot, 2004; 

Bandura, 1997). Pomisleke imam tudi pri Bandurovi (2000) trditvi, da lahko morda prenizek 

občutek samoučinkovitosti določenega posameznika zviša skupna visoka samoučinkovitost 

skupine. Morda kratkoročno, za uresničitev določene naloge, vendar bo verjetno v naslednjih 

situacijah, ko bo spet sam, soočenje z lastnimi primanjkljaji še težje. Podobno ugotavljam na 

naših seminarjih. Vzdušje na njih je sicer zelo delovno, ustvarjalno in sinergično. V skupini so 

morda zelo "osebnostno zreli" posamezniki, ki lahko predstavljajo model drugim; 

navsezadnje naj bi model učinkovitega funkcioniranja predstavljala tudi izvajalca seminarja. 

Po končanem seminarju pa je še vedno od vsakega posameznika odvisno, ali bo znal te 

skupne spodbude in kolektivno učinkovitost preoblikovati v osebno samoučinkovitost. Ravno 

tako dvomim o pretiranem poveličevanju kolektivne učinkovitosti, saj nekako zmanjšuje 

odgovornost posameznika za lastno udejstvovanje in lastno samoučinkovitost. Kolektivna 

samoučinkovitost, ki nima nobene povezave z individualno, lahko doseže svoje (negativne) 

presežke na internetnih omrežjih. Kot član Facebookove skupine boja proti korupciji pišem 

svoje komentarje in "lajkam"5 komentarje drugih; vendar če ostane le pri kolektivnem 

"lajkam" komentarjev, dejanske kolektivne učinkovitosti v smislu doseganja družbenih 

                                                           
 

5 To je izraz, ki se uporablja na Facebooku in pomeni izražanje naklonjenosti, všečnosti oz. strinjanje z nečim, 
kar je v svojem profilu napisal nekdo drug. 
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sprememb ne bo. Zato menim, da internetna kolektivna samoučinkovitost zavaja in ni 

primerna za razvijanje lastne samoučinkovitosti. 

 

 

2.1.2 SINONIMI SAMOUČINKOVITOSTI 

 

Obstajajo nekatere glavne razlike med samoučinkovitostjo in njenimi navideznimi sinonimi 

(Fesel Martinčevič, 2004). Glavna razlika med samoučinkovitostjo in samopodobo je v tem, 

da naj bi bila samoučinkovitost zaradi bolj ozkega področja (kot sem omenil že prej, lahko 

posameznik občuti samoučinkovitost le na določenem področju svojega delovanja) nižji vidik 

samopodobe, pri kateri gre bolj za celosten odnos do samega sebe. Vendar tudi Bandura 

(1997) govori o celostnem občutku samoučinkovitosti; res pa je, da v literaturi redko zaznamo 

podatke o specifičnih vrstah samopodobe. Podobno razlikovanje je mogoče pri 

samoučinkovitosti in lokusu kontrole (Fesel Martinčevič, 2004). Nekdo je namreč lahko 

prepričan, da ima veliko kontrolo nad svojim življenjem, vendar ima lahko pri specifični 

nalogi zelo majhno prepričanje v lastno samoučinkovitost, kljub temu da bo imel idealne 

zunanje pogoje. 

 

Bandura je trdil, da je razlika med samoučinkovitostjo in pričakovanjem izida v tem, da je 

slednji posledica določene stopnje samoučinkovitosti. Tej trditvi so kasneje nekateri avtorji 

(Kirsch, 1985; Marzillier & Eastman, 1984, v Fesel Martinčevič, 2004) nasprotovali z 

zagovarjanjem stališča, da se samoučinkovitost oblikuje tudi kot posledica pričakovanja izida 

– gre za recipročen vpliv. Menim, da izid na zaznano samoučinkovitost vpliva predvsem kot 

učinek nekega delovanja posameznika – torej v izvršitveni fazi in manj v fazi pričakovanja 

nekega izida. Razlika med obema fenomenoma je v tem, da pri pričakovanju izida predvsem 

pričakujemo pozitiven ali negativen izid; pri samoučinkovitosti pa bi lahko govorili o 

različnih nivojih intenzitete občutka samoučinkovitosti (Fesel Martinčevič, 2004). 

 

Samoučinkovitost je prepričanje posameznika, da lahko uspešno izbere in izvede primerno 

vedenje, s katerim bo dosegel specifični cilj. To je osebnostni konstrukt, ki je zelo podoben 

konstruktu samopodobe ali percepcije osebne kompetentnosti, s to razliko, da je 

samoučinkovitost bolj specifičen pogled na učinkovitost in jo posameznik zaznava v 

konkretnih situacijah in pri uresničevanju konkretnega cilja (Pintrich & Schunk, 1996, v Sorić 
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& Vulić-Prtorić, 2006). Je torej "trenutno" prepričanje, ali bom kot igralec rokometa uspešen 

na današnji tekmi prvenstva, in ne toliko za splošno prepričanje o sebi kot (ne)dobrem igralcu 

rokometa. V prenesenem pomenu bi lahko rekli, da avtorja poudarjata samoučinkovitost bolj 

kot "dnevno" formo posameznika, in ne toliko njegovo (ne)uspešno kariero ter temu primerno 

samopodobo. Z Bandurovimi (1997) besedami bi lahko govorili o razliki med trenutno in 

splošno samoučinkovitostjo. Podobno je tudi samozavest definirana različno, lahko kot 

globalno samovrednotenje ali samovrednotenje na posameznih osebnostnih področjih 

(Srivastava & Beer, 2005). 

 

Izraz samospoštovanje naj bi bil širši in bolj celosten od samoučinkovitosti. Samospoštovanje 

naj bi bilo presoja lastne vrednosti, samoučinkovitost pa presoja lastne zmožnosti opraviti 

neko nalogo (Frlec & Vidmar, 2001). Glede na omenjena avtorja se pomembna razlika kaže v 

tem, da se samoučinkovitost razvojno dograjuje, samospoštovanje pa naj bi bilo bolj 

zaznamovano s stalnostjo oz. z osebnostno lastnostjo. S to trditvijo se ne bi mogel strinjati, 

kajti ravno z osebnostnim razvojem pri sprejemanju samega sebe, posledično tudi 

samospoštovanja, prihaja do pomembnih razlik v času posameznikovega razvoja. Bolj bi se 

strinjal z razlikovanjem, da je samospoštovanje manjši prediktor uspeha kot samoučinkovitost 

(Bandura, 1997). Samozavest (prepričanje v lastne sposobnosti) ne pomeni nujno 

samospoštovanja – za vrhunskega športnika ni nujno, da spoštuje sebe kot celoto, lahko 

spoštuje le svoj dosežek in ima samo zato zelo močno samozavest. Na svojih seminarjih ne 

srečujem pogosto ljudi, ki bi se pretirano samospoštovali; veliko več je tistih, ki so pretirano 

samozavestni. Menim, da se je treba vprašati: "Ali sem vreden le zato in takrat, ker nekaj oz. 

ko nekaj storim, ali sem morda vreden že zato, ker sem?" Definiranje lastne vrednosti na 

podlagi dejanj namreč vodi v pretirano odvisnost od zunanjih mnenj (pohval in kritik), kar je 

po mojem mnenju odraz slabega samospoštovanja. Zato lahko morda na tem mestu poudarim 

strinjanje z Banduro (1997), da je samoučinkovitost precej povezana s samouravnavanjem 

(oz. načinom motiviranosti) in prav temu bom v nadaljevanju posvetil posebno pozornost. 

 

Če poskušamo primerjati Bandurov občutek samoučinkovitosti s Frommovimi potrebami 

(Hall & Lindzey, 1983) posameznikovega obstoja (potreba po povezanosti, samopreseganju, 

pripadnosti, edinstveni identiteti in orientacijskem okvirju), lahko vidimo, da so po eni strani 

vse te potrebe nujen sestavni del izgradnje osebne samoučinkovitosti, hkrati pa predstavljajo 

zelo veliko oviro (če so izražene pretirano) za njeno doseganje. Pretirani potrebi po 

povezanosti in pripadnosti lahko vodita v pretirano obliko simbioze; pretirano 
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samopreseganje vodi v pretirano samokritičnost; pretirana edinstvenost k oblikam 

neprilagojenosti; pretirana potreba po orientacijskem okvirju v pretirano podredljivost in 

nesamostojnost. 

 

 

2.2 SODOBNA (NE)SAMOUČINKOVITOST V POVEZAVI 

S POSAMEZNIKOVIM UČINKOVITIM IN 

NEUČINKOVITIM DELOVANJEM 

 

Dr. Komel (Maličev, 2007a) pravi, da je sodobnost "dan današnji", "danes" sam. Toda kje 

najdemo ta "danes", ki se razteza med včeraj in jutri, med tem in onim? Pomembna je ravno ta 

vmesnost, ki jo nakazuje predpona "so-". Sodobnost se dogaja v "medtem ko" in dogaja se 

"nam". Vendar to nismo "mi", ampak veliko bolj tisto, kar se dogaja z nami in okoli nas. Tok 

vsakdanjika nam definira, kaj vse je treba opraviti tisti dan, predpisi skupnosti nam 

postavljajo meje vsakdanjika (četudi bi nekdo želel iti po službi prej domov in biti več časa z 

otrokom, tega ne more narediti, ker mu delovnik prestavljajo na kasneje, hkrati mu 

"vsiljujejo" njihovo splošno vzgojo njegovega otroka s tem, ko ga lahko dlje pusti v vrtcu, za 

kar mora malo več plačati in seveda posledično še malo več delati). V naših življenjih je treba 

opraviti mnogo stvari, ki tako rekoč same vodijo neko igro, v kateri se srečujemo z drugimi in 

iz katere izrašča izkustvo sveta. Sodobnost (ali bolje rečeno igra sodobnosti) vključuje 

predpostavko sveta, s katero vedno začenjamo in ki je hkrati vedno nova. V bistvu se zelo 

težko navadimo vsakdanjika, ki bi nam dajal občutek varnosti, ker je vedno treba slediti 

nečemu novemu, že vnaprej določenemu od "sveta javnosti". Tako sodobnost posameznik 

zato občuti kot tesnobo, ker je vse vnaprej odločeno, mi le sodobno sledimo. 

 

Menim, da lahko za vse v prejšnjem poglavju omenjene "sinonime" samoučinkovitosti 

ugotovimo, da je zelo težko potegniti jasne ločnice med njimi in samoučinkovitostjo, ki je za 

razliko od drugih konceptov osebnosti in motivacije manj časovno stabilna, vendar morda 

ravno zato boljši napovedovalec trenutnega razmišljanja in vedenja posameznika (Fesel 

Martinčevič, 2004). Bolj kot razlikovanje med njimi se mi zdi pomembno to, da je za uspešen 

osebnostni razvoj ključna usklajenost med njimi. Prevelika razhajanja samopodobe in 

dejanske samoučinkovitosti lahko zelo hitro pripeljejo do neprilagojenih oblik vedenja 

posameznika – pretirano narcistično vedenje, ki zaradi previsoke in nerealne samopodobe 
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vedno išče razloge za svoje neuspehe v drugih, kar v skrajnih primerih lahko privede do 

ubojev (primer Breivik na Norveškem v letu 2011). Za tovrstne uboje bi težko trdili, da gre za 

realno in objektivno visoko samoučinkovitost – morda le v zelo ozkem individualnem 

pogledu posameznika in njegovih ožjih privržencev.  

 

 

2.2.1 MANIFESTACIJE SODOBNE 

(NE)SAMOUČINKOVITOSTI 

 

Stopnja občutka samoučinkovitosti se odraža v količini vloženega truda in vztrajnosti, ki ju bo 

posameznik pokazal, kadar bo poskušal razrešiti zanj stresno situacijo (Bandura, 1997). Vir 

distresa (Hardin, Weigold, Robitschek & Nixon, 2007) je pogosto osebnostna diskrepanca pri 

posameznikih, ki čutijo dolžnost, da bi njihova zunanja podoba morala biti drugačna od 

njihove dejanske samopodobe. Zelo uspešna oseba, ki želi biti sprejeta pri ljudeh, s svojo 

angažiranostjo za doseganje ciljev noče dajati vtisa, da je sebična in nesočutna do drugih. 

Vendar ob doseganju svojih uspehov v očeh posameznikov, ki imajo negativno osebnostno 

naravnanost (– + ali + –) (Musek, 1999), izpade neprijazna in sebična. Posledično taka oseba 

sama sebe dojema kot neuspešno – saj ji ni pomemben le uspeh, pač pa predvsem sprejetost 

pri drugih. Problem vidim kot diskrepanco med samopodobo (kako posameznik vidi samega 

sebe, kaj si misli o sebi) in samospoštovanjem (odnosen vidik do samopodobe – ali 

posameznik meni, da je njegova samopodoba zanj sprejemljiva, in je z njo zadovoljen ali ne). 

Zdi se mi, da je samospoštovanje prepogosto pogojeno z mnenjem drugih. Posameznik naj bi 

si prizadeval za svojo osebnostno rast, ne za popolnost. Menim, da je razlika predvsem v tem, 

da prizadevanje za rast izhaja iz mene kot posameznika; popoln pa sem ali želim biti zaradi 

drugih, kar pomeni, da težko izgradim zadostno mero samospoštovanja.  

 

Za Milivojevića (2009) je eno glavnih psiholoških načel, da naša psiha, naše znanje, naš jaz 

teži k notranji neprotislovnosti. Omenjeni avtor meni (predvsem to ugotavlja veliko 

psihoterapevtov), da ljudje ne živijo življenja, živijo svoja prepričanja. Tako bo oseba, ki ima 

nizko samopodobo in meni, da si ne zasluži ljubezni, to le še bolj utrjevala s tem, da bo okoli 

sebe zbirala ljudi, ki ji bodo to mnenje potrjevali, ali pa bo s svojo pretirano, patološko 

ljubosumnostjo odganjala od sebe ljudi, ki jo imajo sicer radi. Nezavedno si bo s tem 

"dokazala", da ima prav, da je dejansko nihče nima rad. Bertrand Russel (Štaudohar, 2011b) 
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pravi, da je človek lahkoverna žival in v nekaj mora verjeti. V pomanjkanju dobrega se bo 

zadovoljil s slabim. Križaj (Merljak, 2007a) pojasnjuje, da človek svoj dosedanji jaz oblikuje 

kot obrambo proti doživetjem, ki so bila zanj nesprejemljiva. Zavedanje odraslega je odsev 

tega, kako so na svet gledali starši – zadnje raziskave kažejo, da predvsem stališča, misli in 

vedenje matere v začetni razvojni fazi, ko se otrok še dojema z mamo kot eno. To "otroško" 

zavest je zelo težko ustrezno predelati. Razumsko bo lahko posamezniku povsem jasno, zakaj 

potrebuje toliko potrjevanj, vendar ne bo nič pomagalo. Njegovo samopotrjevanje lahko traja 

leta in leta, ker možgani nimajo občutka za čas in so vedno hkrati tudi možgani majhnega 

otroka. Tako se neprestano prenaša določen čustveni naboj iz generacije v generacijo. Le zrela 

materina ljubezen lahko dobesedno odstrani te neustrezne življenjske ovire – zrela materinska 

ljubezen goji samozavest. Rus Makovčeva (Merljak, 2007b) celo trdi, da ni dobro, da imajo 

stari starši preveč dominantno vlogo pri vzgoji otrok. Pomembno je, da so z "distance" veseli, 

da so njihovi otroci postali starši. Bolj ko bodo različni ljudje zainteresirani za dobrobit otrok, 

bolj bo to ugodno za njihov razvoj. 

 

Ponuja se mi provokativno razmišljanje – ali ni potem za posameznika bolje, da resnično 

verjame v svojo večvrednost, se ne obremenjuje z drugimi in tako ne doživlja omenjene 

diskrepance ter ima posledično visok občutek samoučinkovitosti?! Ravno take samopodobe in 

samospoštovanja nam omogoča internetna doba, ko lahko v svojem "mehurčku navidezne 

zasebnosti" (fiktivni računalniški svet) dejansko živimo svoje neizpolnjene ideale. Znanstvena 

objektivnost je locirana in zagotovljena znotraj znanstvenikovega subjektivnega spoznanja 

(Revel & Ricard, 1998). Znanost sama sebi postavlja norme, na podlagi katerih lahko nekaj 

trdimo (pod temi in temi pogoji se je v eksperimentu pokazalo to in to – vendar to vse je bilo 

pod "temi" pogoji!). Zato lahko rečemo, da znanstvena objektivnost izhaja iz znanstvene 

(znanstvenikove) subjektivnosti. Če je objektivna znanost zasnovana na subjektivnih 

spoznanjih, zakaj potem potrebujemo splošno veljavno resnico, in ali je ta sploh mogoča?! Ali 

ni za občutek samoučinkovitosti dovolj, da je naš subjektivni občutek (ki ga drugi lahko 

povsem prezirajo) o samem sebi pozitiven, dober, "super" (vse to nam vedno bolj omogoča 

namišljen virtualen svet). Menim, da je. Celo po besedah Bandure (1997) je pri dosežkih 

(izkušnjah) pomembno predvsem, kako na njih gledamo. Če posameznik res verjame v svoj 

pretirani ego, je to z njegovega stališča neproblematično, čeprav je morda tako mnenje 

povsem nerealno. Seveda je tako pridobljen občutek samoučinkovitosti zgrajen na zelo 

majavih tleh, kar se pokaže takrat, ko se človek spet sooči z realnostjo. Hočem poudariti, da 

visok občutek samoučinkovitosti nujno ne pomeni zelo socializiranega posameznika. Lahko je 
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zelo egoistični samotar, vendar s svojega stališča zelo samoučinkovit. In zato, ravno zato, 

menim, da socializirana samoučinkovita oseba potrebuje empatijo, in temu bom v 

nadaljevanju posvetil posebno pozornost. V nasprotnem primeru se pojavijo "psihopati", ki 

imajo internet kot odlično izhodišče za izgradnjo nerealne, vendar zelo samoučinkovite 

samopodobe. Namreč, kljub izpostavljeni provokaciji še vedno trdim, da je visoko 

samoučinkovit tisti posameznik, pri katerem je razkorak med samopodobo in mnenjem drugih 

o njem čim manjši. 

 

Mislim, da bi za eno od manifestacij sodobne (ne)samoučinkovitosti lahko opredelil motnjo 

osebnosti, ki se v zadnjih letih uveljavlja pod imenom "mejna osebnostna motnja" (svoje 

mnenje bom argumentiral tudi v delu disertacije z naslovom "Samouravnavanje"). Mejni 

(razdrobljeni) občutek identitete in težave pri vzdrževanju stabilnih odnosov so morda 

posledica razdrobljenosti sodobne družbe (Auer, 2005). Auer (prav tam) jo opisuje kot motnjo 

na meji med psihozo in nevrozo. Freud (1987; Benedik, 2001) je razjasnjeval razliko tako, da 

je nevroze opisal kot konflikt med egom in idom, psihoze pa kot konflikt med egom in 

realnostjo, ki jo psihotična oseba doživlja drugače, na svoj način. Internet omogoča idealne 

pogoje za razvoj motnje, ki bi jo lahko uvrstili nekako vmes. Posameznik lahko preko 

interneta zadovoljuje vse svoje želje – še tako bizarne z vidika družbe, ki so ravno zato 

pogosto v neskladju z egom, če je ta vsaj malo okužen s "primernimi" elementi superega. 

Vendar je tisto trenutno zadovoljevanje želja iz ida tako prijetno in prikladno, da lahko 

posamezniku s šibkim egom internetni svet celo zamaje in preoblikuje realno podobo sveta. In 

potem gre v realni svet in na polnočni predstavi filma z močno "internetno identifikacijo" 

strelja na ljudi (streljanje 24-letnega študenta medicine v mestu Denver na premieri filma 

Batman, 20. julij 2012). Šele na sojenju, ki mu predstavlja streznitev, pa dojame, da je te ljudi 

dejansko ubil. Ali je to neprištevnost, ali je to "moderen" način doživljanja realnega sveta? 

Menim, da bi lahko iz antropološkega vidika internetno omamljanje označil kot regresivni beg 

pred resničnostjo samega sebe in sveta v sanjski, pravljični in reducirani svet; v privid sreče, 

ki je nasprotni pol osebnega napredka v jasni zavesti. 

 

Na tem mestu bi rad izrazil še en pomislek. Ko prebiram nasvete o povratnem odnosu do 

mejne osebnosti (Auer, 2005), imam občutek, da gre za napotke (komunikacija z dobrim 

poslušanjem in izražanjem empatije; postavljanje lastnih meja; zavedanje, da je mogoče 

spreminjati le samega sebe …), o katerih diskutiramo tudi na naših usposabljanjih in veljajo 

za učinkovit osebnostni razvoj vsakega posameznika. Vendar se mi nehote pojavi vprašanje, 
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ali mi udeležence učimo, kako ne biti mejna osebnost in kako naj delujejo do nje, če so v 

odnosu z njo?! Vse skupaj mi potrjuje misel, ki sem jo zasledil nekje nedolgo nazaj, da je 

vsaka terapija ali izobraževanje o socialnih veščinah pravzaprav zapoznela učinkovita vzgoja. 

 

Klasifikacija mejne osebnostne motnje oz. mejnega sindroma (Benedik, 2001) je, kljub 

uvrstitvi 1980 v Diagnostični in statistični priročnik (Auer, 2005), še vedno zelo nejasna, saj 

vsebuje elemente mnogih drugih osebnostnih motenj, zato sta njena diagnostika in njeno 

zdravljenje otežena. Benedik (2001) jo vidi kot motnjo razpoloženja in predstopnjo 

razpoloženjskih (manično-depresivnih) motenj, ki se odraža predvsem v veliki impulzivnosti, 

erotiziranosti, nestabilni samopodobi, kroničnih občutjih praznine in strahu pred izgubo 

pomembnosti. Nekateri avtorji (prav tam) ji pripisujejo tudi močno izražen egocentrizem, 

nagnjenost k analiziranju duševnosti in izrazit obrambni mehanizem projekcije, ki ima temelj 

v zelo negativnem odnosu do pomembnih avtoritet v svojem življenju. Torej zelo malo 

možnosti za razvoj ustrezne empatije, učinkovitega samouravnavanja in posledično 

samoučinkovitosti. Auer (2005) govori o čustveni hemofiliji, s čimer hoče ponazoriti 

nezmožnost posameznika, da bi učinkovito uravnaval čustva – kadar jih doživlja, jih doživlja 

v vsej njihovi intenziteti in plastičnosti. 

 

Benedik (2001) je raziskoval razlike med posamezniki s psihotičnimi motnjami (akutne in 

prehodne psihotične motnje, shizofrenija, blodnjave motnje, druge psihotične motnje), z 

nepsihotičnimi motnjami (odvisnost od opiatov, od alkohola, mejne osebnostne motnje, druge 

nepsihotične motnje) in posamezniki brez diagnoze. Ena od ugotovitev je bila, da je 

pomembna razlika med posamezniki brez diagnoze in tistimi z nepsihotičnimi motnjami 

(predvsem z mejnimi motnjami osebnosti) v doživljanju samega sebe. Slednji sebe doživljajo 

kot pretirano izjemne v svojih težavah, z občutji dolgčasa, notranjo praznino in anksioznostjo, 

počutijo se nesamozavestne, brezvredne in s pogostimi občutji sovraštva in nezaupanja do 

samega sebe ter posledično tudi nezaupanja do drugih. Če se izrazim nekoliko cinično – 

izvrstni simptomi za kompenzacijo vseh osebnostnih kompleksov preko interneta in v obliki 

sodobnega potrošnika.   

 

Kot pogoj za nastanek mejne osebnostne motnje danes navajajo predvsem čustveno 

zanemarjanje otroka (lahko tudi fizično, spolno zlorabljanje) in pretrganje objektnih vezi, 

zaradi česar posameznik tudi kasneje v življenju neprestano išče ljubezen in potrditev (Auer, 

2005). Ker so tako odvisniški (ne prenesejo samote, ker jo dojemajo kot osamljenost in 
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zavrženost) kot gospodovalni (celo agresivni), imajo viharne odnose, polne ekstremnih nihanj. 

So preobčutljivi in neprestano oprezni na signale druge osebe in te pogosto razumejo kot 

nesprejemanje. Mejne osebnosti težko verjamejo, da je komu sploh lahko mar zanje. V bistvu 

si obupno želijo bližine, vendar s svojimi dejanji neprestano odganjajo druge od sebe. Njihove 

zahteve do drugih po dokazovanju, da jim je resnično mar za njih, se stopnjujejo do skrajnega 

manipuliranja, v katerem naj bi se drugi povsem odpovedal lastnim željam, da bo lahko 

izkazoval dovolj veliko pozornost mejni osebi. Njihova vedenjska strategija ni usmerjena v 

potrditev lastne vrednosti pri drugih, pač pa v potrditev prepričanja, da jih drugi v bistvu 

nimajo radi, in posledično lahko s tem potrdijo lastni prezir samega sebe. Neutrjena mnenja, 

ki jih mora mejna osebnost neprestano potrjevati, se pojavljajo tudi na drugih osebnostnih 

področjih, ki jih ne sprejemajo kot stalne – lastna inteligenca, privlačnost, zabavnost … Po 

neki zelo težki nalogi se bo posameznik z mejno osebnostjo doživljal zelo pozitivno, naslednji 

dan pa se bo samoobtoževal (lahko celo preziral) zaradi neke majhne napake. Njegova 

temeljna vrednost (temeljni občutek samoučinkovitosti) se določa glede na trenutno stanje, z 

zelo malo ozira na to, kako in koliko je bila lastna vrednost (ne)potrjena v preteklosti. Na neki 

način je posamezne značilnosti omenjene motnje mogoče (vsaj občasno) najti pri vsakem od 

nas, zato jo po eni strani prištevajo med blažje oblike, po drugi strani pa zaradi njenega 

trajanja med hujše in funkcionalno težje motnje. 

 

Posameznik z mejno osebnostno motnjo ima podobne simptome kot ljudje drugih osebnostnih 

motenj, za katere so značilni prenapeti čustveni odnosi, vendar se od njih tudi bistveno 

razlikuje (Auer, 2005): 

- narcistična osebnostna motnja. Oba sta zelo občutljiva na kritiko, nesprejemanje, 

izkoriščata druge in zahtevata stalno pozornost, vendar s to razliko, da ima narcistična 

oseba prenapihnjen občutek pomembnosti s prezirom in z nezmožnostjo empatije do 

drugih; mejna osebnost ima nižje samospoštovanje s prisesanostjo na druge, pri čemer je 

zelo občutljiva na njihove reakcije; 

- disocialna osebnostna motnja. Oba sta zelo impulzivna, vendar disocialni posameznik 

nima občutkov krivde, medtem ko jih mejna osebnost ima, vendar jih poskuša prikriti z 

obrambnim mehanizmom projekcije; 

- histrionska osebnostna motnja. Obe motnji slonita na želji po pozornosti, vendar je 

histrionska oseba v tem bolj ekstremna in usmerjena predvsem na svoj videz oz. telesno 

privlačnost. 
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Elementi potrošniškega občutka samoučinkovitosti se odražajo v spremenjeni podobi luksuza. 

Luksuz se je včasih bolj vezal na objekte (Salecl, 2011b). Danes se povezuje s podobo 

posameznika, ki "ve", kaj je dobro – včasih je bilo to bolj vezano na status družbenega 

razreda, saj je neko znamko najprej uporabljal višji razred, potem šele (če sploh) nižji. Danes 

so prestižne družbe začele izdelovati cenejše predmete (obesek za ključe znamke Prada), kar 

pomeni, da je znamka dostopna tudi nižjemu razredu – in identifikacija z višjim statusom je 

na dlani, čeprav močno zmanipulirana. Podobno je s sklepanjem "prijateljstev" na Facebooku, 

kjer so nam dostopni zvezdniki, politiki, estradniki ... in tako posameznik postane del "scene" 

– seveda, to je povsem njegov osebni občutek, ki ni nikakor povezan z realnostjo. 

 

Završnik (Puncer, 2010) navaja, da obstaja internetna psihološka škoda, ki izvira iz pojavov, 

kot so cyberflaming, cybertalking, cyberbullying oz. vrstniško nasilje, ki se dogaja v polju 

informacijskih tehnologij. Projekt COST "Cyberbullying"6, katerega član je tudi Završnik, 

skuša za novo obliko medvrstniškega nasilja izdelati shemo odgovornosti tako internetnih 

ponudnikov, staršev, učiteljev kot samih mladoletnikov. Nova oblika nasilja ima lahko hude 

posledice – Završnik (prav tam) navaja primer deklice, ki je zaradi nadlegovanja po 

Facebooku naredila samomor. To je pojav novih oblik škodnosti v prostorih, ki jih omogočajo 

storitve virtualnih svetov, kot je Second Live, ali spletnih socialnih omrežij, kot je Facebook. 

 

 

2.2.2 VZROKI SODOBNE (NE)SAMOUČINKOVITOSTI 

 

Filozof Charles Taylor (Maličev, 2007a) pravi, da obstajajo tri nelagodja sodobnosti: 

- individualizem, ki pridobiva posebno obliko v svetu mobilne virtualnosti. Vendar se 

nevede ta oblika individualizma razprši neverjetno široko, kar posledično vodi v izgubo 

realnega jaza, svojega pravega individuuma. Ostanejo le še maske, ki jih želijo oz. 

zahtevajo drugi. Po mojem mnenju danes živimo tako, da mora vsaka reakcija in situacija, 

ki jo preživljamo v življenju, biti erekcija. Za vsako napako, ki jo storimo, pa mislimo, da 

je že greh. Po eni strani bi radi živeli čim dlje, a za vsak trenutek življenja nas je strah, da 

bo preveč dolgočasen. Sploh pa mora biti povsem popoln, kar pomeni, da moramo 

neprestano živeti z maskami popolnosti in brez napak.  

                                                           
 

6 Gre za projekt pod okriljem Evropske znanstvene fundacije European Cooperation in Science and Technology. 
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Menim, da so nas do tega pripeljale tudi določene misli "razsvetljenstva", ki so lahko 

razumljene zelo napačno oz. v skladu s tistim, kar poudarjam na tem mestu. Paulo Coelho 

(intervju z njim v eni od Sobotnih prilog) se sprašuje, zakaj se je treba v življenju 

neprestano odločati med potrebo ugoditi drugim ljudem in zadovoljitvijo svoje želje?! 

Odgovarja, da če si v bistvu "nor", "duševno neuravnovešen", vendar ti uspe, da se 

obnašaš normalno, ne bo nihče opazil tvoje nenormalnosti. Sprejet boš za normalnega, ker 

se razmnožuješ in si prilagojen, vendar se lahko za to "masko" dogaja marsikaj. Končuje z 

mislijo, da je srečen v smislu prilagojenosti lepo biti, vendar dolgočasno, bolje je iskati 

veselje in radost v odkrivanju novega.  

Spoznanja daoizma (ena od kitajskih tradicionalnih filozofij z zagovarjanjem ravnovesja 

jin-jang), ki je poudarjal individualizem v sožitju in ravnovesju z naravo, se danes razume 

kot moderni individualizem – doživeti vsa doživetja in izkoristiti vsak trenutek svojega 

življenja za doživetje (Lin, 2007). 

Saleclova (2010a) opozarja, da smo desetletja (ves čas svojega življenja) poslušali teorije, 

kaj je treba narediti, da najdemo srečo in jo obdržimo v nedogled. Vedno več raziskav pa 

kaže, da je stanje nezadovoljstva in nesreče tisto potrebno gonilo za ustvarjalnost. Enak 

učinek ima dolgčas – otroka ni treba neprestano zabavati. Strokovnjaki ugotavljajo, da je 

ključno za razvoj otrokove kreativnosti ravno dolgočasje; 

- širitev instrumentalnega uma, kar pomeni, da se dela vse z razlogom in namenom 

uporabnosti – pri tem se seveda povečata učinkovitost in hitrost. Vendar se postavlja 

vprašanje, če znamo nekaj spoznavati samo še iz golega veselja do spoznanja. Vse mora 

biti dobičkonosno, vse se mora "splačati" delati. Zanimiva je raziskava, ki zatrjuje, da 

denar lahko pripomore k samoučinkovitosti. Avstralski profesor DeLeire (prav tam) 

ugotavlja, da nekdo, ki je samski in ima možnost, da za užitek porabi 20.000 dolarjev na 

leto, doseže podobno raven osebnega zadovoljstva kot nekdo, ki je srečno poročen. 

Pomembno je, da denar porabi za užitek in ne za materialne dobrine. Izsledki raziskave 

kažejo, da denar ključno pomaga pri oblikovanju zadovoljnega življenja in da premaguje 

tudi osamljenost ter z njo povezane bolezni; 

- zmanjšanje svobode. Svobodo pojmujemo kot brezdelje – ne v smislu lenobe, temveč v 

smislu resničnega počitka in razmišljanja kot ozaveščanja, opazovanja. Kdo si to danes še 

upa? Ob tem, da brezdelje pomeni tudi odklop od mobilnikov in drugih "aktiverjev" 

prostega časa v sodobnosti. 
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Ena od Baudrillardovih (1998) znamenitih misli je prav gotovo, da se je "družba potopila v 

množici". Verjetno je s tem mislil, da so se družbene vrednote izgubile v množici 

individualističnih posameznikov. Njegov koncept hiperrealnosti in simulacije govori o 

nerealni naravi sodobne kulture v dobi množičnih komunikacij in množične potrošnje. Živimo 

simulirano realnost in s tem pridobivamo simulirane izkušnje ter občutke.7 Potrošniških 

predmetov ne kupujemo zaradi njihove uporabe, temveč zaradi pomena, ki jim ga 

pripisujemo, in lastne identitete, ki jo želimo z nakupom pridobiti. Kot potrošniki mislimo, da 

zadovoljujemo svoje potrebe, vendar dejansko uresničujemo le potrebe produkcijskega 

sistema. Morda lahko v Frommovem (2004) ločevanju med "biti" in "imeti" najdemo zanimiv 

paradoks. Ravno potreba po povezovanju (kar je sicer v smeri funkcioniranja "biti") ustvarja 

značaj, usmerjen k "imeti", k sebičnosti. Pri Facebooku sicer gre za potrebo po povezanosti, 

ki pa je žal le navidezna. Če hočete facebookovsko povezanost, potem morate biti za svojim 

računalnikom in "sami" urejati svoj profil. Pri čemer se postavi vprašanje, kakšen je ta profil – 

menim, da je ravno zaradi potrebe po ugajanju in sprejetosti pogosto prirejen pričakovanjem 

drugih. 

Po Baudrillardu (1998) ima hiperrealnost virtualnega štiri stopnje "zasvojenosti": 

- na prvi stopnji je podoba odsev temeljne realnosti (v virtualnem svetu sem to, kar sem –na 

Facebook dajem vse svoje fotografije); 

- podoba prikriva in spreminja temeljno realnost (dajem retuširane fotografije ali le tiste, na 

katerih sem si všeč); 

- podoba prikriva odsotnost temeljne realnosti (s Facebooka umikam stvari, ki bi me znale 

očrniti – tudi komentarje "na zidu", ki me morda prikazujejo v negativni luči); 

- podoba ni nikakor povezana z realnostjo, samo svoj lastni čisti "simulaker" (Baudrillardov 

pojem) – (na Facebooku se predstavljam kot nekdo drug, se celo dogovorim za zmenek, 

na katerega pa potem moram priti jaz kot jaz). 

 

Morda je danes res vsakdo lahko junak in slaven, vendar je čas slave vedno krajši. 

Resničnostni šovi in podobne oblike medijske slave so zelo minljive narave – virtualni svet je 

namreč brezmejen, in če posameznik ni neprestano "faca", ga povozijo druge "face". 

Največkrat je lasten občutek slave povsem iluzoren, saj "lajkanje" na Facebooku ni realna 

privrženost in sprejemanje od drugih ljudi. V virtualnem svetu lahko živim življenje svojega 
                                                           
 

7 Uživamo sladkor brez sladkorja, maslo brez maščob, pivo brez alkohola, brezkofeinsko kavo, gledamo 
zmontirane posnetke vojn in televizijske oddaje, v katerih se celo drugi smejejo namesto nas. 
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idola ali junaka, kar je morda za puberteto in izgradnjo temeljev osebnostne strukture 

osrednjega pomena, vendar če želi najstnik resnično osebnostno dozoreti, se mora v določeni 

fazi od svojih idealiziranih in občudovanih junakov posloviti. Na kako trhlih tleh v današnjem 

času gradimo svoje samopodobe in iščemo le trenutne zadovoljitve, ki naj bi nam dale 

občutek lastne vrednosti in samoučinkovitosti, morda lepo pokaže poskus ameriškega 

študenta upravljanja z mediji na ulicah New Yorka. Pokazal je, kako enostavno je postati 

slaven in posledično, kako hitro drugi postanemo lačni njegove pomembnosti, da bi lahko 

dvignili lastno samospoštovanje. Študent je na Times Squaru najel nekaj fotografov in dva 

varnostnika, nato se je lično uredil kot zvezdnik in iz priznanega hotela začel svoj pohod po 

ulicah. Namen njegovega poskusa je bil, da ugotovi, ali se bodo ljudje začeli do njega 

obnašati kot do zvezdnika in kot katerega zvezdnika ga bodo prepoznali. V triurnem sprehodu 

po ulicah New Yorka se je 300 ljudi želelo slikati z njim, prepoznavali so ga kot filmskega 

igralca, pevca in nekateri so celo poudarjali, da se po slikanju z njim počutijo prav posebno 

(Tako lahko je postati zvezda v Ameriki, b. d.). Živimo v svetu, ki ni na strani globoke 

avtorefleksije, temveč drže pozunanjenih podob, ki koketirajo s svetom zaradi všečnosti in 

prilagajanja manipulantskim družbenim sistemom in primežu pohlepa (Hudoklin, 2010). Še 

ena bolezen sodobne družbe je nikoli utešena ambicija. 

 

Ali pozitivno samovrednotenje pomeni, da bodo drugi imeli boljše mnenje o nas? Ali je 

morda boljše mnenje drugih o nas pogoj za razvoj pozitivnega samovrednotenja? Ugotovitve 

raziskave (Srivastava & Beer, 2005), opravljene med študenti psihologije, so potrdile teorijo 

sociometrije, da sprejetost posameznika od drugih vodi v pozitivno samovrednotenje in 

obratno. Izogibanje odnosom in anksioznost zelo vplivata na razvoj nizkega samovrednotenja, 

pri čemer je anksioznost povezana z bolj izrazitimi reakcijami posameznika, ki so odvisne od 

njegove sprejetosti v družbi. Posamezniki z visoko anksioznostjo dojemajo nesprejetost od 

drugih kot osebno degradacijo, ki se odraža v manjšem občutku samoučinkovitosti. Že 

William James (1890, v Srivastava & Beer, 2005) je poudarjal, da je mnenje posameznika o 

samem sebi v tesni povezavi z njegovo podobo v očeh partnerjev, prijateljev, vrstnikov in 

sosedov. Ključ samovrednotenja so informacije o sebi, ki jih nekdo pridobi na podlagi ugleda; 

tako je ugled ena ključnih sestavin samopodobe. Na ugled posameznika je vezana njegova 

sprejetost v določeni socialni sredini, zato je izoliranost lahko problematična, saj izostane del 

samopotrjevanja, ki ima izvor v ugledu in s tem posameznik razvije nižje samovrednotenje. 

Pri čemer se je treba zavedati, da je pridobivanje ugleda lahko povezano z zelo zmanipulirano 

prezentacijo sebe v družbi – kadar gre za lažno osebo, ki jo posameznik kaže samo zato, da ga 
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drugi bolj sprejemajo. To torej ni njegova realna samopodoba, pač pa pričakovana 

samopodoba določenega socialnega okolja. Tako delovanje posameznika še toliko bolj 

omogočajo internet in različne možnosti prikazovanja lažne identitete.  

Kako velik vpliv ima potreba po sprejetosti, lahko vidimo z naraščanjem števila knjig za 

samopomoč. Posameznik se raje kot za osebno izpostavljanje na nekem seminarju ali 

izobraževanju odloči za branje priročnikov, ki so polni nasvetov za samopomoč. Strinjal bi se 

s trditvijo Georgea Calina (Salecl, 2011c), da to nikakor ni samopomoč, ampak bolj pomoč 

tistih, ki te knjige pišejo. Calin želi opozoriti, da veliko tovrstnih knjig um opisuje kot 

računalnik oz. mehanizem, ki ga je treba le ustrezno programirati s pravimi čustvi in 

vedenjskimi vzorci; in samoučinkovitost je na dlani. Vendar tovrstne knjige pozabljajo na 

soočanje s predzavednim in na ozaveščanje. Ob številnih naftnih krizah v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja so začele te knjige prikazovati življenje kot borbo, v kateri preživijo le 

najmočnejši, zato se posameznik nikakor ne sme imeti za žrtev. Mora se "natrenirati", da bo 

vedno ustrezno prikril svoja nelagodno počutje in neprijetna čustva, saj sicer ne bo "preživel", 

ker ne bo sprejet od drugih.  

 

Knjige za samopomoč po eni strani promovirajo idejo o vsemogočnosti posameznika, ki bi 

lahko, če bi bil dovolj odločen, kreiral svet okoli sebe v svoj dobrobit, po drugi strani (ali kot 

dopolnitev prve strani) pa ga prepričujejo v to, da lahko realnost okoli sebe povsem zavrača, 

ker če bo uspel spremeniti svoj pogled nanjo, jo je mogoče celo spremeniti (prav tam). 

Deloma se s tem načinom razmišljanja celo strinjam, ker če je posameznik sposoben na 

probleme gledati kot na izziv, potem dejansko je podoba realnosti z njegove perspektive malo 

drugačna, kot če neprestano negoduje nad neustreznostjo sistema in drugih. Problem nastane, 

"kadar posamezniki začnejo verjeti, da so gospodarji lastne usode, in kadar je pozitivno 

mišljenje na voljo kot panaceja (čudežno zdravilo za vse bolezni) za vse gorje, ki ga trpijo 

zaradi družbene neenakosti, družbeno kritiko vse bolj nadomešča samokritika" (Salecl, 2011c, 

str. 30), ki je lahko pretirana ali pa je sploh ni?! Če je res, da pozitivne misli spremenijo 

življenje na bolje, se moramo, kar se da, paziti negativnih misli in neprijetnih čustev, jih takoj 

zanikati in potlačiti. Če je res vse lahko odvisno od mene kot posameznika, potem krivde za 

neuspešno zdravljenje neke hude bolezni ne moremo pripisati nikomur drugemu kot sebi. 

Take in podobne nesmiselne misli v knjigah za samopomoč očitno ne delujejo – namesto 

nastajanja srečnejše družbe posameznika opozarjajo na vrsto njegovih hib, kar povzroči le še 

večje hlastanje po novih priročnikih. Samopomoč krepi prav občutek neustreznosti in 

paranoje, ki ga domnevno skuša odpraviti, in tako računa na ljudi, ki ne dosegajo lastnih 
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pričakovanj (prav tam). Pri čemer se zelo hitro postavi vprašanje, ali so to sploh še "lastna" 

pričakovanja ali so morda le spretna manipulacija piscev in distributerjev tovrstnih knjig. 

 

Podobno je pri porastu ponudb različnih "coachingov". Ljudje se hitro odpovemo lastni 

svobodni presoji in poiščemo avtoriteto, ki naj bi nam pomagala pri dilemah izbire in 

prevzemanja odgovornosti. Značilno za funkcioniranje načela "coacha" je, da ne ustvarja 

videza oz. se ne vede kot avtoriteta, ki bi zahtevala poslušnost, ampak je le dobrohoten 

pomočnik, za katerega se posameznik odloči sam in se tudi sam odloči, da ga bo ubogal. 

Glavni cilj s perspektive "coacha" je motivirati (z različnimi tehnikami manipulacij), da bo 

posameznik s predanostjo njim sposoben popolnega samonadzora in bo izpolnil ves svoj 

potencial ter uresničil cilje. Spet zelo veliko zavajanje. Problem je v tem, da dajejo pretiran 

občutek, da je mogoče vse nadzorovati in da so napake "luzerstvo". Nerealne zahteve kar 

kličejo po maski neprizadetosti in potrošniškega videza samoučinkovitosti. Ironija je ravno v 

tem, da se je posameznik za dosego videza samoučinkovitosti že moral podrediti "coachu" in 

njegovim trenažnim procesom. Ali potem sploh lahko govorimo o samoučinkovitem 

posamezniku? Menim, da kljub izpostavljenim dilemam lahko – pod pogojem, da je 

posameznik zmožen zavzeti zdravorazumsko distanco do svojih "svetovalcev". Učinkoviti 

terapevt, predavatelj ali starši morajo neprestano paziti, da med njimi in klientom, učencem 

ali otrokom ne pride do pretirane simbioze ter da je razvijanje njihove samostojnosti v okvirih 

realne (in ne absolutne) odgovornosti. Problem knjig za samopomoč in nasvetov "coachov" je 

ravno v tem, da "prodajajo" nerealen nadzor posameznika nad življenjem. 

 

 

2.3 KAJ STORITI PROTI SODOBNI VIRTUALNI 

(NE)SAMOUČINKOVITOSTI 

 

Nerealna (previsoka ali prenizka) samoučinkovitost je pogosto osnova za neuspešno 

delovanje posameznika (predolgo vztrajanje pri neučinkovitem načinu razmišljanja ali 

vedenja), kar pomeni, da povezave med različnimi stopnjami samoučinkovitosti in izbranim 

vedenjem niso vedno pozitivne oz. primerne (Nilsen & Cambell, 1993, v Fesel Martinčevič, 

2004). Janis (1972, v Fesel Martinčevič, 2004) navaja celo možnost pojava "iluzije 

neranljivosti", ki se pogosto odraža v prevelikem tveganju zaradi pretiranega občutka 

samoučinkovitosti. Vendar na drugi strani metaanalize različnih raziskav samoučinkovitosti 
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(Stajkovic & Luthans, 1998, v Fesel Martinčevič, 2004) kažejo, da je samoučinkovitost celo 

boljši napovedovalec delovne uspešnosti (in z njo povezanega vedenja) kot "velikih pet" 

osebnostnih potez, ki so pogosto uporabljene kot orodje za napovedovanje posameznikove 

delovne uspešnosti. Bandura (1997) je prepričan, da je visoka samoučinkovitost pomembna 

predvsem zato, ker odločilno prispeva k razvoju novih vedenjskih vzorcev. Oseba z višjo 

samoučinkovitostjo bo veliko prej kot oseba z nizko samoučinkovitostjo "tvegala" preizkus 

novega vzorca razmišljanja ali vedenja, ki bi bilo po reverzibilnem razmisleku morda bolj 

učinkovito kot dosedanje. 

 

Na svojih seminarjih ugotavljam, da ljudje doživljamo največji stres (zaradi česar se pogosto 

pojavi huda psihosomatika) predvsem takrat, ko živimo ali se vedemo v nasprotju s 

pričakovanim – predvsem v nasprotju s tem, za kar mislimo, da od nas pričakujejo drugi. Za 

svoj ideal si postavimo potrebo po sprejetosti. Sublimacija po najbolj poljudni formulaciji 

Freuda pomeni (Lacan, 1988), da posameznik svoje želje napravi za tržno blago, kar pomeni, 

da so naprodaj v obliki izdelkov. Zna jih zapakirati tako, da so videti kot ličen in sprejemljiv 

izdelek (sem mesar, kljub temu da gre morda za povsem nagonsko težnjo po krvi). Moralna 

zavest, ki naj bi jo posameznik upošteval in se ji pokoraval s tem, da se odpoveduje svojim 

dejanjem iz nagonov, je toliko bolj kruta in neizprosna, kolikor bolj je tankočutna, ostrejša in 

s tem občutljiva (prav tam). Ob taki moralni zavesti je obstoj individuuma zelo ogrožen, saj 

gre za pretirano pokoravanje in ne identificiranje posameznika. Bolj kot bo posameznik 

moralno zavest občutil kot okrutno, težje jo bo sprejel kot del sebe in se z njo identificiral. 

 

Omenil sem psihosomatiko, ki se pojavi kot alarm nastalih nesamoučinkovitih situacij, pri 

čemer je zanimivo, da je posameznik sposoben njene signale povsem prezreti. Ihan (2012) 

nam to ponazori z "rešnjim telesom" – pod tem izrazom razume predvsem telesne meje (ki se 

jih ne da prestopiti), ki nas držijo pri življenju in stran od smrti. Neskončno močan človek bi 

tako lahko bil povsem manipulabilen, otročaj brez trohice vesti, duha, na koncu tudi brez 

pameti, ker je ne bi potreboval in bi zakrnela. Duh je namreč neskončno manipulabilen. Ni 

mu težko nekega pojma prekategorizirati in preimenovati v kaj drugega. Duh (razum in volja) 

si to po svoje razloži. Telo pa je naša evolucijska dediščina, ki zahteva disciplino in nas 

nagonsko reši (opozori), ko gremo čez rob. Omenjeni avtor poudarja, da sta disciplina in 

forma osnovi življenja. Menim, da je ključni element pri izgradnji samoučinkovitosti 

upoštevanje opozoril našega "rešnjega telesa". 

 



                                                                                                     Samoučinkovitost kot kakovost življenja 
__________________________________________________________________________________ 

31 

Pod vplivom potrebe po sprejetosti se pogosto vedemo na način, za katerega smo prepričani, 

da ga želijo drugi. Pogosto imamo celo občutek, da smo v neki način delovanja prisiljeni 

zaradi drugih ali zaradi okoliščin, v katerih smo se znašli. In ker nam je doseganje takega 

ideala pretežko, si izoblikujemo določena prepričanja, ki jih uporabljamo kot uteho in 

"opravičilo", zakaj je določene ideale nemogoče ali celo nesmiselno živeti. Zdi se mi, da je 

celo dovolj že okuženost z mislijo, da naše delovanje ni zadovoljivo, kar nam pri preveč 

labilnih osebnih referenčnih okvirih ustvari dvom vase. Opažam, da v takih situacijah 

uporabljamo predvsem dva izhoda: 

- relativizacijo potrebe po sprejetju. Ozavemo se, da omenjena potreba je pomembna, 

vendar ne v tako ekstremnem smislu, da bi sami od sebe zahtevali pretirano podrejanje 

drugim in njihovim pričakovanjem; 

- razvrednotenje potrebe po sprejetju, ki se navadno kaže v asocialnem vedenju in 

potrjevanju nasprotnega ekstrema, da je posameznik odgovoren le samemu sebi in svojim 

individualnim prepričanjem. 

Menim, da je zadnji izhod veliko bolj boleč kot prvi, vendar opažam, da ga ljudje 

uporabljamo velikokrat. Zdi se kot, da če hočemo priti do upanja za spremembo, moramo iti 

do konca obupa (Jamnik, 2010). Ali to pomeni, da mora posameznik, ki želi dozoreti, 

resnično doživeti veliko "gorja" in si ga ne more zmanjšati z opazovanjem in učenjem na 

napakah drugih? Ali to pomeni, da svojim otrokom ni dobro ustvarjati preveč lagodnega 

življenja, temveč jih je bolj pametno izpostavljati "grozam", ker sicer ne bodo prišli do 

učinkovitega konca, do upanja? Taka vprašanja postavljajo pod velik vprašaj Bandurovo 

modeliranje (Bandura, 1997). Osebno menim, da je ključno, tako pri doživljanju lastnih 

izkušenj kot pri učenju na podlagi izkušenj drugih, ozaveščanje, ki ga je nato gotovo treba 

nadgraditi z lastnimi izkušnjami. Hočem reči – ni treba, da posameznik doživi infarkt; 

namesto tega se lahko odloči za preventivno obvladovanje stresa že na podlagi spoznanj, ki 

jih je pridobil z opazovanjem drugih. Svojo odločitev bo nadgrajeval s svojim preventivnim 

delovanjem. Torej v primeru ozaveščanja Bandurovo modeliranje obdrži svojo pomembnost.   

 

Omenil sem posameznikovo odločitev, da obdrži ali spremeni svoj vrednostni sistem. Vendar 

bi ob tem rad poudaril – mislim, da nas ne usmerjajo vrednote; usmerja nas samopotrjevanje. 

Zato je neuspešno, če posameznik spremeni vrednostni sistem, ne spremeni oz. ne nadomesti 

pa tiste samopotrditve, ki je ob spremembi vrednostnega sistema odpadla. Zaradi 

presimbiotične zveze posamezniku postane zelo pomembna njegova osebna svoboda. 

Ozavesti neučinkovitost take zveze, zato se odloči, da jo prekine. Vendar če ni razmislil tudi o 
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nadomestitvi občutka ugodja in potrditve, ki ju je kljub vsemu doživljal v tej zvezi, ter ne 

nazadnje količine skupnega časa s partnerjem, bo veliko večja verjetnost, da bo ravnal 

nasprotno sprejeti odločitvi, kljub temu da se zaveda, da to ni v skladu z njegovim "novim" 

vrednostnim sistemom. Mogoče je tudi, da se za spremembo vrednostnega sistema v prvi vrsti 

posameznik ne odloči sam; v to ga prisilijo okoliščine. Mislim, da je tam pot do 

samoučinkovitosti še težja. Poznam moškega (deloholika), ki ga je huda bolezen okostja 

prisilila v to, da ni mogel več delovati na želeni način. Doumel in razumel je, da mora in kako 

mora spremeniti vrednostni sistem – da mora zdaj na prvo mesto postaviti zdravje in užitek. 

Vendar znotraj tega sistema ni našel "nove" samopotrditve, lastne vrednosti. V tem vidim 

vzrok, zakaj ljudje kljub ozaveščanju lastne nesamoučinkovitosti in sprejetim odločitvam za 

spremembe še vedno delujemo "po starem". Znebimo se motečega, a se nehote znebimo tudi 

nekega vzorca samopotrjevanja, zato je bolj kot ozaveščanje pomembno, da razmislimo o 

kompenzaciji ali sublimaciji tega samopotrjevanja. Strinjal bi se z Jungovim (1990) stališčem, 

da ima vsaka nevroza svojo zgodovino, sedanjost in prihodnost. S tem je hotel poudariti, da 

nikakor ni dovolj pri terapiji ali sploh ozaveščanju razreševati komplekse le s pomočjo 

rekonstrukcije preteklosti. Nevroza ni bila ista v preteklosti, kot je v sedanjosti in ne bo ista v 

prihodnosti, zato poudarja, da je ozaveščanje potrebno na vseh treh časovnih ravneh. Morda 

ravno zato ne uspejo terapije ali ozaveščanja, ki se ukvarjajo samo z logično razlago 

preteklosti. Treba je pogledati in osmisliti svoje življenje od ozaveščenega spoznanja naprej. 

Kako bom zadovoljil svojo potrebo, ki sem jo do zdaj zadovoljeval na neustrezen način, v 

prihodnje; kako bom kompenziral primanjkljaj starega vedenja z novo obliko vedenja. 

 

Ozaveščanje bi lahko opredelili kot sposobnost metakognicije, ki jo Kankaraš (2004) opredeli 

kot novo kognitivno paradigmo, s pomočjo katere posameznik spremlja svoje strategije 

uravnavanja lastne kognicije in vedenja (kaj v prihodnosti izboljšati, na kaj biti pozoren, kaj 

bi bilo dobro še enkrat preveriti …) ter uravnavanja subjektivnih doživljajev, ki izvirajo iz 

sprememb v okolju in začasnih kognitivnih težav zaradi novih razmer posameznikovega 

delovanja. To je proces razmišljanja o lastnih mislih. Te misli se lahko nanašajo na dosedanje 

znanje (metakognitivno znanje), na trenutno početje oz. vedenje (metakognitivne strategije) 

ali na trenutne občutke oz. čustvena stanja posameznika (metakognitivno doživljanje). 

Kankaraš navaja, da so zametki metakognicije v razvijanju govora otroka za reševanje nalog 

(7–11 let), kar je Piaget (prav tam) poimenoval zavedanje o kognitivnem, Vigotski (prav tam) 

pa poimenuje ponotranjene stavke odraslih "notranji govor", ki ga otrok začne uporabljati kot 

samouravnan mehanizem predelave izkušenj. Med viri samoučinkovitosti sem omenjal 
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notranjega kritika in njegove možne negativne vplive na občutek samoučinkovitosti. 

Negativen vpliv lahko zmanjšamo oz. omejimo s samorefleksijo (Ivandič, 2010) – ugotovimo, 

kdaj in v katerih okoliščinah se oglaša notranji kritik in predvsem, ali je objektivno utemeljen. 

Učinkovita samorefleksija lahko preoblikuje pretiranega notranjega kritika v učinkovitega 

notranjega roditelja.   

 

Erikson (1986, v Steger in sod., 2006) poudarja, da je uspešno razreševanje kasnejših faz v 

življenju odvisno od podoživljanja (v smislu ozaveščanja) prejšnjih faz, s čimer se bo 

pomemben učinek odražal tudi pri predvidevanju prihodnjih faz in bo s tem posameznik 

doživljal veliko manj napetosti. Pri tem poudarja, da uspešno delovanje v predhodnih fazah ne 

pomeni nujno učinkovitega delovanja v sedanjih fazah razvoja, saj so določene strategije 

reševanja problemov lahko zelo funkcionalne v začetnih fazah razvoja, dosti manj pa v 

kasnejših. V bistvu se miselna organizacija, ki jo je Piaget (Batistič Zorec, 2000) opredelil kot 

otrokovo usklajevanje miselnih shem v koherenten sistem, ne odvija le v otroštvu, ampak 

skozi celotno življenje. Gotovo z naraščanjem življenjskih izkušenj posameznik v kasnejših 

razvojnih obdobjih zaradi utrjenega referenčnega okvirja bolj uporablja asimilacijo 

(vključevanje novih spoznanj v trenutnemiselne sheme) kot akomodacijo (sprememba 

trenutne miselne sheme zaradi usklajevanja neravnotežja med novim spoznanjem in trenutno 

miselno shemo). Pogosto je "odrasel" način adaptiranja posameznika neadekvaten, saj se 

preveč selektivno oklepa svojih prepričanj in miselnih shem. Nova spoznanja, ki so preveč 

nekompatibilna z obstoječo miselno shemo, lahko zelo hitro pomenijo nevarnost za stabilnost 

osebnostne strukture. Žal je lahko s tem ogroženo posameznikovo napredovanje v 

osebnostnem razvoju, ki ni mogoče, dokler ne uravnovesi novih spoznanj z obstoječimi 

shemami na predstopnji razvoja (prav tam). Tako so ogrožene navade posameznika, saj kljub 

temu da morda na kognitivnem nivoju povsem uvidi, da so njegove navade neustrezne, vztraja 

pri njih, ker bi novosti pomenile preveliko tveganje za čvrstost njegovega psihološkega 

ustroja. Menim, da je problem predvsem v "čustvenih zadovoljitvah", ki jih je težje 

nadomestiti, kot je mogoče nadomestiti miselne strukture. Ni dovolj le racionalna ločitev od 

navade – manjka še vrednostna in čustvena ločitev. 

 

Iniciativa posameznika za višjo osebnostno rast, ki je definirana kot namerna samoaktivnost v 

spreminjanju osebnostnega razvoja (Robitschek, 1998, v Hardin in sod., 2007), je v povezavi 

z nižjo socialno negotovostjo in neprijetnimi čustvi, višjimi prijetnimi čustvi in nižjo osebno 

diskrepanco, posledično tudi z bolj učinkovitim spopadanjem s stresom. Iz podane definicije 
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je razvidno, da se samoiniciativa za višjo osebnostno rast nanaša na proces, in ne na vsebine 

osebnostne rasti (Hardin in sod., 2007), posledično tudi na proces občutka samoučinkovitosti. 

Tako je bistvenega pomena, da se na naših seminarjih posamezniku prepusti identifikacija 

lastnih neželenih osebnostnih področij, ki jih bo sam ali s pomočjo koga drugega poskušal 

razreševati kasneje v življenju. Nespametno bi bilo, da bi mu vsiljevali določene spremembe 

na področjih, ki jih sam sploh ne zaznava kot bistvene. Ključnega pomena za uspešen seminar 

je ozaveščanje samoodgovornosti za lastni osebnostni razvoj. Ko bo posameznik prevzel 

odgovornost za svoj osebnostni razvoj in odgovornost za dogajanje v svojem življenju8, bo 

posledično morda prepoznal in ozavestil tudi področja in vsebine osebnostne rasti, za katere je 

predhodno menil, da niso pomembni za njegovo osebnostno rast. Za Todda Burleyja (2007) je 

misel "Bodi, kar si." nesmiselna. "Spoznaj samega sebe in se sprejmi tudi z deli, ki ti niso 

ravno všeč," je misel, na podlagi katere lahko vem, da obstajam in se lahko spremenim. Tudi 

to je eden od načinov, kako sprejeti del sebe, ki nam ni najbolj všeč. Naj na tem mestu 

zapišem Jungovo (1994) misel, ki poudarja, da je v svoji dolgoletni psihoterapevtski praksi 

doživel veliko neuspehov, vendar meni, da so mu koristili veliko bolj kot uspehi. Ob tem bi 

rad opozoril na dejstvo, da ko se posameznik spoznava v nezavednem, spoznava tudi svoje 

dobre strani, nove dobre lastnosti. Sicer ostaja le pri tistem, kar že ve. In če morda tudi s tem 

ni zadovoljen, je to idealen položaj za stagniranje v osebnostnem razvoju. 

 

Morda bi lahko samoučinkovitost primerjali z osebno čvrstostjo, ki jo poskušamo razvijati 

predvsem na našem seminarju Obvladovanje stresa. Avtorica Kobasa (1979, v Lamovec, 

1994) osebnostno čvrstost opredeljuje kot "optimalno" osebnostno značilnost, ki vključuje 

naslednje vidike: 

- angažiranost, ki se izraža v navdušenju in užitku do lastnega udejstvovanja, z odsotnostjo 

dolgočasja, odtujenosti in praznine v življenju; 

- občutek varnosti nasproti občutku nemoči, ki se izraža v splošnem prepričanju, da lahko 

družbi oz. drugim ljudem posameznik zaupa; 

- internaliziranost nasproti ekstranaliziranosti. Posameznik je prepričan, da ima nadzor nad 

življenjem v svojih rokah, zato zavrača fatalizem; 

                                                           
 

8 Seveda se zavedam, da v življenju obstajajo dogodki, na katere kot posamezniki nimamo vpliva, vendar lahko 
vsak od nas vpliva na to, kako bo deloval po neljubem dogodku, na katerega sicer ni mogel vplivati. 
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- kognitivna strukturiranost. Posameznik načrtuje svoje dejavnosti z zbiranjem čim več 

informacij, s čimer gradi občutek smiselnosti svojih dejanj in življenja sploh; spremembe 

v življenju pa doživlja kot normalno sestavino življenja, ne kot breme. 

 

Po mojem mnenju je za samoučinkovitost ključno zavedanje, da potrebujemo predvsem in le 

sami sebe ob drugih. Samoučinkovitost ni samo razvijanje "Bandurovih" lastnosti, ampak 

predvsem obvladovanje odvisnosti od različnih pedagoških modelov in vzorov, ki jih pogosto 

preslikamo od naših "vzgojiteljev" k partnerjem, prijateljem, sodelavcem. To pomeni, da je v 

osebnostnem razvoju moralo priti do odvisnosti in simbioz (Ojdipov kompleks), vendar je 

ozaveščanje in osvobajanje od vseh oblik odvisnosti, ki sem jih do zdaj omenjal, to, kar sam 

razumem pod izrazom samoučinkovitost. Menim, da je neprestano primerjanje z drugimi (kar 

ne pomeni, da negiram pomen Bandurovega modeliranja, ki je gotovo zelo pomembno za 

pridobivanje trenutnega občutka samoučinkovitosti) največja ovira, da bi posameznik postal 

samoučinkovit. 

 

 

2.4 RAZVOJ SAMOUČINKOVITOSTI 

 

Baltes in Bateson (Žorga, 1999a; 1999b) poudarjata, da imajo s starostjo pogojeni razvojni 

vplivi večji pomen za človekov razvoj v otroštvu in mladostništvu, medtem ko imajo kulturno 

pogojeni in naključni dejavniki razvoja večji pomeni v njegovi odrasli dobi. V začetnih fazah 

posameznikovega odraščanja so gotovo v ospredju vplivi okolja oz. vpliv modeliranja 

pomembnih odraslih (Sorić & Vulić-Prtorić, 2006). Osebno menim, da je prisotno tudi 

kasneje, v odrasli dobi – seveda odvisno od tega, ali je posameznik notranje ali zunanje 

motiviran oz. ali potrebuje predvsem zunanje ali notranje potrditve. Zimmerman in Schunk 

(2008) ugotavljata, da so otroci, ki so bili dlje časa izpostavljeni pesimističnemu modelu 

(predvsem staršem), znižali svoja pričakovanja samoučinkovitosti. Obratno je bilo seveda v 

primerih, ko je otrok lahko modeliral visoke standarde in samopodobo staršev. Seveda to ne 

pomeni modela narcističnih ali perfekcionističnih staršev, pač pa staršev, ki znajo otroku 

pokazati, da sprejemajo tako sebe kot otroka in z vzgojnim modeliranjem oz. vikarioznim 



 Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja        
__________________________________________________________________________________           

36 

učenjem9 (Musek, 1993) znajo privzgajati optimizem in adaptivno samovrednotenje – vse to 

se gotovo odraža v ustreznem razvoju samoučinkovitosti otroka. Če spomnim na modeliranje 

(Bandura, 1997), potem je pomembno, da je tisti, ki vzgaja, učinkovit pri empatiji in 

odločnosti. (Otrok poskuša s trmo uveljaviti moč nad staršema in destabilizirati njuno 

odločnost. Otroci se obnašajo zelo ekonomično – poskušajo doseč svoje na neki način in z 

orodjem, ki jim je dovoljeno. Pomembno je, da starši znajo preoblikovati otrokovo trmo v 

vztrajnost.) Eden od elementov samoučinkovitosti je samoiniciativa za lasten osebnostni 

razvoj. Kavaš (2000) uporablja izraz "interakcija z empatijo" in v svoji raziskavi ugotavlja, da 

44,2 odstotka učencev meni, da je ustvarjanje pozitivnih odnosov (ki so predpogoj za 

modeliranje) med učitelji in učenci najbolj povezano z odkritim in s toplim odnosom učitelja, 

njegovim razumevanjem in spoštovanjem učenca. Materinska ljubezen je brezpogojna in je v 

bistvu sočutje ter usmiljenje (Fromm, 2004). Očetovska ljubezen pa je pogojna (lepo vedenje) 

in je pravzaprav pravičnost, načelnost. Vsak naj bi imel oba vidika v sebi (prav tam). Sorić & 

Vulić-Prtorić (2006) v svoji raziskavi ugotavljata, da učenci izmed obeh staršev dojemajo 

očeta kot tistega, ki ima avtoriteto in izvaja kontrolo. Očetovska vloga otrokom predstavlja 

identifikacijski model (predvsem sinovom) za razvoj spoštovanja drugih in tudi 

samospoštovanja. Na tem mestu lahko vidimo, kako zelo je pomembna vloga staršev za 

uspešno internalizacijo velikega Drugega (Lacan, 1988), pri čemer nikakor nočem 

zanemarjati pomena čustvenega "suporta" do otroka, ki mora biti pri vzgoji koherentno 

kompatibilen z izvajanjem kontrole. Avtorici Sorić in Vulić-Prtorić (2006) poleg drugih 

(Clausen, 1996, v Sorić & Vulić-Prtorić, 2006) pri tem ugotavljata, da se tradicionalne razlike 

med razumevajočo materjo in disciplinirajočim očetom izgubljajo ter da imata oba starša 

podoben vpliv tako na čustveni "suport" kot izvajanje kontrole v vzgoji. 

 

Tako k "trenutni" kot k "splošni" samoučinkovitosti najbolj prispevata dve ključni sestavini 

vzgoje: čustvenost (podpora otroku, posvečanje pozornosti, izražanje ljubezni, upoštevanje 

otrokovih občutij in hrabrenje) in kontrola (doslednost pri uresničevanju določenih zahtev in 

pravil do otroka ter kontrola nad njegovim neprimernim vedenjem) (Keresteš, 1999, v Sorić & 

Vulić-Prtorić, 2006). Pri zadnji je posebej treba razlikovati med: 

                                                           
 

9 To je nadomestno utrjevanje določenega delovanja s posnemanjem tistih lastnosti modela, za katere je bil 
model nagrajen. 
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- psihološko kontrolo, ki je pretiran psihološki nadzor ali celo "psihološko nasilje" nad 

otrokom in se kaže v otrokovi nesamostojnosti ter neučinkovitem razvoju njegove 

individualizacije, in  

- vedenjsko kontrolo, ki pomeni predvsem uravnavanje otrokovega vedenja. Pomembna je 

doslednost pri postavljanju primernih meja nekoga, ki vzgaja in predstavlja model za 

otrokovo uspešno introjekcijo teh meja. 

Kljub pomembnosti obeh komponent vzgoje (čustvenega "suporta" in kontrole) za razvoj 

posameznikove samoučinkovitosti so uspešnejši učenci, ki so svoje razloge za neuspeh iskali 

v kontroliranih (lastnih) dejavnikih, svoje starše ocenjevali kot razumevajoče, "suportivne" in 

ne toliko nadzirajoče. Menim, da je ena najtežjih nalog starševstva ravno v iskanju ravnovesja 

oz. preprečevanju, da vedenjska kontrola preide v neustrezno psihološko kontrolo (v smislu 

posesivnosti, pretiranih zahtev, pretirane kritičnosti in nepodpore). V raziskavi o vplivu 

učiteljeve kontrole oz. na drugi strani omogočanju avtonomije učencem (Zupančič, 2005) je 

bila ena od ugotovitev, da učitelji, ki omogočajo učencem izbiro (samoiniciativno 

razmišljanje in konstruiranje otrokovih lastnih idej ob "zdravi" avtoriteti učitelja), spodbujajo 

njihovo samoiniciativnost, minimalizirajo uporabo kontrole (v psihološke kontrole) ter 

priznavajo perspektivnost in čustva učencev – s tem prispevajo k izgrajevanju otrokovih 

pozitivnih zaznav samoučinkovitosti. 

 

Če upoštevamo vse omenjeno, lahko predpostavimo, da vzgojni postopki staršev oz. način, 

kako bodo otroku posredovani, da jih bo lahko ustrezno introjiciral, vplivajo na otrokovo 

percepcijo lastne samoučinkovitosti ter na načine otrokovega samodoživljanja in kavzalnega 

interpretiranja lastnih uspehov v šoli (Sorić & Vulić-Prtorić, 2006). 

 

Dollard in Miller (Batistič Zorec, 2000) sta trdila, da je težnja k posnemanju naučena, ker so 

pri različnih posameznikih utrjeni različni načini posnemanja vedenja. Ideja socialno 

kognitivnih teorij je šla še korak naprej. Tako Bandura zagovarja tezo, da lahko novo vedenje 

nastane že zgolj z opazovanjem modela, ki ga posameznik ocenjuje kot kompetentnega, in ne 

le z mehanizmi ojačanja lastnega vedenja (Bandura, 1997; Batistič Zorec, 2000). Za razliko 

od klasičnih behavioristov je predpostavljal, da se posameznik ne uči le na osnovi lastnih 

izkušenj, mogoče je učenje iz opazovanja vedenja drugih in posledic tega vedenja. Če je to 

res, potem posameznik nujno potrebuje metapatijo, ki mu omogoča vživljanje v referenčne 

okvire drugih in posledično predvidevanje lastnega odziva v podobnih okoliščinah. Z 

modeliranjem naj bi posameznik razvil ustrezen Idealni jaz, ki ga je Rogers (Batistič Zorec, 
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2000) označil kot eno od motivirajočih smernic osebnostnega razvoja posameznika. 

Omenjeno motivacijo posamezniku lahko pomagajo utrditi osebe, ki mu izkazujejo 

naklonjenost in sprejemanje ne glede na njegova dejanja. Tak razvoj poteka od rigidnosti k 

fleksibilnosti, od statičnega k procesnemu življenju, od odvisnosti k avtonomnosti in 

kreativnosti ter od obrambne nastrojenosti k samosprejemanju. 

 

Sodobne empirične raziskave psihologije (Lacković-Grgin, 2000) odražajo premik 

raziskovanja od začetnih razvojnih obdobij h kasnejšim, ki posameznika pojmujejo kot 

osebnost, nastalo kot učinek transakcij med organizmom in okoljem. Podatki raziskav kažejo, 

da se v odrasli dobi, zahvaljujoč dejavnostim posameznika, dogajajo adaptivne transformacije 

in strukturalne reorganizacije, kar je prav gotovo novost glede na postavke Piagetove teorije 

kognitivnega razvoja. Z raziskavami so utemeljene razvojne spremembe socialnih in 

čustvenih odnosov v odrasli dobi in kasnejših obdobjih, kajti celotno življenje posameznika v 

vseh starostnih obdobjih spremljajo dobitki in izgube, ki lahko pomenijo nazadovanje ali 

stagniranje v enem od razvojnih stadijev. Ob formuliranju nove paradigme življenjskega 

razvoja se najbolj poudarja pomen namenskih dejavnosti posameznika, zato v ospredje stopa 

proučevanje koncepta kontrole. Na omenjenem konceptu slonita tudi seminarja Komunikacija 

in obvladovanje konfliktov in Obvladovanje stresa, katerih vpliv na določene lastnosti 

posameznikove osebnosti bom proučeval v empiričnem delu. Lacković-Grginova (2000) 

poudarja, da za tovrstna raziskovanja obstajajo naslednji razlogi: 

- veliko raziskav živalskega ali človeškega delovanja poudarja, da je glavni motivator 

osebnostnega razvoja vzpostavljanje kontrole nad okolico, v kateri živi; 

- izguba kontrole se je pogosto pokazala kot predispozicija za negativne razvojne posledice; 

- v življenju lahko različni dogodki (normativni ali nenormativni – specifični za dotičnega 

posameznika) povečajo, zmanjšajo ali povsem uničijo uveljavljene oblike kontrole, ki jih 

posameznik že ima izoblikovane; 

- z raziskovanjem področja kontrole se je uveljavila značilna terminologija (mentalno in 

telesno zdravje, izobrazba in drugi dosežki, različni vidiki socialnega vedenja, 

samopojmovanje, samospoštovanje, zadovoljstvo z življenjem). 

 

Posameznik naj bi bil v odraščanju vedno bolj samoučinkovit in samouravnan tako pri 

postavljanju želja in ciljev kot pri njihovi realizaciji. Nekatere raziskave kažejo nekoliko 

nasprotno tem trditvam (Lacković-Grgin, Grgin, Sorić & Penezić, 1998). Mladi naj bi veliko 

bolj aktivno in optimistično pristopali k reševanju neskladij med željami in nezmožnostjo 
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uresničitve določenih želja. Starejši ljudje naj bi mnogo bolj izrazito zaznavali svoj položaj v 

smislu manjše osebne kontrole nad življenjskimi situacijami, ki jim onemogočajo 

zadovoljevanje njihovih zastavljenih želja, kot mladi. Lacan (1986) poudarja mejo 40 let, ki 

naj bi predstavljala posameznikovo osebnostno zrelost – na podlagi tega podatka lahko 

ugibam, da občutek in uporaba samokontrole usihata od te starostne meje? Nadalje Lacković-

Grgin s sodelavci (1998) ugotavlja, da naj bi starejši reševali svoje konfliktne situacije bolj z 

usmerjenostjo k osebnemu prilagajanju na okoliščine, v katerih so se znašli (verjetno zaradi 

razreševanja razvojnih kriz), in ne toliko k poskusu vplivanja na njih – kar jih pogosto vodi v 

različne oblike pesimizma (Lacković-Grgin in sod., 1998). Nič več naj ne bi optimistično 

verjeli, da aktivno razreševanje razvojnih kriz vodi v pozitivne učinke osebnostnega razvoja, 

čeprav je to dejstvo nekompatibilno z razvojnimi nalogami v zrelejših obdobjih (biti uspešen 

v karieri, biti produktiven, ustvarjalen). Starostno obdobje ni vedno edini razlog, ki igra 

pomembno vlogo pri razvoju samouravnavanja. Razvojno uravnavanje in posledično 

samouravnavanje je lahko omejeno tudi z zgodovinskim obdobjem ali širše, s socialno-

kulturnim okoljem. Raziskava različnih generacij ljudi bivše Vzhodne Nemčije je pokazala, 

da so pripadniki srednjega obdobja bolj pesimistični in imajo manjše samospoštovanje ravno 

zaradi doživljanja družbenih sprememb kot lastne osebne nesreče (Heckhausen, 1999, v 

Lacković-Grgin, 2001). 

 

Tudi Jung (Musek, 1999) poudarja mejno dobo 40 let. Do teh let naj bi prevladovalo 

dozorevanje in razvijanje posameznikove duševnosti (razvijanje osnovnih potencialov, 

zadovoljevanje osnovnih potreb in premagovanje osnovnih konfliktov) naj bi bilo bolj pod 

vplivi zunanjega sveta. Po štiridesetem letu naj bi pri posamezniku stopila v ospredje duhovna 

rast, odražajoča se v približevanju totalnemu sebstvu, ki se razvija v procesu individuacije. 

Vendar hkrati Jung (1994) ugotavlja, da je imel največji problem pri terapijah s posamezniki 

po štiridesetem letu, ker je za njihovo življenje značilno usihanje sil za obči razvoj in 

postavljanje konkretnih ciljev, potrjevanje doseženega ter ustavljanje rasti. Ravno recipročna 

soodvisnost treh pomembnih dejavnikov posameznikove samoučinkovitosti (okolje, vedenje 

in osebni faktorji, kot so kognitivni, čustveni in motivacijski faktorji) pogojuje različne 

pristope svetovanj ali terapij, kajti sprememba na kateri koli od treh determinant se bo gotovo 

odražala tudi na preostalih dveh (Fesel Martinčevič, 2004). 

  

V zrelejših obdobjih življenja naj bi posameznik zaradi uresničevanja svojih razvojnih ciljev 

vedno bolj nadomeščal "starostni" biološki primanjkljaj s kulturnim in socialnim 
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udejstvovanjem, s čimer naj bi pridobival potrebne "dobrine" za svoj razvoj. Pri 

sociostrukturalnih dejavnikih je problematično predvsem dejstvo, da so posredovani iz okolja, 

ki na neki način prevzame nadzor nad našim osebnostnim razvojem. Pri starejših, ki sebe ne 

doživljajo kot "stereotipno ostarele", in imajo zato negativen pogled na preostale ostarele, je 

mogoče zaznati višjo samopodobo in večje samouravnavanje kot pri drugih ostarelih. Lahko 

vidimo, da negativen pogled na ostarelost ne deluje vedno škodljivo (Heckhausen & Schulz, 

1995). Še posebno v zahodnih družbah, kjer je življenje zelo usmerjeno v "industrijski 

pridelek", poteka uniformirano definiranje življenjskih obdobij in pripadajočih razvojnih 

nalog. V prehajanju iz industrijske v postindustrijsko družbo naj bi se ljudje spet bolj nagibali 

k osebno zastavljenim ciljem in projektom. Vedno bolj se zavedajo, da so oni sami arhitekti 

svojega življenja (Lacković-Grgin, 2001). Pri tem so za posameznika pomembne predvsem 

naslednje osebnostne značilnosti (Bandura, 1997): 

- ocena lastne samoučinkovitosti (uporaba preteklih "pozitivno" ovrednotenih izkušenj); 

- vrednotenje lastnih dejavnosti glede na zastavljeni cilj (pripisovanje pomena novi 

izkušnji); 

- pripisovanje vzroka za uresničitev cilja (notranji ali zunanji vzroki – ali posameznik meni, 

da je za uresničitev cilja zaslužen sam, ali meni, da je uspeh dosegel zaradi dejavnosti 

drugih in ugodnih okoliščin) in  

- presojanje o svoji kompetentnosti in samostojnosti pri uresničevanju določenega cilja.  

 

Pri razvoju samoučinkovitosti oz. osebnostnega razvoja sploh bi rad poudaril, da ne pomeni 

vedno predispozicije za osebno zadovoljstvo. McFarland in Alvaro (2000, v Park & Helgeson, 

2006) ugotavljata, da ljudje dojemajo osebnostni razvoj kot kognitivno izkrivljanje lastne 

samopodobe predvsem v primerih, ko jim je soočanje ob spominjanju na svoje napake 

pretežko sprejemljivo. Takrat gre bolj za osebno obtoževanje kot za dejanski napredek v 

sedanjosti glede na osebnostno rast v preteklem obdobju. Nekateri celo doživljajo svojo 

preteklost še bolj zgrešeno ali slabo, kot je dejansko bila. Provokativno osebnostno rast 

avtorja poimenujeta "iluzorna motivacija" – nekateri posamezniki, ki osebnostno rast 

opisujejo samo kot prijetnost z odsotnostjo neprijetnih izkušenj, imajo navadno visok izmerek 

pri merjenju obrambnega vedenja. Z njim si seveda olajšajo ali celo prikrivajo realno soočanje 

z neprijetnimi izkušnjami v razvijanju samoučinkovitosti – zato temu rečeta iluzorna 

motivacija. Kadar je osebnostna struktura preogrožena, bo posameznik poskušal obdržati 

trenutno samovrednost s tem, da bo napake v preteklosti označil za zelo negativne ali pa bo 

razvil pretirano distanco do specifičnih osebnostnih lastnosti, ki so se v preteklosti izkazale za 
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neučinkovite. Tako delovanje nikakor ne pomeni osebnostne rasti, pač pa nezmožnost 

soočanja oz. sprejetja samega sebe z napakami – kar zelo nakazuje na narcistično osebnost. 

To pomeni, da ljudje osebnostno rastemo predvsem z uspešnim razreševanjem osebnostnih 

kriz. Za resnično osebnostno rast je zelo pomembno, da je posameznik sposoben prevrednotiti 

pogled na svoje napake in posledično na samega sebe. Ugotavljam, da nam propagandni svet 

(reklame) zelo pogosto želi vsiljeno pokazati, kaj potrebujemo in kaj bi si morali želeti. Če bi 

kazal to, kar imamo, bi moral oglaševati tudi krize in občutja negotovosti, vendar vprašanje 

je, koliko bi bili potem uspešni v prodaji. V bistvu človek raste iz kriz, ne iz razkošja, ki ga 

oglašuje zunanji svet. Zato vzgoja samo v "lepem" ni vzgoja, ki bi gradila samoučinkovitega 

in samouravnanega posameznika, ker gradi na nerealnem.  

Heidegger (Vrbnjak, 2011) je leta 1927 skoval eksistencialistični pojem samolastnosti 

(eigentlichkeit) – vsak posameznik svoje življenje vodi (usmerja) na sebi lasten način in tako 

pride do svojega bistva – to je popolni postulat individualizma. Heidegger je potem ta izraz 

preslikal na celoten narod (nacistična ideologija). Safranski (prav tam) se sprašuje, kako je to 

sploh mogoče – kako lahko narod kot tak postane sebi lasten, če je to v bistvu 

individualistična poza?! Samo posameznik lahko postane sebi lasten, narod je vedno nekaj 

pluralnega. In velika napaka je narod zvesti na neko kolektivno ednino (enost) tako v 

jezikovnem kot etničnem smislu. Vendar se mi na tej točki pojavi pomislek, da ravno 

"internetno facebookanje" to omogoča oz. počne. Zavajajoče ustvarja občutek pripadnosti in 

celo več kot to – občutek enosti in enotnosti vseh, ki se "lajkajo". Ob takih možnostih potem 

dobimo posameznika, ki v nerealni podobi enosti in enotnosti "prijateljev" na nekem 

internetnem omrežju postreli skupino ljudi, ki niso "njihovi" (primer Breivik iz Norveške). 

Zato se strinjam s Safranskim, da težko govorimo o samoučinkoviti družbi kot celoti. 

 

Mislim, da smo v dobi potrošništva zgrešili bistvo individuacije, ki bi morala biti cilj 

razvijanja posameznikove samoučinkovitosti. Individuacija (Jung, 1990) je naraven proces 

osebne rasti in posameznikovega razvoja ter smisel in cilj življenja. Z njim se sebstvo 

osvobodi lažnih okov persone in sence. Slednjo Jung (prav tam) razlaga kot "negativen" vidik 

naše osebnosti, ki je zelo inferiorne narave, ker je premalo diferenciran; so izrinjeni goni, 

motivi, so posameznikove nesprejete poteze, ki so v nasprotju s samopodobo posameznika – s 

tistim, kar si misli o sebi. Navadno gre za negativne lastnosti, ki jih oseba najbolj obtožuje pri 

drugih. Pomembno je, da človek stopi v stik s temi potlačenimi vsebinami, ker to pomeni prvi 

korak k njegovemu samozavedanju in integraciji lastne osebnosti. Persona po avtorjevem 

(prav tam) mnenju nastane v spopadu teženj po socialnem in kulturnem prilagajanju ter pri 
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hkratnem sproščanju neprilagojenih impulzov v tem okolju; je odsev kolektivne psihe in njena 

moč je prav v tem, da se posameznik v zablodi poistoveti z njo in tako sam sebe pojmuje, kot 

da je "individuum"; je kultiviran vidik samega sebe, povnanjena maska osebnosti, ki jo 

posameznik kaže drugim in se s tem brani pred ranljivo odkritostjo v odnosu do drugih. 

Menim, da je pogojev za razvoj neustreznih person še toliko več v dobi kibernetike. Jung 

(1994) ugotavlja, da je človekova psiha silno dvoumna – vedno je treba presoditi, ali sta 

izkazovanje vedenja in drža posameznika resnično to, kar naj bi on bil, ali je to le 

kompenzacija svojega realnega nasprotja. 

 

Z ustrezno individuacijo posameznik postane individuum in doseže enkratnost ter enovitost. 

Vendar to ne vodi v popolno neodvisnost, saj je na neki način še vedno v interakciji z drugimi 

(nekatera čustva lahko zadovolji le v interakciji z drugimi). V tem je razlika z 

individualizmom, ki pomeni poudarjanje razlik med nami in ga Taylor (Maličev, 2007a) vidi 

kot eno od nelagodij sodobnosti; individuum pa je osebna uporaba naših skupnih arhetipskih 

potez. Splošno načelo osebnostnega razvoja je dialektika med navidezno nasprotujočimi si 

deli osebnosti, ki ravno s svojo komplementarno različnostjo omogočajo vzpostavitev celote, 

vzpostavitev samoučinkovite osebnosti. Tako Jung (1990; Musek, 1999) vidi bistvo 

osebnostnega razvoja v gibalni sili, duševni energiji (libidu, ki pri Jungu ni tako ozko 

seksualno usmerjen kot pri Freudu), ki nastaja ob dopolnjujočem nasprotju med zavestnim 

delom osebnosti (jazom) ter kolektivnim in individualnim nezavednim. 

 

Kolektivno nezavedno je močna duhovna substanca človeštva (instinkti in arhetipi), ki se 

znova rodi z razvojem sebstva vsakega posameznika. Jung (1990) ga je utemeljeval s 

podobnimi sanjami vseh narodov. Musek (1999) poskuša razlagati kolektivno nezavedno kot 

duševni in duhovni univerzum, ki se ga pogosto ne zavedamo, ker smo preveč okupirani z 

individualnim, z duševnostmi posameznikov, ki pa so v resnici v najglobljem smislu 

povezane med seboj. Individualno nezavedno – gre za sestavine osebnosti, ki so morda skozi 

razvoj posameznika izgubile svojo intenziteto ali tiste neprijetne vtise in vsebine, ki jih je 

posameznik potlačil v nezavedno zaradi obrambe svojega ega (Jung, 1990). Kolektivno 

nezavedno je v bistvu negativ osebnega nezavednega. Slednje je enkrat obstajalo, vendar je 

bilo ali pozabljeno ali potlačeno. Vsebine kolektivnega nezavednega niso nikoli bile v zavesti 

in ravno zaradi tega tudi nikoli individualne. So preprosto dedovane (prav tam). Kakor koli je 

Jung zelo poudarjal pomen mističnosti in religioznosti, vseeno poudarja, da noben moralni 

zakon ali religija ni dana "z neba", ampak so to sestavine (verjetja, prepričanja), ki jih ima 
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človek v sebi in jih gradi iz sebe (prav tam). Morda predstavlja pomemben sestavni del 

razvoja samoučinkovite osebe ravno usklajevanje individualnega nezavednega s kolektivnim 

nezavednim. 

 

Posameznik zaradi omenjene energije libida samouravnalno teži k vzpostavljanju ravnotežja 

med nasprotji (narave in kulture, nagona in duha, zavednega in nezavednega). Jung je ta 

samouravnalni mehanizem imenoval "kompenzacije" (Jung, 1990). Nekatera nasprotja so 

lahko tako zelo velika, da tvorijo "komplekse", ki delujejo kot samostojni deli osebnosti 

znotraj nje. Težnja po obvladovanju nasprotij in kompleksov je posameznikovo udejstvovanje 

v procesu individuacije, katere cilj je oblikovanje integralne osebnosti, ki sintetično vključuje 

presežena nasprotja. Totalna individuacija, morda bi lahko rekli tudi popolna 

samoučinkovitost v najširšem smislu, je izenačitev s samim seboj. Izenačitev tako s svojim 

zavestnim kot kolektivnim in individualnim nezavednim, kar Jung poimenuje transcendentna 

funkcija osebnosti. Z drugimi besedami – ni napredka v individuaciji brez prepoznavanja 

svojih senc, ki posamezniku omogočajo lažno varnost v smislu skrivanja za maskami person. 
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3 SAMOURAVNAVANJE 

 

Povezave samoučinkovitosti in doseganja ciljev so tako kompleksne, da je nemogoče 

natančno trditi in razlagati edinstvene povezave med posameznikom in njegovimi izkušnjami 

s samo eno od teh osebnostnih lastnosti (Bandura, 1997; Judge, Jackson, Shaw, Scott & Rich, 

2007). Zato sem se odločil, da raziskujem samoučinkovitost tako v povezavi s 

samouravnavanjem kot z metapatijo, ki bo predstavljena v naslednjem poglavju. 

 

Samouravnavanje je opredeljeno kot načrtovano razmišljanje, kot občutki in delovanje 

posameznika, ki se ciklično prilagajajo doseganju posameznih zastavljenih ciljev. Če ga 

opredelimo kot tako, potem ne smemo zanemariti vpliva osebnih prepričanj in motivov. Tako 

samouravnalno učenje ni le mentalna ali akademska sposobnost posameznika, ampak proces 

samousmerjanja, v katerem on zavestno načrtuje in spremlja lastne kognitivne, vedenjske in 

čustvene procese pri uresničevanju svojih nalog (Zimmerman & Schunk, 2008). Omenjeni 

proces je toliko bolj značilen za posameznike, ki uporabljajo proaktivne strategije motiviranja, 

te pa se od reaktivnih strategij razlikujejo predvsem v vnaprejšnjem razmišljanju in 

predvidevanju mogočih situacij (Zimmerman, 2008). Proaktivna motiviranost se tako odraža 

v bolj učinkovitem delovanju posameznika, ki lahko že vnaprej predvidi morebitne ovire oz. 

se ob soočanju z njimi odzove bolj adekvatno. Sposobnosti samouravnavanja so v bistvu 

posameznikovo znanje o njemu smiselnih strategijah za dosego cilja in o predhodnem 

pristopu k izvrševanju naloge ter istočasnemu učenju in opazovanju svojega napredka 

(Pečjak, 2000). 

 

Zimmerman (2008) poudarja, da samouravnavanje ni stalna ne stabilna osebnostna lastnost, 

saj je ravno zaradi cikličnega prilagajanja posameznim ciljem zelo kontekstualno specifičen 

proces, ki se odvija v: 

- fazi razmišljanja pred reagiranjem oz. izvedbo. Glavne razlike se pojavljajo v dveh 

različnih, vendar medsebojno povezanih procesih analiziranja problema in motiviranja na 

podlagi prepričanj. K tej fazi proaktivni posamezniki pristopijo bolj strateško, specifično, 

kar jim posledično omogoča bolj optimizirano izbiro svojega pristopa za reševanje 

problema. Ravno tako proaktivni posamezniki večkrat ovrednotijo zadane cilje kot lastne, 

le da jih prilagodijo svojim prepričanjem. Vse to se odraža v vlaganju večjih naporov in 

večjem vztrajanju za dosego zadanih ciljev kot pri reaktivnih posameznikih;  
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- fazi kontrole izvedbe med samo izvedbo. To so razlike, ki jih posameznik lahko doživlja 

predvsem na nivoju samokontrole in samoopazovanja. Proaktivni posamezniki so zmožni 

metakognitivnega analiziranja lastnega delovanja, ki je, za razliko od reaktivnega 

korigiranja (predvsem na podlagi mnenja drugih), širše. To pomeni, da nas mnenja drugih 

opozorijo prav na specifično napako. Z metakognicijo lahko opozorila oz. videnja drugih 

nadgradimo s svojim metaopazovanjem, kar je gotovo nadgraditev in dodana vrednost 

pridobljenemu mnenju;  

- samorefleksivni fazi po končani izvedbi, v kateri različno delovanje posameznika variira 

od njegovega samovrednotenja in namena izboljšanja njegovega odzivanja v prihodnje. 

Proaktivni posamezniki pri tem delajo bolj adaptirajoče sklepe, reaktivni pa se zatekajo k 

strategijam obrambe in razvrednotenju pomena in pomembnosti napak. 

 

Deci & Ryan (2000) ugotavljata, da se je v letu 1960 pojavil zasuk v dojemanju in posledično 

raziskovanju samouravnavanja. Pomembno je postalo predvsem poudarjanje ustreznih 

strategij za selekcioniranje in uresničevanje zastavljenih ciljev, osebno zadovoljstvo oz. 

zadovoljenost osnovnih potreb in želja pa se je potisnilo na obrobje. Njuno mnenje je, da 

psihološkega razvoja posameznika in doseganja blagostanja ni mogoče doseči brez 

zadovoljevanja osnovnih potreb in želja posameznika. Doseganje ciljev obveznega 

izobraževanja gotovo ne doprinese toliko k osebnemu razvoju in zadovoljstvu kot doseganje 

posameznikovih osebnih želja – uspeh v fakultativni dejavnosti ali hobiju poleg obveznega 

izobraževanja. Zato pojmujem kakovost izvajalca seminarjev socialnih veščin v tem, da 

ustvari vzdušje, ki pri posamezniku vzbudi notranje zanimanje za tematiko usposabljanja.  

 

Začetne motivacijske teorije so potrebe opredeljevale le kot osnovne fiziološke potrebe za 

preživetje. Kasneje je Murray (1938, v Deci & Ryan, 2000) potrebo opredelil kot ustrezen 

miselni ali hipotetični koncept, ki vodi v energijo psiho-kemične narave v določenem predelu 

možganov; ta nato organizira posameznikovo občutenje, zaznavo, intelekt, poželenje in 

posledično dejavnost, s čimer poskuša transformirati obstoječe, neželene okoliščine. Danes je 

potreba v samouravnalnih teorijah opredeljena kot prirojena psihološka vsebina, ki je bistvena 

za nadaljnji razvoj posameznikove psihološke rasti, osebnostne integritete in blagostanja 

(Deci & Ryan, 2000). Vendar taka razlaga nikakor ne postavlja posameznika v pasivno vlogo 

kot nekoga, ki čaka porušenje psihološkega ravnotežja in šele nato odreagira – kot so to 

razlagale psihoanalitično usmerjene gonske teorije. Samouravnalne teorije vidijo posameznika 

kot "po naravi" aktivnega tako v znotrajosebnem kot zunanjem okolju, predanega 
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dejavnostim, ki ga zanimajo in vodijo v smeri osebne in medosebne koherence. Posameznik 

ni nujno porinjen v zadovoljevanje ali uresničevanje potreb zaradi porušenega ravnotežja, 

lahko se loti dejavnosti iz povsem osebnega zanimanja za določeno vsebino (prav tam). Z 

navedenim se ne strinjam povsem. Menim, da je "zanimanje" za neko vsebino pogojeno z 

določeno nezadovoljeno potrebo. Dejansko posamezniku "primanjkuje" znanja takoj, ko ga 

želi nadgraditi. Je pa res, da to ni motivacija iz porušenega ravnotežja oz. deficita določene 

potrebe, ampak je preprosto motiviranost iz dopolnjevanja. Pomembna razlika v 

zadovoljevanju psiholoških in fizioloških potreb je v tem, da slednje pogosto resnično 

pomenijo le zadovoljitev potreb, zadovoljevanje psiholoških potreb pa se pogosto odraža v 

prilagajanju posameznika (v načinu razmišljanja ali delovanja) (Deci & Ryan, 2000). 

 

Socialnokognitivne psihološke teorije (Radovan, 2000) se ukvarjajo predvsem s tistimi vidiki 

motivacije, ki se nanašajo na to, kako posameznik sprejema, dekodira in predeluje 

informacije, nastale zaradi različnih virov percepcije posameznika, ko opazuje sebe v 

interakciji z okoljem (Bandura, 1997). Iz tega sledi, da to ni le preprosta zaznava določenih 

dražljajev, pač pa njihova interpretacija – saj le tako neki dražljaj postane za posameznika 

informacija. Pri tem odigrajo zelo pomembno vlogo samouravnalni mehanizmi. Lahko 

trdimo, da ravno s subjektivnim pripisovanjem pomembnosti določenemu dražljaju okvir neke 

informacije preseže objektivnost zunanjih dražljajev. 

 

Subjektivno vrednotenje okolja doseže višek s samouravnalnimi mehanizmi, s katerimi 

Bandura (Radovan, 2000) zavrača klasično behavioristično paradigmo človekovega učenja, 

po kateri naj bi bilo vedenje posameznika le neposredna reakcija na dražljaje iz okolja. 

Bandura (1997) v ospredje postavlja posameznikovo interpretacijo dogodkov iz okolja. Pravi, 

da obnašanje ni le enostavna reakcija na okolje, je predvsem posledica samouravnavanja; tega 

pa vidi kot sestavni del sistema jaza, s katerim človek nadzoruje lastno kognicijo, čustvovanje 

in dejavnosti. 

 

Sposobnosti samouravnavanja bi lahko označili kot védenje o tem, katere strategije izbrati za 

dosego cilja, kako uresničiti cilj v določenem času, sistematično pristopati k izpeljavi cilja 

(presoditi težavnost doseganje cilja, predvideti ustrezen čas, si zadati postopne, vmesne cilje) 

ter ob tem znati opazovati in oceniti lasten položaj glede na zadani cilj (Pečjak, 2000). 

Samouravnavanje je definirano kot proces, ki uravnava reaktivnost posameznika skupaj z 

zadržki zaradi bojazni in tudi z intenzivnimi, ekstravertiranimi pristopi in s kontrolo naporov, 
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ki jih vlaga v pozornost in prizadevanje za ustvarjanje in dosego zadanega cilja (Rothbart, 

Ellis & Posner, 2004). 

 

Odrasel človek z bogatim in realnim referenčnim okvirjem ima na voljo kakovostne generalne 

metakognitivne spretnosti (ki jim lahko rečemo kontrolne strategije (Pečjak, 2000)), ki jih 

lahko smiselno aplicira na različna področja problemov. Menim, da bi sistematično 

izpostavljanje novim, še neobvladljivim situacijam pripomoglo posamezniku, da še izboljša 

kakovost svojega metakognitivnega znanja in veščin odzivanja. S tem mu je omogočeno, da 

razvija kontrolo lastne kognicije in čustvovanja v komunikacijskih in drugih socialnih odnosih 

in tudi produktivno samouravnavanje, predvsem kadar ga neuspehi vodijo v nemotiviranost 

ali obremenjujoča čustvena stanja. Notranja shema jaza deluje kot notranji standard, ki 

uravnava naše delovanje, zato bi lahko govorili o samouravnalni oz. referenčni funkciji jaza 

(Musek, 1993, 1999). Seveda na tem mestu ne smemo zanemariti vpliva socialne klime in 

konteksta, v katerem poteka premišljeno delovanje. Tudi Medveš (2007) (sicer pri razvijanju 

morale) opozarja, da je z načrtnim razvijanjem zmožnosti moralnega presojanja in 

racionalnega vživljanja v socialni položaj mogoče krepiti posameznikovo avtonomijo in 

odgovornost, vendar v mejah, ki mu jih določa okolje. Inherentna tendenca posameznika za 

doseganje introjiciranih ciljev na podlagi fundamentalnih psiholoških potreb (po avtonomiji, 

bližini in kompetenci) je bistvena za njegov učinkovit razvoj nastajajočega individuuma (Deci 

& Ryan, 2000). Hkrati odločilno vlogo pri osebnostnem razvoju odigrajo vrednote kulture, v 

kateri posameznik odrašča, njeni zunanji motivatorji in njegova sposobnost, da uravnava 

svoje čustvene odzive, kadar je razhajanje med njegovim prilagajanjem in pričakovanjem 

okolja, v katerem živi, pretirano. Večje, kot je razhajanje med osebnimi pričakovanji in 

pričakovanji okolja, težje je prilagajanje in težje je dosegljiva stopnja integracije kot najvišja 

stopnja socializacije. Ob tem opozarjam na pomislek, da bi bilo, zaradi funkcioniranja 

sodobne družbe, celo bolje, da posameznik zna zavzeti distanco do določenih pričakovanj 

okolja, sicer lahko povsem izgubi možnost zgraditve individuuma in ostane navadna oseba v 

povprečju razvrednotenih etičnih in moralnih vrednot moderne družbe. 

 

Gotovo si vsaka delovna organizacija želi samoiniciativne in visoko notranje motivirane 

posameznike. Vendar je pretirano samoiniciativen posameznik lahko za nekatere institucije, 

predvsem bolj hierarhično urejene (kamor seveda sodita tudi Ministrstvo za notranje zadeve 

in Policija), zelo neprijeten element (Vrana, 2013). S svojo pretirano individualizirano 

samouravnanostjo ruši ustaljeno notranjo koherenco delovne organizacije. Ne samo moteči, 
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pač pa tudi zelo nevarni zaradi možnosti zlorabe pooblastil, pa so posamezniki, ki se npr. 

odločijo za zaposlitev v Policiji zaradi svoje notranje manjvrednostne naravnanosti (– +). Ob 

pridobitvi pooblastil se njihova zunanja naravnanost pogosto odraža v pretirano samozavestni, 

arogantni in negativno manipulativni drži (+ –). Taka diskrepanca med notranjo in zunanjo 

naravnanostjo posameznika se pogosto odraža v elementih delovanja patološkega narcisa ali 

mejne osebnosti. Vprašljiva je tudi korektnost avtoritete takega posameznika. Prepričan sem, 

da je potreba po nekorektnem uveljavljanju avtoritete pri svojem delu posledica anomalij v 

procesu ponotranjanja zunanjih omejitev posameznikovih avtoritet v odraščanju.  Ravno zato 

v poglavju o samouravnavanju namenjam prostor tudi omenjenim temam.  

 

 

3.1 RAZVOJ SAMOURAVNAVANJA 

 

Začetne sociološke teorije psihološkega razvoja so v diadi bioloških lastnosti posameznika in 

vpliva nanj iz socialnega okolja premalo vključevale pomen samoaktivnosti, predvsem 

samouravnavanje (namenske dejavnosti). Pomen samouravnavanja je tako velik, da bi lahko 

govorili o nastanku triade pomembnih faktorjev, ki vplivajo na razvoj posameznika. Samo za 

mlajše otroke bi lahko rekli, da se v svojih dejavnostih angažirajo brez namere promoviranja 

lastnega razvoja (Lacković-Grgin, 2001). Čeprav bi lahko o namenskem vedenju otroka 

govorili že od 8 do 12 meseca (Piaget, 1952, v Lacković-Grgin, 1998), bi lahko o namenskih 

dejavnostih, usmerjenih v lasten razvoj, govorili šele kasneje, v dobi adolescence in odrasli 

dobi. Takrat prihaja do progresije v avtonomnem razvoju in se povečuje uravnavanje 

ontogeneze. Razlog za to so razvojne naloge v kasnejših dobah, ki so vedno bolj 

internalizirane, zaradi česar je posameznik vedno bolj samouravnan.  

 

Pri razvoju samouravnavanja je zelo pomembno, da ločujemo med "strategijami izvršitve" in 

"razumevanjem teh strategij" (Kuhnova, 1983, v Bakračevič, 1995), kar bi lahko poimenovali 

delitev na kognitivne in metakognitivne strategije (Flavell, 1981, v Bakračevič, 1995; Musek, 

1999). Tako bi pri otroku lahko govorili o dveh ključnih nivojih razvoja samouravnavanja 

(Bakračevič, 1995): 

- predkonceptualizacijska stopnja, ki se začne s povsem senzomotornimi, elementarnimi 

gibi, ki jih otrok kvaziuravnava na podlagi načela poskus – napaka ali uspeh – neuspeh, ki 

je determiniran eksternalno. Omenjena stopnja se nadaljuje z aktivnim uravnavanjem, s 
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katerim otrok ne glede na eksternalno (ne)podporo sam in namensko izbira svoje vedenje 

(prvi znaki "trme" kljub starševskemu neodobravanju takega vedenja); 

- stopnja konceptualizacije, ki pomeni vedno večjo zavestno samokontrolo otroka zaradi 

sposobnosti zavestne kognitivne prisotnosti, aktivacije implicitnega metakognitivnega 

znanja (metakognitivno razmišljanje na podlagi že internaliziranih strategij 

samouravnavanja), pri čemer otrok upošteva metakognitivne izkušnje (upoštevanje 

neposrednih kritik drugih ali neprijetnih preteklih izkušenj). Resnično zavestno 

samouravnavanje se pojavi, ko konceptualizacija (analitičen razmislek za vnaprej) postane 

primat v odnosu do dejanskega vedenja – to pomeni, da je posameznik pri načrtovanju 

svojega vedenja zmožen koordinacijsko reflektirati pretekle izkušnje in internalizirane 

strategije samouravnavanja. 

Metakognicija služi kot posrednik med kognitivnim sistemom in trenutno realnostjo, ki 

funkcionira kot notranji dialog, s katerim lahko posameznik prevzame odgovornost za 

nadaljnjo lastno kognitivno dejavnost (Bakračevič, 1995). Fischer (1980, v Bakračevič, 1995) 

jo poimenuje kot razvojni konstrukt, ki vodi tako v generalizacijo kognitivnih sposobnosti kot 

v aktivno in analitično disociacijo od njih (ker je posameznik sposoben razmišljati o preteklih 

izkušnjah ta trenutek). 

 

Podobno smer razvoja nam nakazuje Erikson (Praper, 1996) – na podlagi proučevanja stadijev 

razvoja objektnih odnosov bi lahko trdili, da se v prvih treh stadijih oblikujejo 

najpomembnejše zasnove za razvoj sposobnosti lastnih dejavnosti, ki jih bo posameznik 

kasneje v življenju zavestno usmerjal v samouravnan razvoj. V oralni fazi je za razvijanje 

zaupanja tako do drugih kot do samega sebe pomemben odnos med otrokom in materjo. 

Posameznik si ustvari temelje za sposobnost pridobivanja stvari, ki jih želi in potrebuje. 

Anomalije v tem stadiju se lahko kasneje v razvoju odražajo v nezaupljivem odnosu do ljudi, 

v težavah pri sprejemanju pomoči ali potrditev od drugih in v osredotočanju na negativne 

vidike njihovega vedenja – nezaupljivost do ljudi utrjuje posameznikovo pozornost le na 

negativne osebnostne lastnosti drugih. V analni fazi se razvija občutek avtonomnosti. Otrok 

shodi, utrjuje mišične vezi, ki mu omogočajo kontrolo nekaterih dejavnosti, preko katerih se 

samopotrjuje. V nasprotnem primeru posameznik razvije pretirane občutke sramu, dvoma, 

nelagodja ob izpostavljenosti, nesamostojnosti (prav tam), kar ga shizoidira, namesto da bi ga 

usmerjalo v ustrezne medosebne odnose (Jaksetič, 2012). V faličnem stadiju (Praper, 1996) 

identificiranje z istospolnim staršem in hkrati "osvajanjem" starša nasprotnega spola, otrok 

gradi zametke iniciativnosti in občutkov krivde, ki so v primeru neustreznega razvoja pretirani 
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in se lahko kasneje odražajo v težavah pri doseganju ciljev (predvsem pri vztrajnosti ob 

določenih frustracijah na poti do ciljev) in morda v preveč sočutnem ali podrejenem odnosu 

do ljudi. Pretirani občutki krivde utegnejo prekrivati preveliko prikrito samopomilovanje in 

pasivizacijo (Jaksetič, 2012).  

 

Osnovni proces socializacije in hkrati naravno razvojna težnja posameznika je internalizacija, 

ki poteka v štirih razvojnih korakih. Posameznik asimilira socialne norme družbe v 

integrirano podobo o sebi, jih sprejme za svoje in vgradi v lasten sistem samouravnavanja 

(Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000; Koestner & Losier, 2004): 

- eksternalno uravnavanje. To je zunanja motiviranost, pri kateri je vedenje podrejeno 

pridobivanju nagrad ali izogibanju kazni; 

- introjekcija. Internalna motiviranost, ki predstavlja le delno internalizacijo, saj imajo pri 

njej poglavitno vlogo čustvena stanja ob doseganju uspeha ali neuspeha (ponos, sram, 

občutek krivde), ki imajo še vedno nekako izvor v eksternalnosti – kar posameznik misli, 

da od njega pričakujejo drugi; 

- identifikacija. Podobno kot pri introjekciji gre le za delno internalizacijo, saj pomeni 

motiviranost zaradi zunanjih koristi (rad igram, ker me potem ljudje obožujejo). Pri tem je 

pomembno, da posameznik vedenju pripisuje določen pomen, kar pomeni, da omenjene 

značilnosti motiviranosti postajajo del avtonomne identitete posameznika; 

- integracija. Je najvišja oblika internalizacije, saj avtonomna identiteta prehaja v sebstvo, v 

katerem je posameznik motiviran zaradi visoke stopnje integriranosti identitete v sebi. 

Svojega vedenja ne izbira več na podlagi "dobička", ampak zaradi tega, ker izbrano 

vedenje spada v izbrano identiteto (odgovornost do vloge, ki jo je posameznik prevzel), ne 

glede na osebno korist v določenih situacijah – policist rešuje utapljajočega zato, ker tako 

vedenje spada v integrirano identiteto (integriteto) policista, in ne zato, da bi dobil 

priznanje. 

Z višjimi oblikami internalizacije se vedno bolj zmanjšuje notranji konflikt, posameznik se 

počuti vedno bolj avtonomnega in se odloča za povsem prostovoljne akcije. Za tiste, ki so 

končno usmerjene v povsem osebno, interno zanimanje in zadovoljstvo, pa bi lahko rekli, da 

so posledica notranje motivacije kot najvišje oblike samouravnavanja (Koestner & Losier, 

2004). Raziskave so pokazale, da študentje, ki študirajo na podlagi introjiciranih študijskih 

ciljev, bolj pogosto doživljajo bojazni pri študiju in pri tem uporabljajo neadekvatne strategije 

soočanja z napakami oz. neuspehi. Tisti, ki so se s svojimi študijskimi cilji identificirali, bolj 

pogosto doživljajo užitek ob študiju in pogosteje uporabljajo prilagojene ter adekvatne 
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strategije pri soočanju z lastnimi neuspehi. Neosebna orientacija pri uresničevanju ciljev je 

povezana z eksternalno kontrolo (prepričanje, da nihče ne bo preverjal končnih dosežkov), 

zavračanjem samega sebe in depresijo, kar se vse skupaj implicira v nedoseganju osebnega 

blagostanja (Deci & Ryan, 2000). 

 

Raziskave kažejo (Rothbart in sod., 2004), da je osebna kontrola vloženega napora v 

doseganje nekega cilja visoko povezana s samouravnanostjo. Posamezniki z visoko razvito 

pozornostjo v izvršitev in učinek, ki naj bi ga prinesla njihova prizadevanja, imajo bolj 

izrazito kontrolo nad vloženim naporom. V bistvu gre za integrirano kontrolo zmožnosti 

odlaganja užitka, zadovoljstva na kasnejši, bolj primeren čas. Navadno se poleg te osebnostne 

lastnosti razvijajo tudi pazljivost, koncentracija, občutek osebne kompetence, inteligentnost in 

sposobnost načrtovanja. Longitudinalne študije so pri predšolskih otrocih (prav tam), ki so 

imeli visoko razvito sposobnost odložitve užitka, pokazale, da imajo v adolescenci višjo 

razvito samokontrolo in sposobnosti soočanja s stresom, frustracijami in preizkušnjami. 

 

Teorija samodeterminacije (Deci & Ryan, 1985, v Lacković-Grgin, 2001; Deci & Ryan, 

2000), kot ena od teorij motivacije, poudarja razliko med vsebino ciljev in učinkom 

uresničevanja teh ciljev ob procesih uravnavanja, s katerimi se cilji dosežejo. Relevantnost 

samodeterminacijske teorije je predvsem v tem, da poudarja pomen prirojenih potreb (potrebe 

po kompetenci, avtonomiji, podobnosti), ki sploh omogočajo progresiven psihični razvoj 

posameznika. V procesu dozorevanja naj bi posameznik z internalizacijo in s transformacijo 

zunanjih norm ter zahtev socialnega okolja uspel razviti notranje osebno samouravnavanje, 

osnovano na podlagi ponotranjenih vrednot. Proces je zelo odvisen od možnosti posameznika, 

da tako asimilira in rekonstruira zunanje uravnavanje, da je njegovo vedenje 

samodeterminirano. Ob tem je treba poudariti, da pretirano internaliziran kriticizem lahko 

vodi v nezdrav perfekcionizem, zaradi katerega posameznik odstopa od zastavljenih ciljev, s 

tem pa ne razvija ustreznega samouravnavanja in samozadovoljstva (Trumpeter, Watson & 

O'Leary, 2006). Ugotovljeno je bilo tudi, da višja samokritičnost posameznika vpliva na nižje 

samouravnavanje in deloma na nižje zunanje uravnavanje (kadar nas za doseganje ciljev 

motivira in usmerja nekdo drug) (Shahar in sod., 2006). Predhodne raziskave so nakazovale, 

da je pretiran perfekcionizem povezan s pretirano zaskrbljenostjo zaradi zahtev in pričakovanj 

drugih. Na drugi strani naj bi primeren perfekcionizem omogočal in spodbujal doseganje 

standardov, ki si jih je zadal posameznik sam – brez pretirane "okuženosti" s pričakovanji 

drugih (prav tam). Adaptiran perfekcionizem se je v raziskavi (prav tam) pokazal kot zdrava 
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oblika samopodobe in je povezan predvsem z visoko samozavestjo, vodstvenimi 

sposobnostmi, s superiornostjo in samoobčudovanjem. Zdi se mi, da bi lahko za vsako od 

naštetih lastnosti našli oba pola kategorične razmejitve – superiornost je lahko zelo konfliktna 

lastnost posameznika v medosebnih odnosih, zato bi bilo bolje, da je posameznik ne bi 

razvijal. Vendar nam avtorjev predlagani dimenzionalni pogled (prav tam) zelo hitro lahko 

postreže z zelo adaptirano obliko superiornosti – da se kot posameznik v medosebnih 

konfliktih vedno ne pustim "poteptati" drugim. Superiornost v smislu "znati se postaviti zase 

in biti odločen" je zelo pomembna lastnost samoučinkovite osebnosti. Shahar s sodelavci 

(prav tam) poudarja, da bi bilo zelo neprimerno dimenzionalni model adaptiranih oblik 

perfekcionizma preprosto enačiti s kategorično oznako neprimernega narcisizma, saj so 

določene adaptirane oblike narcisizma nujno potrebne za izgradnjo zrele osebnosti (prav tam). 

Ravno tako določeno količino perfekcionizma in narcisizma zahtevajo specifične vloge 

posameznikov. Raziskava med študenti športnih univerz (po vsej verjetnosti bodočih 

profesionalnih športnikih) je pokazala na pomembno razliko med prizadevanjem za popolnost 

in negativnimi reakcijami ob zaznani lastni nepopolnosti, ki se kaže v večji anksioznosti 

posameznika (Stoeber, Otto, Pescheck, Becker & Stoll, 2006). To pomeni, da prizadevanje za 

popolnost v športu ni neadaptirano delovanje posameznika. Prav nasprotno – posamezniki, ki 

stremijo k perfekcionizmu in učinkovito kontrolirajo negativno odzivanje v okoliščinah, ko 

izpadejo nepopolni, so manj anksiozni in imajo večje samozaupanje med tekmovanji. Flett in 

Hewitt (2005, v Stoeber in sod., 2006) to imenujeta "paradoks perfekcionizma". 

 

Če bazične potrebe niso bile ustrezno zadovoljene v posameznikovem odraščanju, lahko 

razvije kompenzacijske motive oz. nadomestne potrebe (Deci & Ryan, 2000). Vzgoja v 

pretirani simbiozi otroku onemogoča zadovoljevanje potrebe po avtonomiji in lastni 

kompetentnosti. Naučil se ju bo zadovoljevati z nadomestno potrebo po pretiranem ugajanju 

(on drugim, kot tudi drugih njemu), s čimer si bo "kupoval"10 občutek lastne kompetentnosti, 

potrebo po avtonomnosti pa bo celo povsem nadomestil s potrebo po pretirani predanosti ali 

pretiranem vzvišenem posedovanju. Iz tega sledi, da naša osebnost dejansko ni breztemeljna 

struktura. Njene bazične sestavine so prirojene potrebe po avtonomnosti, bližini in občutku 

kompetence, pri čemer je od uspešnosti zadovoljevanja teh potreb odvisno, kako bo 

posameznikova struktura oblikovana skozi življenje (Deci & Ryan, 2000). Tudi sicer Deci in 

                                                           
 

10 Namerno uporabljam ta izraz, ker nazorno ponazarja vrsto motiviranosti, ki je povsem eksterna. 
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Ryan (prav tam) naštevata veliko empirično dognanih teorij, ki opredeljujejo potrebo po 

bližini kot eno osnovnih potreb, čeprav je morda ne poimenujejo s tem imenom. Za 

sodobnega posameznika ni užitka, če ne obstaja meja, ki jo poskuša preseči. Upamo, da nas 

ne bodo ujeli, vendar vseeno nenehno preizkušamo, kako daleč lahko gremo. Ob tem globoko 

upamo, da nas bodo drugi opazili in nas opazovali. Če na cesti ne bi bilo omejitve, ki jo lahko 

kršim, in drugih udeležencev, ki jim s signaliziranjem dajem vedeti, da se mi mudi in da 

ravnokar snemam video posnetek za objavo na YouTubu – potem bi bila hitrost veliko manj 

privlačna, ker ne bi zadovoljila moje potrebe po pozornosti in preizkušanju meja med 

življenjem in smrtjo. In ker je pozornost drugih danes tako težko dobiti (ker starši zaradi 

neprestanega dela nimajo časa za družino), si moramo izmišljati vedno nove transgresije. 

Otrok mora opozoriti nase z neko anomalijo – s hiperaktivnostjo, z anoreksijo, bulimijo …, v 

bistvu mora postati problem, da dobi potrebno pozornost. Sodobni posameznik si tako postavi 

za preventivni cilj bizarnost, da slučajno ne bi bil spregledan. 

 

Žvelc (2001) nas ob pregledu različnih psihoanalitičnih pristopov opozarja, da obstajajo 

nekateri elementi, ki so različnim teoretskim pogledom skupni. Jedro problema je v odnosu 

otrok – starši. Zaradi neustreznega kontakta v odnosu pride do pomanjkljive internalizacije 

starševskih funkcij uravnavanja, zaradi česar se pri posamezniku ne razvije "ustrezno" 

samouravnavanje. Internalizacija je proces, s katerim otrok ponotranji določene funkcije, 

načine vedenja, razmišljanje staršev, kar mu omogoča, da skrbi sam za sebe tudi takrat, ko 

pomembnega odraslega ni ali ne bo več poleg. Permisivna vzgoja obratno, kot bi pričakovali, 

ne omogoča uničenja avtoritete v otrokovem razvoju (kar je ena od zahtev permisivne 

vzgoje), temveč ravno nasprotno: taka vzgoja šele vzpostavi premočno notranjo avtoriteto, ki 

zelo otežuje ustrezen razvoj samouravnanosti. Premočna notranja avtoriteta se razvije, kadar 

drugi, v smislu izražanja pozornosti do otroka, izvajajo prikrito in vseprisotno kontrolo. 

Posledično se pri otroku razvije egoistična miselnost in bolestna narcistična odvisnost od 

zunanjih potrditev. 

 

Ponuja se mi sklep, da je kakovostno samouravnano življenje posameznika ravno to, da 

poskuša znotraj okvirjev, ki mu jih določajo biološki in sociostrukturalni dejavniki, delovati v 

smeri samodeterminacije – tako v trajanju razvojnih obdobij kot v izbiri razvojnih nalog in 

ciljev. Integracijo kot najvišjo obliko internalizirane motivacije sta Sheldon in Elliot (1998, v 

Deci & Ryan, 2000) poimenovala skladnost s samim seboj (self-concordance), kar pomeni 

predvsem stanje posameznika, pri katerem so potrebe v harmoniji z njegovo dejavnostjo oz. 
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delovanjem. Z zadovoljevanjem potreb po avtonomnosti, bližini in uporabo svojih kompetenc 

posameznik aktivno transformira zunanje vrednote in uravnavanje v svoj lastni referenčni 

okvir ter s tem utrjuje svoje samouravnavanje in samoučinkovitost. 

 

Odločno samouravnano vedenje je spretnost, ki se jo lahko naučimo. Menim, da je od 

posameznika odvisno, ali bo "skrajne" roke za doseganje določenih ciljev, ki mu jih 

postavljata njegov biološki razvoj in vpliv okolja, jemal kot fatalne determinante, ali jih bo v 

smislu prilagajanja uporabil tako, da bo v vsakem življenjskem obdobju živel za sebe 

kakovostno in polno življenje. Sliši se dobro, vendar imam občutek, da je sodobna družba 

omenjeno fleksibilnost razumela na sebi lasten način, ki ni nujno učinkovit za posameznika v 

njej. Današnja družba je družba hitrosti, zato je posameznik za njo zanimiv le, dokler je 

uporaben in dobičkonosen (Hawlina, 2012). Na to gotovo vpliva vseprisotni fenomen kulta 

mladosti in naraščajočega narcisizma celotne družbe. Ni več zadosti, da smo zdravi – treba je 

biti fit in estetski. Angleška psihoanalitičarka Susie Orbach (Salecl, 2009b) v svoji knjigi 

Bodies opozarja, da je človeško telo v svoji pravi obliki izumrlo. Včasih je posameznikovo 

telo oblikovalo njegovo delo – torej potreba, ker je delal za preživetje. Danes delamo zato, da 

bi si privoščili čim večje udobje, torej so v ozadju želje, ne potrebe. Današnji birokrat ne 

potrebuje močnih mišic za svoje delo v javni upravi, jih pa zaradi nenehnega fitnesiranja ima; 

nima jih torej zaradi potrebe, pač pa zaradi narcističnega zadovoljstva. Problem je ravno v 

tem, da ostajamo premladi, da s sentimentalizacijo podaljševanja (večne) adolescence in 

mladosti izganjamo starost. Edini normativ, ki ga glede starosti današnja družba poveličuje, je 

dolžina oz. podaljševanje življenjske dobe – pri čemer pa ji je vseeno, kako kakovostna je 

podaljšana življenjska doba oz. s kako zdravimi načini jo bo posameznik uresničil. Hillman 

(prav tam) poudarja, da če poskušamo daljšati življenje, je enako pomembno, da poglabljamo 

tudi umevanje in imaginacijo starosti. Neprimeren se mu zdi pesimizem tistih, ki so s 

propadanjem telesa in uma obremenjeni od prve krize srednjih let naprej, kot tudi optimizem 

tistih, ki starost zanikajo z junaškimi programi duhovne rast in železne discipline fitnesa. 

Ugotavlja, da oboji delijo prepričanje, da je starost žalost, osamljenost, grenkost.  

 

Razmišljanje lahko podkrepim z dejstvom, da so meje determiniranih parov – doseganje točno 

določenega cilja v točno določenem starostnem obdobju – vedno manj jasne, kar pomeni, da 

nam sodobni čas omogoča zelo fleksibilno samouravnalno pot. Drugo vprašanje je, ali je za 

razvoj posameznika dobro. Morda je zaradi občutka napačne izbire vse "zamujeno" (Salecl, 

2011c)? Težko bi že zdaj govorili o pozitivnih ali negativnih učinkih tako omogočene 
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fleksibilnosti. Zdi se, da nam sodobnost omogoča delovanje po načelu "nič še ni zamujenega". 

Televizijski resničnosti šovi ustvarjajo občutek, da lahko vsakomur uspe in da lahko vsakdo 

postane milijonar (Salecl, 2010b). Uveljavlja se nazor v "življenju je vse mogoče", čeprav 

smo ljudje potrošniške družbe v bistvu zelo omejeni z odločitvami tistih, ki krojijo 

gospodarske okoliščine. Saleclova (2011c) navaja Althusserja, ki vidi problem v tem, da 

preprosto ne opazimo več oblik skritih imperativov, ki konstruirajo naše življenje. Tako se 

konstruirajo zavajajoče ideologije, pri katerih ni ključno to, da jih ljudje podpirajo ali 

verjamejo vanje, dovolj je le, da ljudje ne izražajo nejevere ali to še naprej ohranjajo samo 

zase. Logika verjetja, pri kateri je pomembno le, da ne izražam nejevere, velja tudi za pojem 

izbire. Morda ljudje povsem ne verjamemo misli, "da je v življenju res vse mogoče", vseeno 

pa verjamemo, da v to verjame nekdo drug (ki mu dejansko uspe), in zato ne izrazimo 

nejevere. Za ohranjanje vseživljenjskega optimizma (še vedno realnega) se mi zdi to zelo 

učinkovito in samouravnalno. Zatekanje posameznika k uporabi opisanega načela v smislu 

odlaganja in prelaganja nalog na kasnejši čas ali v smislu obrambnega mehanizma pred 

spoznanji ozaveščanja zna vse skupaj voditi v nekritično in neučinkovito samouravnavanje, ki 

se prav gotovo lahko odraža v različnih oblikah samoneučinkovitosti. 

 

 

3.1.1 POMEN "OJDIPA" ZA RAZVOJ SAMOURAVNAVANJA 

 

Jung (1990) v Ojdipovem kompleksu ne vidi razreševanja predvsem seksualnih teženj kot 

Freud. Ojdipov kompleks razume kot odvisnost otroka od staršev in njegove težnje, da si jih 

lasti, da jim zavida in da je ljubosumen nanje. Kasneje je temu dodal spoznanje, da Ojdipov 

kompleks v bistvu pomeni oklepanje staršev zaradi arhetipa "imaga starša", ki otroku kaže 

"biti ljubljen", in zato utrjuje željo "ostati otrok", ki bo ljubljen in ne prezrt zaradi partnerske 

ljubezni med staršema.  

 

Ključne lastnosti človekove osebnosti se snujejo iz drobnih zgodnjih kali njegovega življenja. 

Predvsem v začetnih fazah svojega obstoja, ko otroka sploh še ni – je le par ob dojki 

(Winnicott, v Gradišnik, 2010). Winnicott (prav tam) govori o treh fazah zgodnjega 

otrokovega razvoja: 

- faza pestovanja oz. subjektivne realnosti, v kateri dojenček sebe doživlja kot eno z 

materjo; 
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- faza soživljenja z materjo oz. objektivne realnosti. Otrok ne dobi vedno dojke, ko bi on to 

želel. Vendar je mama z dojko na začetku dostikrat na razpolago, zato se na podlagi tega 

razvija notranja vera v stanovitno dobro tega, kar je zunaj, v zunanjem svetu otroka; 

- faza skupnega življenja otroka, matere in očeta, ki je v funkciji kreatorja meja, korigiranja 

pretirano izražene mamine skrbi za otroka. 

Vse to se dogaja v prvih treh tednih do treh mesecih (prav tam). Vmes se pogosto zgodi kak 

"tranzicijski objekt" (odejica, "cajca", igračka), s pomočjo katerega otrok preide iz 

subjektivne k objektivni realnosti.  

 

Pri razreševanju Ojdipovega kompleksa oče v bistvu kot simbol, kot označevalec velikega 

Drugega z omejitvami zamenja mater (Lacan, 2004). Glede na otrokovo fizično odvisnost od 

matere v začetnih obdobjih njegovega obstoja in imaginarne identifikacije z njo postane otrok 

odvisen tudi od njene želje. Ne le od želje, da ima ona oblast nad njegovo fiziološko 

odvisnostjo, odvisen je od njene želje v tem pogledu, da otrok želi njeno željo. Mama želi 

Simbolno in posledično se otroku vsaj na imaginarni ravni odpre dimenzija tega, kar bi mati 

lahko želela – torej Drugega. Lacan (prav tam) poudarja, da Freud in drugi po njem niso bili 

povsem jasni o tem, kaj naj bi bilo tisto Simbolno, ki ga še "neuki" otrok želi. Kohut (1990) in 

Fenichel (1961) govorita o razočaranju otroka nad starši (predvsem nad istospolnim staršem), 

ker uvidi, da je idealizirana konstelacija kljub vsemu realna – nepopolna. Pomembno je 

stališče, ki ga gotovo zavzame vsak otrok ob spoznanju, da mati nima falusa, in je zato 

očetova vloga dojeta kot posebna (Lacan, 2004). Dojet je kot nekdo, ki vrši kastracijo nad 

materjo, čeprav ona falusa sploh nima – kastracija namišljenega falusa. Lacan (prav tam) 

poudarja, da je to spoznanje, ta trenutek ključen, ki zahteva intervencijo očeta. On naj bi 

odigral odločilno vlogo kot nosilec zakona; kot nekdo, ki otroku prepove objekt (mamo), s 

čimer izniči tekmovanje otroka z njim – to se seveda zgodi le takrat, kadar oče odigra svojo 

vlogo na način, kot ga opisujem. Na tem mestu oče ni več dojet kot objekt materine želje, pač 

pa kot nekdo, ki ima mater in njeno željo v oblasti, pod kontrolo, pod zakonom, ki ga on sam 

pooseblja. Otroku ne preostane drugega, kot da se podredljivo identificira s svojim tekmecem, 

ki na tej stopnji prevzame podobo vzora, ideala in morda vsaj tako (ker zaradi očetove 

prepovedi incesta ne more neposredno zadovoljiti svoje želje, gona) pridobi naklonjenost 

objekta (mame). Lacan (prav tam) temu reče ugoden izid Ojdipovega kompleksa, ker se otrok 

identificira s tistim, ki ga "dejansko ima" (falus, ki ga lahko nudi materi). Pri dekletih gre to 

nekoliko lažje, saj jim identifikacija moškosti ni potrebna, one le vedo, kdo jo predstavlja, in 
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zato "gredo" proti njemu. To identifikacijo imenuje Ideal jaza. Od te točke dalje je Ojdipov 

kompleks v zatonu.  

 

Kroflič (1997) meni, da otrok v določenem obdobju potrebuje avtoriteto (zgled), ki naj bi jo 

ponotranjil, sicer si jo bo izmislil oz. zagotovil sam in si s tem izoblikoval pretirano strog 

nadjaz ali notranjo avtoriteto, ki onemogoča razvoj zdrave samostojnosti. V primeru ustrezne 

internalizacije naj bi svojo vlogo odigral tranzitorni (nadomestni) objekt (Žvelc, 2001), ki naj 

bi posamezniku omogočil, da prenese starševske funkcije uravnavanja (predvsem matere) 

nanj. Tranzitorni objekt naj bi posredoval med eksternim objektivnim svetom ter notranjim 

subjektivnim, naj bi omogočil premik od simbioze k separaciji. Konstruira se jaz z 

internaliziranimi funkcijami uravnavanja, ki tako postane ustrezno samouravnavanje. Pojav 

fiksacije glede spoprijemanja z anksioznostjo na tranzitornem objektu pomeni, da posameznik 

še vedno potrebuje "nekaj zunaj sebe". Tako se v bistvu izoblikujejo pogoji za različne oblike 

odvisnosti (predvsem od hrane) in idealiziranja drugih. Zato naj bi bil končni cilj 

samouravnavanja kongruentna integriranost. 

 

Patološki narcis je realizacija, dejanskost neustrezne razrešitve Ojdipovega kompleksa (Žižek, 

1985), ki s poenotenim "kibernetskim poneumljanjem" ne pomeni subverzivne razrešitve 

kompleksa, temveč povsem družbeno definirano osebnost z definiranimi potrebami iz okolja, 

in to ni nikakor povezano s "pozitivnim" osebnostnim razvojem. Mejna osebnost je 

histerizacija patološkega narcisa kot prevladujoče osebnostne strukture v postmoderni dobi, ki 

se zelo razlikuje tako od predhodnega individuuma protestantske etike kot od vzporednega 

"realnosocialističnega" individuuma.11 

 

Učinkovit razvoj posameznika naj bi vseboval zlitje realnega jaza (samozaznavanje subjekta), 

idealnega jaza (idealna podoba, ki jo ima subjekt o sebi) in idealnega Drugega (ki omogoča 

modeliranje) (Žižek, 1985). Mejna osebnost in patološki narcis takega zlitja nista zmožna 

izpeljati – subjektu ne uspe ponotranjiti zakonov velikega Drugega v "notranji zakon", v Ideal 

jaza. Odsotnost objekta, ki bi s svojo nadfunkcijo omogočal ponotranjanje, se kaže v 

nepopolni idealizaciji superega (Kohut, 1990) – posameznik bo kasneje v življenju neprestano 

iskal ideale v zunanjih likih. Četudi morda ima izoblikovane lastne vrednosti in standarde, 
                                                           
 

11 Patološkega narcisa in mejno osebnost vidim kot manifestni obliki neustrezne razrešitve Ojdipovega 
kompleksa, kar bom bolj podrobno opredelil v nadaljevanju poglavja o samouravnavanju. 
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potrebuje neprestane zunanje potrditve, saj jih s svojim pomanjkljivo idealiziranim superegom 

ni zmožen potrjevati. Kernberg (Žižek, 1985) tako našteva štiri funkcije zrelega jaza: 

- diferencirati jaz, njegovo subjektivno doživljanje ločiti od objektivne realnosti; 

- integrirati dobre in slabe lastnosti v enotno predstavo o objektu ali samem sebi; 

- depersonalizirati nadjazovsko, kaznovalno instanco velikega Drugega s pomočjo 

internalizacije v Ideal jaza; 

- sublimirati nagone. 

V opisanih funkcijah zrelega jaza bi morda lahko govorili o "normalnem narcisizmu". Sam ga 

raje imenujem "zdravi egoizem". Mejna osebnost ni zmožna izpeljati teh procesov, in zato 

zanjo odnos do objekta ostane patološki. Ravno tako neintegrirano je dojemanje samega sebe; 

nadjaz oz. zakoni velikega Drugega oz. Simbolnega (Lacan, 1986) se ne ponotranjijo in 

ostanejo na primitivni stopnji zunanjih afirmacij; nagoni ostanejo nesublimirani; in ključno – 

ker jaz ni zadostno poenoten, da bi opravljal integrativno funkcijo, se izoblikuje patološki 

"veliki Jaz".  

 

Patološki narcis in mejna osebnost ne poznata notranje zaveze Simbolnemu, ravnata se zgolj 

po zunanjih pravilih igre objektov, ki jima izražajo občudovanje. Razlika je v tem, da notranje 

zaveze Simbolnega zavezujejo posameznika k določenemu ravnanju v vseh situacijah, ne 

glede na izid. Zunanja pravila mejno osebnost in patološkega narcisa zavezujejo oz. jih 

upoštevata samo do trenutka, v katerem še vidita korist, nato jih zavržeta (ne samo pravila, 

tudi objekt, s katerim sta živela ta pravila). Tisto, kar je temeljnega pomena za patološkega 

narcisa, je spodletela integracija Simbolnega Zakona, očetovskega Ideal jaza. Učinek 

"normalne" razrešitve Ojdipovega kompleksa bi moral biti izoblikovan Ideal jaza s 

ponotranjenim velikim Drugim – to so ponotranjena pričakovanja drugih in lastnosti, ki jih 

ljubimo ter občudujemo pri drugih. Ideal jaza namreč zasede svoje polje in obliko v 

"notranjosti" subjekta, ki bo tej formi dajal prednost in se ji podrejal (Lacan, 1988). 

Identifikacija je vzpostavitev subjektove odvisnosti od njegove lastne idealizirane (zato za 

enkrat še popačene) podobe, ki jo bo kasneje skozi življenje uravnovesil. Pri narcisu ali mejni 

osebnosti pride do nadomestitve oz. zamenjave očetovskega Ideal jaza s predojdipskim, 

analnim, "materinskim" nadjazom – veliko bolj iracionalen in arhaičen nadjaz (Žižek, 1985). 

Sicer naj bi nadjaz izviral iz otroških fantazem agresije in besa, ki jih otrok občuti do staršev, 

če ne zadovoljujejo vseh njegovih nagonskih zahtev. Vendar kasnejše izkušnje pozornosti in 

starševske ljubezni ublažijo te otroške fantazme in omogočijo dojemanje staršev kot celostne 

podobe dobrega in slabega. Zato je potem posameznik iz idealnega jaza zmožen razviti Ideal 
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jaza. V družbi ali posamezni družini, ki je povsem razvrednotila oblike avtoritete, se sadistični 

nadjaz razvija namesto Ideal jaza in rušilni, maščevalni nadjaz namesto strogega nadjaza (ki 

mu drugače pravimo tudi vest). 

 

V tem vidim razliko med patološkim narcisom in mejno osebnostjo. Patološki narcis zaradi 

nerazrešenega Ojdipovega kompleksa ostane podvržen pretiranemu materinskemu nadjazu in 

zadovoljevanju (tudi in predvsem patoloških) želja, kar se navadno manifestira v različnih 

oblikah odvisnosti. Mejna osebnost pa je nekdo, ki je očetovski nadjaz doživel kot "nefer", 

nepodrejen univerzalnemu Simbolnemu, velikemu Drugemu, ki se je "zaciklal" v pretirane in 

nelogične zahteve ter omejitve. Manifestne oblike se lahko odražajo v pretiranih lastnih 

idealiziranostih, ki imajo lahko povsem enake oblikovne podobe kot odvisnosti. Razlika je v 

tem, da mejna osebnost pozna elemente "normalnega", vendar jih doživlja kot "nefer" in jih 

zato ni ponotranjila. Patološki narcis tega zavedanja nima in je zato zaostal na nivoju 

nagonskega zadovoljevanja želja. Morda celo branilca matere, saj je z njo še vedno v 

simbiotični navezi, ki jo ogroža "nefer" avtoriteta. Žal je ta avtoriteta še premočna, da bi jo 

premagal, zato razvije nemočno samodržo v moralnem zmagovalcu, ki simbiotično trpi z njo, 

saj sta oba zatirana v zadovoljevanju svoje želje na "nefer" način. Zato je (bi bila) predanost 

zunanjemu očetovskemu Drugemu dojeta kot prevara domačega, saj pomeni predanost 

pokvarjenemu in uživaškemu (v smislu "nefer" nadvlade) nadjazu (Žižek, 1985). 

 

Za "zdravo" osebnost je pomembno notranje zadovoljstvo ob izpolnitvi določene zunanje 

zahteve – neko zahtevo iz okolja posameznik izpolni, vendar ne zaradi zunanje kontrole in 

posledično zunanje pohvale, pač pa zaradi notranje internalizacije teh zahtev in notranjega, 

osebnega zadovoljstva. In to je tisto, kar predstavlja simbolno identifikacijo z Idealom, 

Zakonom, Drugim in s tem presega narcistični interes jaza (Lacan, 1988). Seveda smo ob taki 

izpolnitvi zahteve sami sebi všeč, torej občutimo nekakšen narcističen trenutek zadovoljstva, 

vendar je ta že posredovan s Simbolnim. To je tudi glavna razlika med Kenbergovim 

"normalnim" in patološkim narcisizmom (prav tam). 

 

 



                                                                                                                            Samouravnavanje 
__________________________________________________________________________________ 

61 

3.2 STRATEGIJE SAMOURAVNAVANJA 

 

Strategije reševanja problemov so povezane s psihološkim načinom prilagoditve 

posameznika. Z raziskavo med ameriškimi študenti je bilo tudi ugotovljeno, da so načini 

odzivanja povezani s psihološkimi simptomi posameznika (Chang, Sanna, Riley, Thornburg, 

Zumberg & Edwards, 2007). Deficiti strategij reševanja problemov so povezani z 

depresivnim, anksioznim in nezadovoljnim delovanjem posameznika ter celo z bolj 

izraženimi samomorilnimi težnjami. Na drugi strani je zmanjševanje distresnega delovanja 

zelo zaželeno pri posamezniku, saj s tem zmanjša prej omenjene psihološke simptome in 

poveča osebno zadovoljstvo v življenju.  

 

Pomembno je, da uporabljamo primerne strategije, ki nam obnovijo potrebno energijo za 

doseganje cilja ali za novo rekonstrukcijo zadanih ciljev. Primerne strategije nam omogočajo 

nadaljnji razvoj in optimizem za naslednja "tveganja". Menim, da je najbolj pomemben 

sestavni del izbire ustreznih strategij lastna dejavnost, usmerjena v reševanje nastalih težav. 

Prehitro, prezgodnje prelaganje odgovornosti na druge ljudi, ki nam lahko pri tem pomagajo, 

bi povzročilo disfunkcionalnost ob ponovnih napakah, s katerimi bi se moral kot posameznik 

soočiti v prihodnje. Človek zelo hitro postane nesamouravnan, določen od drugih. Lahko bi 

sicer rekli, da je ta "prepuščenost drugim" njegova odločitev, njegovo samouravnavanje – 

vendar res samo v najožjem smislu. Če posameznik nima sam dovolj jasno zastavljenih ciljev, 

potem ga usmerjajo drugi. 

 

Tudi temperamentne značilnosti posameznika so povezane z izborom strategij 

samouravnavanja. Temperament bi glede na relacijo do osebnosti lahko opredelili kot 

evolucijsko ohranjeno obliko osebnostnega jedra, na podlagi katere se nato razvija osebnost. 

Temperamentne značilnosti posameznih tipov (melanholik, sangvinik, kolerik in flegmatik) 

zelo vplivajo na posameznikov kasnejši kognitivni in predvsem socializacijski vidik razvoja 

(Rothbart in sod., 2004). 

 

Koncepti reševanja problemov se tako nanašajo na različne kognitivne, vedenjske in čustvene 

načine soočanja s problemi, katerih glavni namen je iskati alternativne možnosti učinkovitih 

pristopov k reševanju problemov. Obstajajo tri oblike soočanja s problemi: 
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- reflektivni stil, ki vsebuje kognitivno-efektivne načine odzivanja, povezane s 

sistematičnim prizadevanjem za reševanje problemov; 

- reaktivni stil, pri katerem je značilen kognitivno-vedenjsko-efektivni način, povezan z 

impulzivnimi in pogosto zato neustreznimi prizadevanji, ki ovirajo učinkovito reševanje 

problemov; 

- supresivni (zatirajoči) stil, ki poleg reaktivnega načina vsebuje še zanikanje in izogibanje 

problemom. 

Reaktivni in supresivni stil soočanja s problemi sta pogosto povezana s specifičnimi prej 

omenjenimi psihološkimi simptomi in z vsesplošnim življenjskim nezadovoljstvom. Zato bi 

bilo za posameznika dobro, da bi uporabljal predvsem strategije, ki so značilne za reflektivni 

stil soočanja s problemi. 

 

Impulzivno reagiranje oz. reaktivni stil naj bi bil odvisen predvsem od treh kognitivnih 

faktorjev (Yechiam in sod., 2005, v Davis, Patte, Tweed & Curtis, 2007): 

- motivacijskega faktorja vrednotenja izbire na podlagi trenutnega dobička ali izgube; 

- faktorja svežine odločitve, ki je odvisen od osredotočenja pozornosti na sedanje dogodke z 

zanemarjanjem preteklih izkušenj; 

- faktorja odziva, pri katerem so pogosto sprejete napačne odločitve zaradi dolgočasja, 

utrujenosti ali pomanjkanja interesa.  

 

 

3.2.1 FIZIOLOGIJA SAMOURAVNAVANJA 

 

Bechara in Damasios (2004, v Davis in sod., 2007) sta z inovativnimi raziskavami presojanja 

ob različnih izbirah ugotovila pomembnost delovanja možganskih poti tako v kortikalnem kot 

subkortikalnem delu. Slednji se aktivira, kadar je posameznik izpostavljen trenutnim, hitrim 

odločitvam, kaj storiti v prijetnih ali averzivnih situacijah. Pri tem je pomembno, da se 

čustveni vtisi pri takem odločanju vtisnejo v podzavest in močno vplivajo na odločanje ob 

podobnih dogodkih v prihodnosti. Kortikalni del možganov pa je odgovoren za aktiviranje 

občutkov ali čustev, ki izhajajo iz odločitev na podlagi dogodkov, o katerih je posameznik 

lahko premislil in jih analiziral kasneje (ki se ne odvijajo trenutno). Možgani najbolje 

delujejo, kadar jim postavimo časovno in prostorsko natančno določen cilj (Štaudohar, 

2011b). Poraja se mi pomislek, da nas sodobni tempo delovanja sili v hitro odzivanje brez 
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konkretnega razmisleka o posledicah našega odziva. Mar to pomeni, da v takih razmerah 

vedno bolj uporabljamo le še subkortikalni del, ki stremi k trenutnim zadovoljitvam, in ne 

razvija sposobnosti odložitve, vztrajnosti v doseganju ciljev? 

 

Davis (in sod., 2007) navaja, da je lahko slabo odločanje posledica neuravnoteženega 

delovanja amigdale (ki je predvsem odgovorna za nadzor čustev, posledično empatije in 

metapatije) s čelnim delom korteksa, kar se lahko dogaja predvsem takrat, kadar je 

posameznik preveč somatično usmerjen v takojšnje nagrajevanje ali premalo odziven na 

razmislek o negativnih posledicah. Smo zato ljudje v moderni dobi sposobni manj empatije, 

ker povezave med amigdalo in korteksom preslabo delujejo? Ali je potem mogoče, da z 

določenim načinom razmišljanja vplivamo na ustrezno povezano delovanje amigdale in 

korteksa ter posledično na določeno hormonsko delovanje v stresnih razmerah? Je že res, da 

ima prisotnost in odsotnost določenih hormonov vpliv na naše razpoloženje in posledično 

odločanje oz. splošno delovanje – vendar ali je mogoče, da z načinom razmišljanja vplivamo 

na delovanje določenih možganskih centrov (predvsem v kortikalnem delu in posredno potem 

v subkortikalnem delu) tako, da spreminjamo njihovo delovanje in posledično delovanje 

hormonskih žlez?12 Raziskave kažejo (Davis in sod., 2007), da z leti narašča delovanje 

korteksa (naj bi dozorel po dvajsetem letu) in s tem bolj premišljeno delovanje posameznika z 

bolj učinkovito kontrolo čustev – v ospredju niso več toliko impulzivni čustveni odzivi, 

temveč bolj premišljene reakcije posameznika. S proučevanjem možganskega delovanja se je 

pri posameznikih, ki so nagnjeni k ciljem napredka, večkrat in veliko bolj aktiviral levi čelni 

reženj. Ta se je enako aktiviral tudi pri bolj depresivnih ljudeh v okoliščinah, ko so lahko 

izvajali samokontrolo nad njimi (Strauman, Vieth, Merrill, Kolden, Woods, Klein, Papadakis, 

Schneider & Kwapil, 2006). Roy Baumeister (Salecl, 2010c) je začel opozarjati, da je za 

posameznika veliko bolj kot samozavest pomembna sposobnost samoobvladovanja. 

Samokontrola pomeni predvsem zelo dobro blokiranje in zavestno zaviranje avtomatiziranih 

in rutinskih miselnih ali vedenjskih vzorcev (Fujita, Trope, Liberman & Levin-Sagi, 2006). 

Ravno tako se z odraslostjo zmanjša tvegano, nepremišljeno in predvsem na podlagi zunanjih 

nagrad motivirano odločanje in posledično tako vedenje. Individualne razlike pri senzibilnosti 

posameznika na kazen izvirajo v motivacijskem odzivu, ki je povezan z delovanjem amigdale 

– pretirano povečan strah kot odziv na novitete, grožnje in nepoznavanje problematičnega 

                                                           
 

12 Podrobnejši odgovor podajam v poglavju "Fiziološki vidik empatije in čustev". 
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področja. Na drugi strani se senzibilnost posameznika na nagrajevanje odraža v 

motivacijskem odzivu na prijetne in želene potrditve iz okolja, ki učinkujejo kot okrepitev 

razpoloženja in izločanje dopamina. 

 

Šele zadnje čase so nevrobiologi začeli upoštevati pojem motivacije, ki ga psihologija 

uporablja že stoletje, in ga vključevati v svojo stroko kot organski pojav. Tako na primer 

sodobna definicija delovanja hipotalamusa pravi, da ta povezuje delovanje nevrohormonskih, 

vegetativnih in motivacijskih procesov ter čustvenih odzivanj (Iversen, Kupfermann & 

Kandel, 2000; Goleman, 2010). Centri možganske skorje komunicirajo s hipotalamusom 

preko limbičnega sistema, pri čemer večina povezav poteka v obe smeri. Zunanji dražljaji 

sami namreč ne morejo avtomatično sprožiti življenjsko pomembnih reakcij: tako na primer 

pogled na hrano ne sproži avtomatično teka pri vseh ljudeh, mraz ne tresenja. Sproži jih samo 

telo, ki s pomočjo homeostaze uravnava stabilnost (Cannon, v Iversen in sod., 2000). Ključni 

mehanizmi, ki ohranjajo homeostazo, so nameščeni v hipotalamusu, ki opravlja prej opisane 

funkcije. Ti procesi so nedvomno motivacijske narave, saj vključujejo ne le samouravnavanje, 

temveč tudi prizadevanje za preživetje. Hormoni iz hipotalamusa so zato ključna sestavina 

vsakega motivacijskega procesa in hotenega vedenja. Brez njih morda ni mogoče zagnati 

hormonske verige, ki jo potrebuje odločanje za dejanje. Iz tega lahko sklepamo (ker je 

hipotalamus vezan na centre čustvovanja in možgansko skorjo), da misli in čustva delujejo na 

hormonsko aktivnost hipotalamusa, zavirajo ali pospešujejo hormonsko dejavnost organizma. 

Poenostavljeno bi posameznikov odziv lahko opisali: s kognitivno zaznavnimi mehanizmi v 

kortikalnem delu možganov določenemu dogodku pripišemo pomen in pomembnost, kar 

vpliva na pojav čustev v subkortikalnih centrih. S čustvi hote ali nehote delujemo na 

hormonsko sliko, tako kot hormonska slika deluje na čustva in posledično na kognitivno 

odločanje. 

 

 

3.2.2 LOKUS KONTROLE KOT SAMOURAVNAVANJE 

 

Ključnega pomena v kognitivno vedenjskih teorijah so atribucije – vzroki, ki jih pripišemo 

dogodkom, da bi jih osmislili (Musek, 1993). Izbira samouravnavanega delovanja je povezana 

s prepričanjem posameznika o lastnem nadzoru ali nadzoru drugih nad svojimi odločitvami v 

nastalih razmerah. Rotterjeva teorija socialnega učenja (Lacković-Grgin, 2000) poudarja, da 
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sta učinek uspeha in količina vloženega truda za dosego tega uspeha večja, če je posameznik 

prepričan, da lahko na izid v določenih okoliščinah vpliva sam (internal locus of control). 

Drugače je v primerih, ko izid pripisuje zunanjim dejavnikom, kot so sreča, usoda, drugi 

ljudje (external locus of control). Kadar koli se drugi osebi vsiljuje določeno vedenje, njena 

motivacija lahko variira od amotiviranosti in upora, preko pasivne pokornosti do aktivne 

predanosti – v primerih, ko se je posameznik poistovetil z elementi eksterne motivacije ali jih 

celo ponotranjil. Ključno za povečanje motivacije je, da posameznik zunanji lokus kontrole 

sprejme kot intrinzični, za kar so seveda potrebni medosebni odnosi bližine in posameznikovo 

dojemanje pomembnih drugih kot kompetentnih (Ryan & Deci, 2000). Silvia (2006) poudarja, 

da se posameznik počuti samodeterminiranega takrat, kadar je njegovo vedenje osmišljeno z 

voljo in vloženim trudom, avtonomnostjo in s popolno prostovoljnostjo pri uresničenju 

določene naloge. Omenjeni avtor navaja dve obliki motivacije: 

- notranja motivacija. Motivacija "sama po sebi", pri kateri posameznik povsem svobodno 

prevzame odgovornost, brez prisile ločljivih posledic. To so dejavnosti, ki bi jim lahko 

pripisali lastnost povzročanja samougodja – osebni motiv, užitek, živahnost, vitalnost in 

potrebe; 

- motivacija na podlagi integriranega uravnavanja. Zaradi ponotranjenih vrednot je 

posameznik pripravljen opraviti nalogo tudi, če je še tako dolgočasna. To je motivacija 

zunanjega izvora. Posameznik ne opravlja naloge, ker bi bila zanimiva in zabavna. 

Opravlja jo zato, ker meni, da je "prav", da jo opravi, da nekomu ustreže, da si pridobi 

neko korist. Z njo uresničujemo ponotranjene osebnostne vrednote. 

 

Človek ima nad svojim vedenjem avtonomijo in nadzor – vsaka dejavnost je uravnavana z 

voljo in interesi posameznika (Deci & Ryan, 2000). Avtorja govorita o treh prirojenih 

psiholoških potrebah: potrebe po kompetentnosti, bližini in avtonomnosti. Če so zadovoljene, 

se poveča samomotivacija oz. intrinzična motivacija. Ta nastane iz notranjih pobud 

posameznika in povzroči notranje zadovoljstvo ob dejavnosti, ki je nastala na podlagi 

intrinzične motivacije. V nasprotnem primeru se povečuje zunanja oz. ekstrinzična 

motivacija, ki ima izvor v faktorjih zunaj posameznika, pri čemer je vrednotenje zadovoljstva 

preusmerjeno na odziv iz okolja. Intrinzično motiviran posameznik v svojem delovanju kaže 

več interesa, je bolj samozavesten, vztrajen, kreativen in s tem razvija samoaktualizacijo. 

Temelji intrinzične motivacije naj bi bili prirojeni (prav tam), vendar je njen razvoj in njeno 

utrjevanje zelo odvisno od odnosa drugih do načinov motiviranja, ki jih je posameznik 

internaliziral pri odraščanju. Noben posamezen psihološki fenomen ne vsebuje toliko 
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pozitivnega potenciala človekove narave (za njegov razvoj) kot notranja motivacija, 

inherentna tendenca po odkrivanju novosti in izzivov, razširjanju ter uporabljanju lastnih 

osebnih kapacitet po raziskovanju in želji po učenju (prav tam). Intrinzično motivacijo bi 

lahko opisali kot naravno nagnjenost k asimilaciji, spontanemu interesu ter obvladovanju 

okolja in sebe. 

Weiner (Lacković-Grgin, 2000) gre s teorijo atribucije še korak naprej in lokusu kontrole 

doda svoje mnenje, da je veliko bolj stimulativno (v smislu samouravnavanja) prepričanje, da 

lahko posameznik uspeh pripiše stabilnim vzrokom (vložen trud), kot če ga pripisuje 

spremenljivim vzrokom (slučajnost neke olajševalne okoliščine). To prepričanje je 

stimulativno zato, ker progresivno vpliva na nadaljnja pričakovanja posameznika (Stipek, 

2002). Podobno avtorici Sorić in Vulić-Prtorić (2006) ugotavljata, da so neuspešni učenci bolj 

kot uspešni svoj neuspeh pripisovali nekontroliranim dejavnikom (tistim, na katere kot učenci 

nimajo neposrednega vpliva – "učitelj me ima na piki" namesto "moral bi vložiti več časa v 

učenje"). Tako delovanje nakazuje na neučinkovito samouravnalno učenje, saj se učinek 

neuspešnih učencev glede samorefleksije kaže v nezmožnosti vplivanjana na uravnavanje 

vedenja ali okoliščin v prihodnosti. Uspešni učenci so kljub samokritiki ohranili visoko 

motiviranost za prihodnost, saj so bili prepričani v to, da lahko izvajajo kontrolo nad svojim 

delovanjem. S tem je njihov "splošen" občutek samoučinkovitosti ostal stabilen in na visoki 

ravni. Pripisovanje ugodnih rešitev problemov stalnim, notranjim in univerzalnim razlogom 

vodi v optimizem, vendar pa v primeru neugodnih rešitev (ponavljajočih se neuspehov) 

pripisovanje istih razlogov vodi v deprimiranost in pesimizem (Bandura, 1997; Musek, 1993). 

Optimisti živijo dlje in so bolj zdravi, kar dokazuje, da moramo biti možganom še kako 

hvaležni za "potvarjanje oz.a raztezanje" resnice. Optimizem in občutek (realnega) 

samopoveličevanja sta pomemben del našega psihološkega imunskega sistema (Štaudohar, 

2011b). Brez njiju bi bili zelo depresivni. 

 

Raziskave (Ryan & Deci, 2000) so pokazale, da kadar cilji predstavljajo grožnjo, skrajno 

mejo zmogljivosti, so preveličastni in predstavljajo prevelik pritisk za osebnostni razvoj. 

Kljub morebitni nagradi (ki sledi po doseženem cilju) zmanjšujejo notranjo motivacijo, ker 

tovrstne zahteve vodijo v potrjevanje zunanje kontrole. Na drugi strani možnost izbire, 

samoodločanja in potrjevanje lastnih občutkov povečujejo notranjo motivacijo, ker dopuščajo 

posamezniku večji občutek avtonomije. Avtonomija in podpora občutkom kompetence sta 

zelo pomembni za produktiven razvoj fleksibilnosti in notranje motivacije, ki lahko narašča z 

urejenimi (podpornimi) medosebnimi odnosi. Ob čemer bi rad poudaril, da se avtonomija 
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pogosto povezuje z individualizmom in neodvisnostjo, vendar dosti raziskav kaže na to, da 

prava avtonomija pomeni imeti svobodno (lastno) mesto znotraj nekega kolektiva, ki te 

sprejema, podpira in ti nudi oporo. Ob doživljanju spodbude iz okolja (pohvale in 

odobravanje ob nekem doseženem cilju) je posameznik eksterno motiviran, kar pozitivno 

vpliva tudi na njegovo notranjo motivacijo. Po drugi strani bližnji odnosi brez elementov 

avtonomnosti vodijo v nižje zadovoljstvo, manj uživanja in nižji občutek blagostanja (Deci & 

Ryan, 2000). 

 

Raziskava je pokazala pomembne povezave med osebno strategijo kontrole in samozavezo, 

da bo posameznik naredil spremembo (Chen & Wang, 2007). Ta je pojmovana kot skupek 

treh med seboj razlikovanih komponent – čustvenosti, vztrajnosti ob spreminjanju in 

normativnega pristopa do spremembe. Posamezniki z bolj izrazito samokontrolo (imajo 

občutek, da sami nadzirajo situacije, v katerih se znajdejo) imajo navadno višje čustvene in 

normativne zaveze za spremembo, ki bi jo radi storili. Tisti, za katere je bolj izrazita zunanja 

kontrola (imajo občutek, da je njihovo življenje vodeno z zunanjimi faktorji kontrole), imajo 

izrazito višjo vztrajnost za doseganje spremembe, za katero so se odločili. Ali potem to 

pomeni, da potrebujemo tako notranjo kot zunanjo kontrolo, če hočemo nekaj izpeljati do 

konca? Verjetno ne vedno, vendar če ozavestim svoje delovanje v času doktorskega študija, se 

je to gotovo odrazilo. Lahko trdim, da sem si ob odločitvi za doktorski študij močno želel, da 

ga tudi končam. Iz normativnega vidika sem si ga želel končati čim bolje, kar seveda ni ravno 

učinkovito zastavljeni cilj – manjka mu časovni rok. V vseh teh letih sem zadovoljeval normo 

kakovosti, saj sem bil neprestano miselno pri temi disertacije (z velikim interesom sem iskal 

vire v vseh medijih in situacijah, v katerih sem se znašel v tem času in bi jih lahko povezal s 

proučevano tematiko). Vendar je moralo priti opozorilno pismo s fakultete o časovnem roku, 

ki me je letos zavezovalo k vztrajnosti, da vse (tekom let) pridobljene informacije združim v 

končno obliko disertacije. 

 

Tako avtorja (Chen & Wang, 2007) govorita o treh mogočih oblikah odzivanja posameznika: 

- čustvena zaveza za spremembo. Obstaja želja po spremembi, ki izhaja iz 

posameznikovega prepričanja, da bo imel ob tem osebni dobiček – ker spremembo 

"želim" storiti; 

- vztrajnost za zavezo za spremembo. To je ozaveščanje in upoštevanje mogočih posledic 

ob napakah, ki se lahko pojavijo zaradi doseganja sprememb – ker spremembo "moram" 

storiti; 
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- normativnost za doseganje zaveze. Zajema osmišljanje obveznosti, ki bodo nujno 

potrebne za uspešno uresničevanje sprememb – ker "bi bilo dobro" narediti spremembo. 

Posameznik z močno samokontrolo pri svojem delovanju večkrat uporablja čustvene zaveze 

za spremembo, pri čemer mu je zelo neprijetno, kadar mora spremembe izvršiti zaradi 

obligacije ali ukaza drugih, saj je ob tem pogosto izključena lastna želja po spremembi. Razen 

če uvidi, da bi bilo spremembo dejansko zelo dobro izvršiti – da si osmisli razloge za 

spremembe (prav tam). Zato si mora samoučinkovit posameznik (ki ima močno 

samokontrolo) zadeve osmišljati toliko, da v njih vidi smisel in željo. To zadnje pa v mojem 

primeru ni bilo potrebno, ker je bila želja po končanju študija prisotna že od samega začetka. 

 

Lahko se pojavi neskladje med prepričanjem posameznika v lastno učinkovitost in njegovimi 

realnimi sposobnostmi (Bandura in sod., 1977), da bo uspešno rešil nastale težave, kar se 

navadno odraža v učinku njegovih prizadevanj. Tako posameznik lahko verjame, da bo z neko 

dejavnostjo dosegel določeni cilj, vendar je vprašanje, če je sploh zmožen učinkovito izvesti 

dejavnosti, ki bi ga do želenega cilja pripeljale. Zato je pravilna in realna ocena vseh dejstev 

in dejavnosti, ki jih mora človek sprejeti in opraviti pri doseganju svojega cilja, zelo 

pomembna. Ob podcenjevanju naloge pride do precenitve svojih sposobnosti. Ravno tako ni 

dobro, če nalogo precenjujemo, ker potem posledično ocenimo, da naloge ne bomo zmožni 

opraviti in k uresničevanju naloge sploh ne pristopimo. Bandura (Čot, 2004) poudarja, da se 

taki izidi pojavijo predvsem v primerih, ko so naloge in okoliščine nalog dvoumne. 

 

Samospoštovanje posameznika in s tem občutek samoučinkovitosti je lahko zelo ogrožen, če 

je diskrepanca med želenim in dejansko realiziranim zelo velika. Tako imenovani 

prolongirani stres, ki se pojavi kot njena posledica, je mogoče zmanjšati ali se mu celo 

izogniti na naslednje načine (Lacković-Grgin  in sod., 1998): 

- asimilacija oz. primarna kontrola (Heckhausen & Schulz, 1995) zajema aktivno vplivanje 

na okoliščine, ki povzročajo nezmožnost uresničitve želenega; 

- akomodacija oz. sekundarna kontrola (prav tam) se odraža v osebnostni prilagoditvi želja 

okoliščinam, ki jim je posameznik izpostavljen; 

- imunizacija oz. terciarna kontrola (Lacković-Grgin in sod., 1998). Reinterpretacija 

relevantnih in negacija nerelevantnih informacij in okoliščin oz. uporaba obrambnih 

mehanizmov racionalizacije, represije, kompenzacije in iskanje čustvenega ravnovesja. 
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Vse tri oblike kontrole naj bi se medsebojno izključevale (Lacković-Grgin in sod., 1998) – 

morda nekoliko manj sekundarna in terciarna kontrola. Primarna naj bi vsebovala več 

dejavnosti, usmerjenih v okolje (aloadaptacija), drugi dve naj bi bili predvsem kognitivne 

narave (avtoadaptacija). Zato naj bi bila primarna kontrola bolj kakovostna. Vendar nekateri 

drugi avtorji (Gould, 1999, v Lacković-Grgin, 2000) izražajo svoje kritično stališče do takih 

ugotovitev, ki premalo upoštevajo vpliv kulture, v kateri posameznik živi. V kulturah, v 

katerih je normirana večja subordinacija posameznika kolektivnosti in skupini (primer 

azijskih kultur), ni potrebe, da bi bila primarna kontrola bolj preferirana ali da bi bila celo bolj 

adaptivna od sekundarne. 

 

Tezo, da je primarna kontrola bolj kakovostna, zagovarjata Heckhausen in Schultz (1995; 

Lacković-Grgin, 2000). Podkrepita jo z argumenti, da vsa živa bitja aktivno delujejo na svoje 

okolje, da se primarna kontrola ontogenetsko pojavlja pred sekundarno in da je zelo 

pomembna za preživetje. Vendar se je treba zavedati, da je sekundarna kontrola pogosto lahko 

tista, ki preprečuje škodljive posledice morebitne izgube možnosti uporabe primarne kontrole, 

še posebno, kadar je slednja pri posamezniku onemogočena (nezrelost organizma, bolezen, 

staranje). Zato avtorja (prav tam) poleg prve trditve predpostavljata, da se obe obliki kontrole 

(primarna in sekundarna) skozi življenje izmenjujeta, odvisno od izzivov in ovir, na katere 

naleti posameznik v nekem življenjskem obdobju. Raziskava Lacković-Grgin in sodelavcev 

(1998) potrjuje izpostavljeno predpostavko o izmenjevanju. Raziskava je pokazala na visoko 

korelacijo med učinki sekundarne in terciarne kontrole, ki je interpretirana z dejstvom, da sta 

obe kontroli usmerjeni v proučevanje samega sebe – oseba sama sebe prilagaja okoliščinam, 

sebe spodbuja in umirja. Predpogoj, da se lahko nekdo prilagaja različnim okoliščinam, je 

pozitiven pristop do problemov oz. frustracij, na katere naleti v svojem razvoju. Tako je 

Bandura (1997) prepričan, da se stvari v življenju posameznika ne zgodijo same po sebi, 

precej so odvisne od njegove dejavnosti. Nekateri nad problemi obupujejo in se tako bolj 

ukvarjajo s svojimi "nesposobnostmi" kot sposobnostmi. Drugi tip ljudi frustracije jemljejo 

kot izziv, vlagajo energijo v to, da dosežejo svoje zadane cilje, in so posledično zaradi tega 

manj nagnjeni k depresiji in negativnim posledicam stresa. 

 

Koncept razvoja uravnavanja (Heckhausen, 1997) bi, s povezavo dvodimenzionalnega modela 

primarne in sekundarne kontrole na eni strani ter selekcije in kompenzacije na drugi strani, 

lahko predstavili s pomočjo štirih tipov kontrolnih strategij: 
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- v selektivno primarni kontroli naj bi posameznik usmerjal energijo v analiziranje virov, 

kot so razpoložljivi čas, potreben napor, osebne sposobnosti in veščine, ki so izključno 

usmerjene v pridobitev in uresničitev določenega cilja; 

- kompenzacijska primarna kontrola nastopi takrat, kadar so uporabljeni viri iz selektivne 

primarne kontrole neustrezni ali neadekvatni za dosego cilja. Gre predvsem za zunanje 

vire, kot so pomoč drugih (lahko v zelo konkretni tehnični obliki), s katerimi posameznik 

dopolni lastne kapacitete pomanjkljivih virov; 

- selektivna sekundarna kontrola je usmerjena v interni svet posameznika, ki poskuša s 

krepitvijo volje in želje le še bolj utrditi izbrani cilj. Tipičen primer so lastne spodbude in 

pohvale, s katerimi posameznik še utrdi vrednost izbranega cilja in izboljšuje osebni 

nadzor nad doseganjem cilja; 

- kompenzacijska sekundarna kontrola je sposobnost minimaliziranja negativnih učinkov 

neuspeha, s ciljem zadrževanja pozitivne samopodobe in motivacijskih procesov. 

 

Efektivna in ustrezna uporaba vseh štirih strategij samouravnavanja se odraža v višjem 

procesu: optimizaciji. Ta omogoča uporabo strategij glede na priložnosti in omejitve 

posameznikovega razvoja v smeri razširitve, ohranitve in zaščite dolgoročnega potenciala 

primarne kontrole. Bazična predpostavka je, da posameznik uravnava uporabo strategij glede 

na to, ali oceni določene situacije kot priložnost ali omejitev (Heckhausen, 1997). Emmons 

(1986) poudarja, da so pozitivni učinki oz. dosežki posledica prizadevanja za uresničenje 

cilja, ki delujejo v prihodnje kot pozitivna spodbuda, kot izziv. Negativni učinki oz. neuspehi 

so predvsem posledica preokupiranosti z izogibanjem negativno možnim izidom. Omenjeni 

avtor je predvideval, da z odraščanjem lahko pretekli dosežki postanejo bolj pomembni in 

imajo pričakovanja za prihodnost dosti manjši pomen za posameznika pri izbiri 

samouravnalnih strategij. 

 

Za terciarno kontrolo so značilni obrambni mehanizmi, pri katerih v zrelejših dobah13 upadajo 

nezreli obrambni mehanizmi, ohranjajo pa se zreli. Metanje kovanca za nadaljnjo usodo oz. 

"kako se odločiti v neki dilemi", bi lahko opredelili kot primarno kontrolo (Heckhausen & 

Schulz, 1995), ker vsebuje dejavnost, na podlagi katere bo sprejeta odločitev za nadaljnjo 

dejavnost, ki bo usmerjena v okolje. Vendar avtorja opozarjata, da gre za namišljeno iluzorno 

                                                           
 

13 Kadar govorim o zrelejših dobah, mislim na razvojne dobe od adolescence naprej. 
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obliko primarne kontrole, ki ne sloni na nekih verodostojnih dejstvih, temveč je odločanje z 

metanjem kovanca dejavnost, ki ni usmerjena v zunanje okolje, čeprav je na prvi pogled 

videti. Sam bi omenjeni način delovanja prej uvrstil v terciarno kontrolo, saj je nekakšna 

nezrela oblika prelaganja odgovornosti. Je obrambni mehanizem, ki bi ga težko opredelili kot 

"zrel" obrambni mehanizem, saj navadno doprinese k adekvatni adaptaciji v okoliščinah, ki za 

posameznika predstavljajo nevarnost osebnega neravnovesja (Baumeister, 1998, v Lacković-

Grgin, 2000). Lacković-Grginova (2000) zatrjuje, da se preveč zanemarja vloga terciarne 

kontrole že s tem, ko se predpostavlja, da je kontrola osebnega razvoja zavesten in namenski 

proces, medtem ko so obrambni mehanizmi (kot sestavni del terciarne kontrole) spontani in 

nezavedni. S tem je terciarna kontrola konceptualno izključena, saj se zanemarja razlika med 

nezrelimi in zrelimi obrambnimi mehanizmi, ki so lahko povsem kognitivno zasnovani in 

adekvatni. 

 

Bi lahko trdili, da je primarna kontrola že v osnovi bolj funkcionalna oblika od sekundarne 

kontrole? Glede na mogoče oblike primarne kontrole ni nujno. Dejavnosti v primarni kontroli 

lahko ocenjujemo glede na njihovo variiranje od verodostojnih k iluzornim oblikam ter od 

funkcionalnih k nefunkcionalnim oblikam (Heckhausen, Schulz, 1995): 

- verodostojna in funkcionalna oblika je idealen tip primarne kontrole, ker omogoča 

trenutno doseganje zunanjega cilja, poleg tega predstavlja dolgoročen potencial za razvoj 

osebnostne kontrole; 

- verodostojna, a nefunkcionalna oblika omogoča doseganje trenutnih ciljev, vendar ogroža 

dolgoročni potencial. Primer uspešnega deloholika, ki zaradi naprezanja in uresničevanja 

trenutnih ciljev ustvarja pogoje za "izgorelost" v dolgoročnem pogledu; 

- iluzorna in nefunkcionalna oblika je najbolj škodljiv tip primarne kontrole, ker 

onemogoča uresničitev trenutnih ciljev in šibi dolgoročen razvoj potencialov ustrezne 

osebnostne kontrole. Primer praznoverja metanja kovanca, ki je opisan že prej; 

- iluzorno in funkcionalno obliko lahko opredelimo kot vedenje v pravi smeri, vendar zaradi 

napačnega razloga. Primer zelo bolnih ljudi, ki so prepričani, da lahko imajo osebno 

kontrolo nad boleznijo brez zdravil. To prepričanje navadno zelo okrepi učinek zdravil, če 

jih seveda potem ti ljudje začnejo jemati, saj omogoča sinergijo med zdravili in 

prepotrebno voljo, da posameznik prebrodi vse frustracije, ki se pojavljajo ob zdravljenju. 

Če do omenjene sinergije ne pride, bi lahko govorili o primeru iluzorne sekundarne 

kontrole, ki jo predstavlja preidealizirana samokontrola, neskladna z realnostjo. To je 
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pretiran občutek ljudi, da imajo lahko vse, tudi zelo hudo bolezen, pod lastnim nadzorom 

– kar že meji na iluzorno in nefunkcionalno obliko. 

 

Ko je posameznik soočen z izgubo ali napako, ni problematična samo frustriranost zaradi 

neuspeha. Ta izkušnja predstavlja grožnjo samopodobi, ki sega tudi v samoučinkovitost in 

samouravnavanje (Heckhausen & Schulz, 1995). Zato sekundarna kontrola ne predstavlja le 

uspešnega soočanja s frustracijami ob neuspehu, pač pa omogoča tudi vodenje primarne 

kontrole v ustrezno selektivnost postavljanja ciljev v prihodnosti. Lahko bi rekli, da 

sekundarna kontrola v tem pogledu olajša primarno. 

 

V kasnejših starostnih obdobjih upada primarna kontrola, sekundarna narašča (Heckhausen & 

Schulz, 1995). Glavna naloga sekundarne kontrole je minimalizirati izgube in ohraniti ter 

razširiti že pridobljene kakovosti primarne kontrole. Potreba po sekundarni kontroli je 

inherentnega izvora. Pogojujeta jo dva inherentna razloga – sestavni del posameznikovega 

delovanja so napake in neuspehi; človek ima notranjo potrebo po tem, da selekcionira cilje, ki 

jim sledi (Lacković-Grgin, 2001). Ameriške raziskave so pokazale, da so starejši ljudje veliko 

bolj obremenjeni s problemi, ki izhajajo iz njihovega socialnega okolja, kot s tistimi, ki imajo 

izvor v njihovem organizmu. To zato, ker veliko težje nadzorujejo socialno okolje kot svoje 

osebne fizične probleme (s katerimi so se nekako že sprijaznili). Posledično veliko raje 

uporabljajo terciarno kontrolo v smislu racionalizacije, vendar še vedno lažje racionalizirajo 

fizične primanjkljaje kot probleme iz socialnega okolja (Heckhausen, 1999, v Lacković-

Grgin, 2000). Starejša oseba svoje poškodbe, starostne fiziološke primanjkljaje sprejme, ker 

več ne verjame, da bi jih še lahko odpravila – in predvsem to je razlog, da bolj uporablja 

sekundarno in terciarno kontrolo. Vendar nekatere raziskave (Heckhausen & Schulz, 1995) 

kažejo, da posameznik v odrasli dobi uporablja zlasti primarno kontrolo, če mu je le 

omogočena in dostopna. Avtorja sta dejstvo potrdila v raziskavi invalidnih, ostarelih ljudi, ki 

živijo v skrbniških institucijah. Ugotovljena je bila močna želja po neodvisnosti in izražene 

potrebe, da jim okolje omogoči bolj lastno odločanje v življenju. Socialni delavci in drugo 

osebje v starostnih domovih lahko torej pomagajo starejšim osebam tako, da jim predstavljajo 

kompenzacijo za osebni primanjkljaj primarne kontrole. Raziskave so pokazale, da se 

vztrajnost kot osebna lastnost v odrasli dobi ohranja, medtem ko naj bi fleksibilnost naraščala 

od mladostne dobe k odraslosti (prav tam). To je še en kazalnik, da je za starejše ljudi bolj 

značilna sekundarna kontrola, ki bi jo lahko ocenili kot bolj fleksibilno v smislu prilagajanja 

na različne okoliščine, kot bi to lahko trdili za tendence dejavnosti v primarni kontroli. 
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V življenju obstajajo tri kategorije problemov: 

- taki, na katere lahko vplivamo; 

- taki, na katere ne moremo vplivati, vendar se jim lahko izognemo, in 

- taki, na katere ne moremo niti vplivati niti se jim ne moremo izogniti. 

Posameznik z visokim samouravnavanjem zna neki svoj osebni problem umestiti v eno od 

kategorij in ga nato rešuje z uporabo natanko tistih strategij, ki so za posamezno kategorijo 

značilne. Probleme iz prve kategorije rešuje, ker je reševanje v njegovi moči. Problemom iz 

druge kategorije se poskuša izogniti, probleme iz tretje pa sprejme v zakup, ker ni v njegovi 

moči, da na njih vpliva. Pogosto se zgodi, da se šele takrat, ko smo sposobni sami sebi 

priznati, da neki problem spada v tretjo kategorijo, pokažejo nove različne "realne" možnosti 

vpliva na problem. Lahko bi trdili, da prva in druga kategorija predstavljata bolj primer 

primarne kontrole, tretja pa bolj sekundarno oz. terciarno kontrolo.  

 

O neustreznem samouravnavanju bi lahko govorili takrat, kadar posameznik poskuša problem 

iz tretje kategorije reševati na način, ki je značilen za prvo kategorijo. V takih primerih 

pogosto trošimo svojo energijo tam, kjer dejansko nimamo možnosti vpliva, in nam 

posledično zmanjkuje energije na področjih, kjer bi jo nujno potrebovali. Po ugotovitvah prej 

omenjenih raziskav (Lacković-Grgin in sod., 1998) bi lahko sklepali, da je morda neustrezno, 

da starejši prehitro uporabijo tretjo obliko kontrole oz. prehitro umestijo svoje frustracije (tudi 

fiziološke primanjkljaje) v tretjo kategorijo problemov, čeprav bi morda še obstajala možnost 

vplivanja na njih. Verjetno so s tem res bolj fleksibilni pri prilagajanju okolju, kot trdita 

Heckausen in Schulz (1995), vendar menim, da si posledično onemogočijo uvideti morebitne 

nove možnosti. S tem nočem trditi, da je umeščanje osebnih problemov v tretjo kategorijo 

neustrezno. Ravno nasprotno – sposobnost reševanja problemov z uporabo strategij, ki so 

značilne za tretjo kategorijo (problem sprejeti "v zakup"), je za učinkovito samouravnavanje 

nujna. Vendar v tem primeru posameznik (tudi starejša oseba) še vedno potrebuje določeno 

dejavnost, ki ga stimulira k uvidu morebitnih novih možnosti. Zaradi tega lahko trdim, da sta 

sekundarna in terciarna kontrola, ki sta značilni za tretjo kategorijo problemov, zelo aktivni – 

kljub temu da se ta lastnost bolj pripisuje primarni kontroli (Gutmann, 1964, v Lacković-

Grgin, 1998; Heckhausen & Schulz, 1995). Prepričan sem, da je tako v sekundarni kot 

terciarni kontroli zelo prisotna dejavnost posameznika, ki je sicer trenutno usmerjena v 

internalizirane osebnostne procese, nato pa se navadno izraža v aktivnih posegih v okolje. 
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Lahko bi trdili, da so kakršne koli oblike odvisnosti posameznika v bistvu poskus 

"samomedikacije" (Khantzian, 1990, v Žvelc, 2001), samozapolnitve manjkajočega zdravega 

objektnega odnosa in ravno tako poskus kontrole nad introjiciranimi elementi neustreznega 

objektnega odnosa. Problematika se odraža v neproduktivnih oblikah primarne, sekundarne in 

terciarne kontrole. Videli smo, da je potrebne veliko energije za eksterne dejavnosti 

(usmerjene v spreminjanje okolja) v primarni kontroli in interne dejavnosti (kognitivne 

dejavnosti, usmerjene v prilagajanje okolju) v sekundarni in terciarni kontroli. Zaradi 

primanjkljaja introjiciranih elementov zdravega objektnega odnosa, ki bi omogočali 

"zlivanje" dobrega in slabega v eno, je posamezniku pretežko "sprejeti v zakup" svoje 

neuspehe, napake. Zato že v fazi sekundarne kontrole uporablja neproduktivne oblike 

preoblikovanja pogleda na realnost (različne oblike odvisnosti, umikanje v virtualni svet). V 

terciarni fazi kontrole razvije neustrezne obrambne mehanizme, ki nimajo namena le 

zavarovati ega v razvojno še prehudi frustraciji, pač pa egu ponujajo lažno podporo, ki mu 

onemogoča osebnostni razvoj. Vse skupaj vodi v neproduktivne dejavnosti v primarni fazi 

(depresije, nesamozavestno delovanje, ki se navadno odraža v neodločnosti in nedoslednosti). 

Kot element v sklenjenem začaranem krogu se pojavijo nova razočaranja in neuspehi, ki le še 

bolj kličejo po odvisnosti kot "lažnem" poskusu samouravnavanja. 

 

 

3.2.3 CILJI KOT SAMOURAVNAVANJE 

 

Cilji so lahko zelo trivialni ali relativno trajni in koherentni za osebni razvoj posameznika. To 

pomeni, da so lahko povsem nasprotujoči si. Enodnevni cilj nekoga, da dan preživi v 

zabaviščnem parku, je lahko povsem nasproten želji, da razvije sposobnost potrpežljivosti. 

Zabaviščni park mu ponuja ravno nasprotno alternativo – trenutno zadovoljitev želje po 

sprostitvi. Fujita s sodelavci (2006) zatrjuje, da imajo višjo samouravnalno kontrolo tisti, ki si 

znajo zastavljati dolgoročnejše cilje. Na tej poti se morajo zoperstaviti več neprijetnim 

stvarem in so zato bolj angažirani, četudi bi pri tem naleteli na morebitne neželene ali 

oteževalne okoliščine, ki bi povečevale razdaljo do cilja (podaljševanje časa, hipotetičnost oz. 

premajhna dorečenost cilja, socialna distanca zaradi narave opravljanja naloge ...). 

Posamezniki, ki si zastavljajo kratkoročne cilje, so tako lahko manj uspešni, kadar so 

izpostavljeni doseganju bolj dolgoročnih ciljev in nalog. Raziskovanje odnosa med 

kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji je pokazalo (Emmons, 1986), da je subjektivna dobrobit 
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mnogo večja, če so kratkoročni cilji oblikovani v smeri dolgoročnih. Razvojno najbolj 

neugodno za posameznika je, da si postavi le take kratkoročne cilje, ki mu omogočajo 

trenutno izogibanje soočenju z morebitnimi neprijetnimi življenjskimi situacijami. 

 

Eden od kognitivnih motivatorjev, ki jih navaja Bandura (Radovan, 2000), je postavljanje 

ciljev (teorija ciljev) – zmožnost posameznika, da vrednoti svojo dejavnost in si na podlagi 

tega zastavlja želene cilje, je pomemben samoreferenčni mehanizem kognitivne motivacije. 

Ko se udeležujem različnih delavnic o tej temi, vedno bolj razumem, v čem je razlika med 

uspešnimi ljudmi in tistimi, ki se jim dostikrat zgodi, da zadane naloge ne izpeljejo do konca. 

Ta razlika je ravno v zelo jasno postavljenih ciljih, ki lahko predstavljajo uspešen začetek in 

predpogoj za uspeh pri nalogi. Strinjam se z ugotovitvami Bandure (1997), da je zato zelo 

pomembno postaviti cilje zelo specifično in da je njihova težavnostna stopnja tolikšna, da jo 

posameznik s svojimi sposobnostmi lahko doseže. Po lastni oceni naj bi bili postavljeni cilji 

nekoliko višji od trenutnih sposobnosti, vendar še vedno toliko visoki, da jih je posameznik z 

vlaganjem truda sposoben doseči. Nikakor ne previsoki, ker bi neuspeh povzročil padec 

motivacije, depresijo in druge motnje. S tem se sicer pojavlja občutek neravnovesja, vendar je 

ravno to stanje tisto, ki nas dodatno motivira za dosego cilja, s čimer spet vzpostavimo 

ravnovesje. Raziskovalci samoučinkovitosti opozarjajo na posebno osebnostno lastnost – 

vestnost, ki naj ne bi imela pozitivne korelacije le s samoučinkovitostjo, ampak predvsem z 

zastavljanjem ambicioznejših ciljev in večjo posvečenostjo za njihovo uresničevanje 

(Gellatly, 1996, v Judge in sod., 2007). Vendar pa nekateri od njih opozarjajo, da to velja le za 

preprostejše naloge, manj za kompleksnejše. 

 

Dweckova (2006, v Dolenc, 2011) trdi, da razvoj zagotavlja le dejavnost, ki je usmerjena v 

reševanje malenkost težje naloge, ki jih že obvladujemo. Sestavni del opisanega delovanja so 

napake in neuspehi, zato je potrebnih več poskusov – če nas je neuspehov strah, potem nam 

ne bo uspelo napredovati. Avtorica (prav tam) pri ocenjevanju lastnih dosežkov in 

sposobnosti razlikuje med pripadniki statične paradigme (posamezniki z naravnim talentom in 

inteligentnostjo) in razvojne paradigme (posamezniki, ki so uspeli zaradi sistematičnega dela, 

vloženega truda in s spodbudami iz okolja). Pripadniki statične paradigme neuspehe pogosto 

razumejo kot izgubljanje talenta, ki "so ga imeli", posledično se izogibajo stvarem, kjer bi bili 

lahko neuspešni, in s tem zelo pripomorejo k stagniranju v osebnostnem razvoju. Na drugi 

strani lahko učinek razvojne paradigme vidimo pri posameznikih z višjo samoučinkovitostjo, 

ki vmesne neuspehe jemljejo kot dodatno motivacijo. Ali bo negativno neskladje med želenim 
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in doseženim delovalo motivacijsko, je odvisno predvsem od tega, ali posameznik sploh 

verjame v to, da je zmožen cilj doseči. Pri tem je pomembno, da si na poti doseganja večjega 

cilja postavlja manjše cilje, katerih uresničitev predstavlja motivacijo za vlaganje truda v 

uresničitev glavnega cilja. S tem lahko sproti korigira glavni cilj, ker mu uresničevanje 

vmesnih ciljev ponuja smernice za nadaljnje delo. 

 

Doseganje podciljev od posameznika zahteva dolgotrajne napore in mu hkrati omogoča lastno 

opogumljanje, saj je dejansko neprestano v eni in edini nadfazi – uresničevanje razvojnega 

cilja. Zdi se mi zelo pomembno, da se posameznik v fazah dejansko ukvarja samo s tistimi 

nalogami, ki so značilne za posamezno fazo. Razvojno nekonstruktivno je, da se v fazi 

odločanja o izbiri ustrezne vedenjske strategije posameznik še vedno ukvarja z različnimi 

alternativami definiranja cilja. To pomeni, da se še ni identificiral s ciljem. Je v negotovem 

položaju, saj dvomi o vseh svojih dejavnostih in prizadevanjih za uresničitev cilja, za katerega 

ni prepričan, da je pravi. Analogijo svojih razmišljanj bi lahko iskal v trditvah Heckhausna 

(1997), ki ugotavlja, da bo posameznik izbiral svoje razvojne cilje glede na svoj odnos do 

življenjskih izzivov. Ta odnos pogosto implicira osvobajanje od preteklih ciljev, ki so se 

izkazali za nedosegljive, in sledenje ciljem, za katere obstaja priložnost, da jih posameznik 

poskuša doseči v smeri progresivne razvojne ekologije. To pomeni, da kompenzacijska 

sekundarna in selektivna primarna kontrola (Heckhausen, 1997) delujeta z roko v roki – 

"zmagovalna" samouravnalna strategija. Dokazano je, da je splošna pozitivna naravnanost 

posameznika povezana s samoučinkovitostjo tako, da krepi motiviranost za doseganje 

samozastavljenih ciljev in s tem samouravnavanje (Thelwell, Lane & Weston, 2007). 

Negativna naravnanost se pojavi predvsem takrat, kadar so zahteve v diskrepanci z viri 

sredstev, ki jih ima posameznik na voljo za učinkovito reševanje problema. Pogosto je zato 

vmesno zadajanje posameznih ciljev za doseganje celostnega cilja veliko bolj učinkovito. 

Posameznik zaradi prej omenjene diskrepance občuti negativno osebnostno naravnanost in jo 

mobilizira v prizadevanje za reduciranje celostnega cilja na vmesne cilje. Za te pa se počuti 

dovolj sposoben, da jih uresniči in s tem preoblikuje negativno osebnostno naravnanost v 

pozitivno. Pri vsem tem je ključnega pomena sprememba percepcije trenutno pereče situacije. 

Recipročno si s postavljanjem vmesnih ciljev lažje osmisli svoje delovanje, utrdi občutek 

samoučinkovitosti in pozitivne naravnanosti v reševanju trenutne situacije, na katero 

posameznik posledično gleda bolj pozitivno. 
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Rubikonov model (Heckhausen, 1991, v Lacković-Grgin, 2001) deli dejavnosti pri 

uresničevanju določenega cilja na dve fazi: 

- posameznik v fazi motivacije pred odločitvijo preverja različne alternative (ali iti v novo 

boljšo službo daleč od domačega kraja ali raje ostati doma in imeti več časa za družino). 

Poudarjena je implementacija pozornosti v akcijo. To so metakognitivne strategije, ki naj 

bi se odražale predvsem v selektivnem optimizmu, ta pa pride še toliko bolj do izraza 

takrat, ko je posameznik pred odločitvijo (selektivnostjo) o dveh enako privlačnih ciljih. 

Metakognitivne strategije nam pri samouravnavanju ciljev pomagajo predvsem pri 

oblikovanju strategij načrtovanja (pri izbiri cilja in pristopa za doseganje cilja posameznik 

upošteva vse vire, ki jih ima sam ali okolje), strategij spremljanja in uravnavanja (uspešni 

posamezniki znajo kljub izbranemu pristopu za doseganje cilja narediti kontrolni pregled 

učinkovitosti in smiselnosti izbranega) (Tomec, Pečjak & Peklaj, 2006);  

- v fazi motivacije po odločitvi posameznik deluje v smeri uresničitve cilja, preverja 

ustreznost svojih dejavnosti, njihovo izvršitev in morebitne alternative za izvršitev 

dejavnosti za dosego cilja. Če ugotovitve strategij spremljanja in uravnavanja niso 

zadovoljive, se odloči za vmesno metakognitivno načrtovanje (Tomec in sod., 2006), ki 

zdaj vsebuje upoštevanje informacij, pridobljenih na podlagi kontrolnega pregleda. 

 

Najbolj pomembna komponenta v različnih strategijah uresničevanja ciljev je čas – kdaj 

začeti dejavnosti za uresničitev cilja oz. kako naj si te dejavnosti sledijo (Higgins & Spiegel, 

2004). Posameznik lahko izbira predvsem minimalne cilje, ki jih je treba doseči 

("preventivneži" – ker izbrane cilje doživljajo kot prisilo), ali bolj zahtevne cilje, za katere 

upa, da jih bo lahko dosegel ("aktiverji" – cilje doživljajo kot element napredka, kot gonilo 

razvoja). Druga pomembna komponenta strategij uresničevanja ciljev je hitrost oz. kvantiteta 

(bolj značilna za aktiverje) in natančnost oz. kakovost naporov, ki jih posameznik vlaga za 

dosego cilja (preventivneži, ker so zelo previdni in predvidijo vse mogoče negativne izide) 

(prav tam). S tega stališča lahko sklepamo, da preventivneži v primerjavi z aktiverji veliko 

težje in manj spontano odstopijo od neprimerne dejavnosti, ki so jo izbrali za doseganje cilja, 

in veliko težje najdejo ter prevzamejo nadomestitev za neprimeren cilj. Podobno je pri 

spreminjanju načrta ali celotne strategije doseganja cilja, ki sta se morda izkazala za 

neprimerna. Förster (2003, v Higgins & Spiegel, 2004) je s sodelavci ugotovil, da postajajo 

aktiverji, ko se približujejo uresničitvi oz. izpolnitvi cilja, vedno hitrejši. Na drugi strani 

preventivneži postajajo še bolj natančni in previdni (zato tudi bolj počasni), kadar se 

približujejo zadanemu cilju. Raziskava (Kassowska, 2007) je pokazala, da se posamezniki z 
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bolj izraženo potrebo po zaključevanju nalog, ki so si jih zadali, lažje spopadajo z motnjami 

oz. s frustracijami. Zaradi svoje ozke usmerjenosti imajo sicer omejene kognitivne vire in 

sposobnosti predelave podatkov, vendar se ta lastnost v frustrirajočih okoliščinah pokaže kot 

njihova prednost.  

 

Teorija uravnavanja (Higgins, Shah & Friedman, 1997; Strauman in sod., 2006) je model, ki 

predvideva dva tipa ciljev, specifična po obliki motivacije in strategiji doseganja ciljev. Ciljna 

usmerjenost v napredek vključuje napredovanje v zastavljanju ciljev, osebnostno rast in 

dosežke. Uresničevanje ciljev, usmerjenih v napredek, pomeni, da kot posameznik stremim k 

početju dobrih stvari, kar je na eni strani lahko povezano s pozitivnim in na drugi z 

disforičnim oz. depresivnim razpoloženjem – odvisno od samozaznavanja posameznika. 

Preventivni cilji vključujejo občutke varnosti in odgovornost. Uresničevanje preventivnih 

ciljev pomeni, da kot posameznik poskušam preprečiti slabe stvari, kar se lahko odraža v 

mirnosti ali anksioznih občutjih. Različen pristop samouravnavanja posameznika je odvisen 

od izkušenosti, samopodobe in samoučinkovitosti. Posameznik, ki že v začetnih fazah 

odraščanja ni bil vzgajan v smeri ciljev napredka, bo v kasnejših razvojnih fazah (v 

adolescenci in odraslosti) zelo težko posegel po omenjenih strategijah delovanja. Tako 

delovanje vodi v disforično razpoloženje in simptome depresije zaradi upadanja spodbudne 

motiviranosti in negativnega samovrednotenja. Ta se pojavita zaradi kronične nezmožnosti, 

da bi se usmerjal k dobrim stvarem, in ne k preprečevanju slabih (Strauman in sod., 2006). 

Higgins s sodelavci (1997) ugotavlja, da je uresničevanje ciljev na podlagi usmerjenosti v 

napredek bolj povezano z vedrimi čustvi, kot sta sreča in zadovoljstvo; na drugi strani je 

neuresničitev takih ciljev povezana s čustvi potrtosti, razočaranja in z zmanjšanjem poguma. 

Doseganje preventivno zastavljenih ciljev je povezano s čustvenimi stanji umirjenosti in 

sproščenosti; nedoseganje tako zastavljenih ciljev pa z razburjenjem, vznemirjenostjo, 

napetostjo in nemirnostjo. Pri obeh oblikah doseganja ciljev se seveda intenziteta čustev 

okrepi, kadar so cilji večji oz. pomembnejši. 

 

Ponuja se mi sklep, da preventivneži večkrat obtožujejo sebe za neuspeh, ker menijo, da niso 

ravnali prav oz. dovolj previdno; aktiverji vidijo neuspeh le kot opozorilo, da morajo 

naslednjič ravnati drugače. Menim, da znajo aktivisti veliko bolje ločiti svojo osebnost od 

svojih dejavnosti (vedenja), medtem ko preventivneži svoje vedenje enačijo z osebnostjo in so 

zato toliko težje prilagodljivi kot aktiverji. Njihova "nova prilagoditev" naj bi namreč 

pomenila ne samo uvidenja napake v vedenju in njeno korekcijo, temveč tudi uvidenje napake 
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v njih samih kot osebi, ki ni kos svojim razvojnim nalogam. Na tem mestu lahko omenimo 

povezavo med temperamentom in samouravnavanjem (Rothbart in sod., 2004), ki bi jo lahko 

opisali kot osebnostne razlike med posamezniki glede začetnega interesa in čustveno-

motivacijske reakcije oz. odziva na okoliščine, v katerih se znajdejo. Posamezniki, za katere 

je značilen melanholičen temperamentni tip, imajo navadno šibko samouravnavanje, saj 

njihov strah ne spodbuja primerne pozornosti na možne negativne posledice v smislu 

previdnosti, deluje pretirano in vodi v pretirano rigidno celostno kontrolo njihovega vedenja 

(paničnost ali pretirana zaskrbljenost). 

 

Samouravnavanje je aktiven, kompleksen in dinamičen proces, vendar pogosto zelo 

avtomatiziran (Fitzsimons & Bargh, 2004). To je malo v nasprotju s trditvijo Baumeistra 

(1998, v Fitzsimons & Bargh, 2004), ki pravi, da je samouravnavanje aktiven (bolj kot 

pasiven) in kontroliran (bolj kot avtomatičen) proces. Fitzsimons & Bargh (2004) 

argumentirata svoje mnenje, da je samouravnavanje lahko tudi nezaveden (nekontroliran) 

proces, s primerom o delavcu, ki je dobil namig o napredovanju in se bo zaradi novice bolj 

pozitivno obnašal tako do vodij kot do svojega dela. Ravno tako avtorja zagovarjata tezo, da 

so na podoben nezaveden način pridobljeni stereotipi in nekatere druge odnosne vsebine 

socialnega znanja (če sem bolj altruistično usmerjen, bom starejšemu ali nekomu, ki ga zelo 

spoštujem, odstopil prosto mesto). Z navedenim se ne strinjam. Če se nekih svojih kognitivnih 

mehanizmov povsem ne zavedamo v tistem trenutku, ker so postali avtomatizmi, to še ne 

pomeni, da so nezavedni in nekontrolirani. Seveda so določene stvari avtomatizirane, vendar 

to še ne pomeni, da niso zavestno izbrane. Enkrat so bile, potem jih je posameznik toliko 

utrdil, da so postale navada oz. avtomatizem. Morda bi prej kot nezavedno motivacijo lahko 

razumel eksperiment subliminalnega prikazovanja reklam določenih izdelkov le za delčke 

sekund med filmom, česar ljudje dejansko niso opazili, vendar se je v njih ustvarila potreba na 

nezavednem nivoju. Eksperiment pri ugotavljanju vpliva subliminalnih besed "zapomni si" in 

"pozabi" ob treningu spomina je pokazal podobne ugotovitve, saj so si posamezniki bolje 

zapomnili besede, ki so ob prikazu vsebovale subliminalno geslo "zapomni si" (Mitchell, 

Macrae, Schooler, Rowe & Milne, 2002, v Fitzsimons & Bargh, 2004).  

 

Gladwell (2008) trdi podobno za intuitivne občutke, na katere se pogosto napačno gleda kot 

na nekognitivne procese. Opisuje primer Garyja Kleina (prav tam), ki je proučeval delo 

medicinskih sester, zdravnikov, gasilcev in drugih – kako odreagirajo v stresnih situacijah. 

Ugotovil je, da se takrat ne odločajo razumsko in sistematično, kot je priporočeno. Situacijo 
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premerijo v trenutku, na osnovi izkušenj, intuicije in približne miselne simulacije, in takoj 

ukrepajo. Improvizacija se nam zdi grozljiva ravno zato, ker je na videz povsem naključna in 

zmedena. Vendar jo je mogoče zelo vaditi in natrenirati. Ali bodo ljudje pod pritiskom, ko 

primanjkuje časa, sprejemali dobre odločitve in dobro "improvizirali", je odvisno od njihove 

pripravljenosti, pravil in vaje. Na prvi pogled je odločanje na podlagi intuitivnega občutka 

hitrejše, vendar da razvijemo tako subtilen občutek, potrebujemo čas, veliko izkušenj in 

veliko učinkovitih osebnih analiz situacij ter odnosov, v katerih se znajdemo. Gladwell (prav 

tam) poudarja, da si je za empatično opravljanje svojega poklica treba vzeti čas. Zares dobre 

odločitve slonijo na ravnovesju med razumskim in nagonskim mišljenjem (trenutnim 

uvidom). Omenjeni avtor ne trdi, da so intuitivne odločitve boljše od analitičnih, slabo je, če 

jih uporabljamo v napačnih okoliščinah (prav tam). Nevarnost, ki se lahko pojavi ob 

ocenjevanju na podlagi intuitivnega vtisa, je, da so v naših glavah v predalčku slabih stvari 

tudi stvari, ki so za nas čudne. Te nas razburjajo. Gladwell poudarja, da so lahko tako čudno 

drugačne od nam sprejemljivih stvari, da potrebujemo kar nekaj časa, preden jih razumemo, 

sprejmemo ali nam morda celo postanejo všeč. Treba je biti previden, ko za nas čudne stvari 

kar avtomatično mečemo v predal slabih stvari. 

 

Nekateri strokovnjaki poudarjajo (Higgins, 1996, v Fitzsimons & Bargh, 2004), da pri 

posamezniku ne morejo biti prisotni avtomatični procesi nezavednega doseganja ciljev, če ti 

cilji ali nameni njegovega uresničevanja pri njem že ne obstajajo (ali je ta cilj že uresničeval v 

preteklosti; ali je neka želja že bila prisotna). To potrjuje mojo tezo, da so navade in 

avtomatizmi osebnostne lastnosti, ki obstajajo zaradi svojega predobstoja – gotovo je moralo 

najprej obstajati kognitivno predelovanje prav določenih vsebin o doseganju cilja, ki je nato 

postalo avtomatična navada. Omenjeno je pomembno zaradi zavedanja, da avtomatizmi niso 

nasprotno stanje kognitivno kontroliranih procesov, so njihov postulat. Učinkovito kognitivno 

kontrolirani mehanizmi se namreč odražajo v posameznikovih avtomatizmih, ki so ravno 

zaradi svojih avtomatizmov pogosto lahko bolj konsistenten način delovanja posameznika kot 

zavestna in kognitivna predelava možnih reagiranj (Fitzsimons & Bargh, 2004). 

Samouravnavanje posameznik uresničuje s skripti (Tomkins, 1991, v Silvia, 2006; Musek, 

1993). Skriptna teorija opredeljuje proces preoblikovanja čustvenega izkustva v integriran in 

internaliziran motiv. Vsak dogodek, ki ima neki učinek in v katerem poleg subjekta nastopa 

vsaj en objekt, je poimenovan kot scena. Vendar v določenih situacijah posameznik nekatere 

osebne dogodke obogati s predvidevanji posledic, z interpretacijami in analiziranjem. 

Interkorelacija osebnih analitičnih in kognitivnih procesov omogoči nastanek skripta – morda 
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bi lahko trdili, da osebni dogodek preraste v osebno izkušnjo (dogodku je pripisan pomen). 

Pridobljeni skript predstavlja novo kognitivno orodje posameznika, s katerim bo v prihodnje 

usmerjal svojo motiviranost in razvijal samouravnanost. Avtomatizme in navade je torej 

mogoče kognitivno ozavestiti in posledično preoblikovati. 

 

Elementa samouravnavanja (Silvia, 2006) – avtonomija in občutek kompetentnosti – sta 

pogojena z doživljanjem notranje motiviranosti. Vendar Silvia (prav tam) poudarja, da bi 

pravzaprav lahko trdili, da so povsem notranjega izvora le življenjske potrebe. Postavlja se 

vprašanje, ali je sploh mogoče, da gre za notranjo, avtomatizirano, naravno motivacijo. Vsi 

motivi, ki so višje od osnovnih življenjskih potreb, so nekako pridobljeni, privzgojeni (prav 

tam). Potemtakem je mogoča prevzgoja samega sebe. Volja, užitek in podobno so že zelo 

kompleksne oblike motiviranosti, ki so deloma vedno pogojene s ponotranjenimi vrednotami 

iz okolja. Na tem mestu lahko potrdimo predpostavko, da sposobnost posameznika 

preoblikovati nezanimivo nalogo v užitek poveča občutek kompetentnosti in 

samouravnanosti. Ekstremni primer posameznikove volje, ki se odraža v kognitivnem 

razumevanju, predelavi in vedenjskem odzivu, lahko vidimo v izjavah Viktorja Frankla 

(Ochsner & Gross, 2004). Na podlagi preživetja v taboriščih je spoznal, da lahko ekstremne 

razmere posamezniku vzamejo marsikaj, vendar nikakor ne njegove odločitve oz. izbire, kako 

bo še tako kritične razmere dojemal drugače kot izgubo ali propad. 

 

Emmons (1986) je s svojimi raziskavami ugotovil, da so v največji korelaciji z 

uresničevanjem ciljev pretekli dosežki, prizadevanje za korist in stopnja vloženega napora, ki 

ga to prizadevanje zahteva. Na drugi strani so z neuresničevanjem določenih ciljev najbolj 

povezane nižja prepričanost v uspeh, nizko pričakovana korist cilja (pri odločanju o 

smiselnosti prizadevanja za uresničitev določenega cilja v odnosu z drugimi cilji) in 

ambivalentnost glede prizadevanja za uresničitev določenega cilja (kadar je bilo ambivalentno 

odločanje o smiselnosti prizadevanja za uresničitev konkretnega cilja). Več kot je v 

prizadevanjih posameznika prisotne ambivalentnosti, neodločnosti, več potenciala 

posameznik ustvarja za neuspeh. Tudi nekatere druge raziskave (prav tam) samouravnanosti 

poudarjajo, da je osnovnega pomena za ohranitev motiviranosti posameznika ohranjanje 

njegove konsistentnosti pri pričakovanju mogočih izidov. Ljudje z visoko stopnjo 

življenjskega zadovoljstva zaznavajo svoje prizadevanje za doseganje nekega cilja kot 

pomembno, vredno in manj obremenjujoče glede pričakovanih uspehov. Zanimiva je 

"krivuljasta" povezava med pričakovanjem in končnim (ne)uspehom (prav tam). Posamezniki 
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z visokim ali nizkim pričakovanjem so bili dosti bolj nesrečni ob neuspehu kot tisti, ki so 

imeli srednja pričakovanja. Ugotovitev nas lahko vodi do sklepa, da je prevelik optimizem 

(tudi pesimizem) lahko zelo obremenjujoč v primeru neuspeha. Še posebno v primeru 

nezmožnosti prenosa pozitivnih izkušenj na kasneje zaradi nekaj hudih negativnih izkušenj – 

to lahko vse skupaj vodi v zelo neugoden pogled na prihodnost. 

 

Temeljni značajski lastnosti človekovega samouravnanega vedenja sta selektivnost in 

zmožnost kompenziranja izgub – obe lastnosti, povezani s fleksibilnostjo posameznika 

(Lacković-Grgin, 2001). Selektivnost posamezniku omogoča izbiro razvojnih ciljev in 

usmerjanje energije v vire, ki omogočajo doseganje teh ciljev. Za produktivno razvojno 

uravnavanje je zato pomembno narediti dober izbor ciljev in jih pravočasno uresničiti s 

potrebno mero vztrajnosti. Napačen izbor ali napačno kanaliziranje energije pri uresničevanju 

zadanega cilja ne pomeni le možnosti nezadovoljstva ob neuspešno opravljeni nalogi, ampak 

predvsem možnost za izgubo primernega časa in razpoložljive energije za uresničitev 

določenega cilja. Seveda so to trenutki, ki se posamezniku v njegovem razvoju gotovo 

zgodijo. Takrat je zato zelo pomembno, da zna kompenzirati oz. nadomestiti posledice 

neustrezno izbranih ciljev ali izgubo energije, ki je bila vložena v neustrezna sredstva za 

dosego ciljev. Bolj kot volja za doseganje ciljev je pomembna posameznikova sposobnost 

samovodenja, ki zajema hitro odzivanje na ponujene možnosti, ignoriranje motečih 

dejavnikov, fleksibilnost pri odzivanju na trenutne razmere, preseganje ovir in uravnavanje 

konfliktov med cilji (Gollwitzer & Moskowitz, v Fitzsimons & Bargh, 2004). Tako Higgins s 

sodelavci (1997) ugotavlja, da je usmerjenost v napredek bolj povezana s samouravnanostjo 

idealov (motiviranost na podlagi želja, upanja in prizadevanja), preventivna usmerjenost pa je 

bolj v povezavi s samouravnanostjo obvez (motiviranost zaradi njihovih dolžnosti, obveznosti 

in odgovornosti). Z raziskavami so tako ugotovili, da se večje samouravnavanje odraža v 

manjši samodiskrepanci. 

 

 

3.2.4 MOTIVACIJA KOT SAMOURAVNAVANJE 

 

Medtem ko je Freud (Musek, 1993) videl vzročnost za različno motiviranost posameznikov v 

zadovoljevanju ali blokiranju nagonskih teženj oz. kasneje glavnih dveh motivacijskih 

akterjev erosa in tanatosa, so bili drugi avtorji prepričani, da obstaja veliko število 
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samostojnih motivov – med njimi naj bi bila temeljna in splošna težnja po samoaktualizaciji 

(Jung, Maslow), težnja po moči in uveljavljanju (Adler) ali težnja po smislu (Frankl). Ravno 

zato je težko reducirati osebnostno motivacijo na nekaj specifičnih motivov – bolj pomembno 

kot to je vedeti, kako motiviranost učinkuje na posameznika. Bistvena razlika med 

posameznimi oblikami motivacije je, da nas nekatere silijo (nagoni, potrebe) v določeno 

vedenje, druge privlačijo (cilji, ideali, vrednote). Nekatere raziskave kažejo, da so bližje 

samoaktualizaciji slednji motivi – motivi, ki privlačijo in imajo zato bolj duhovno naravo 

(Musek, 1993). Druga pomembna razlikovanja različnih motivov so hierarhičnost (Maslow), 

doživljanje prijetnosti ali neprijetnosti na podlagi doživljanja določenih čustev (Plutchik), 

vrojenost (varnost, samopotrjevanje, čutnost) in naučenost oz. pridobljenost (sentiment jaza, 

sentiment nadjaza) (Cattella) (prav tam). 

 

Motivacija uravnava energijo, vztrajnost, usmerjenost k cilju in vse vidike dejavnosti ter 

pozornosti pri uresničevanju določenega cilja. Povezana je s človekovim biološkim, 

kognitivnim in socialnim razvojem. Za teoretike opolnomočenja je značilno prepričanje, da je 

posameznikova motivacija odvisna od njegovega okolja oz. možnosti, ki mu jih to okolje 

ponuja (Stipek, 2002). Na drugi strani druge motivacijske teorije prikazujejo motivacijo 

posameznika kot stabilno osebnostno lastnost, na katero naj trenutne okoliščine ne bi imele 

zelo velikega vpliva, saj je determinirana predvsem z vzgojo. Pri razvijanju osebne motivacije 

so tako najbolj pomembne izkušnje v zgodnjem otroštvu – njihovo (nezavedno) interpretiranje 

in preoblikovanje v osebne motivacijske strategije. Spet druge teorije poleg vpliva težavnosti 

trenutnih okoliščin, v katerih se je posameznik znašel, poudarjajo pomen posameznikovih 

prepričanj, vrednot in predhodnih izkušenj na njegovo trenutno motiviranost (Stipek, 2002).  

 

Enega od kognitivnih motivatorjev (postavljanje ciljev), ki jih omenja Bandura (1997), sem že 

omenil. Glede na tematiko bi rad opozoril še na druga dva:  

- pripisovanje vzroka (teorija pripisovanja oz. atribucijska teorija). Veliko več naporov in 

vztrajnosti vlagajo v reševanje problema tisti ljudje, ki vzroke za lastno uspešnost 

pripisujejo svojim sposobnostim – stabilnim in notranjim dejavnikom; vzroke za neuspeh 

iščejo v okoliščinah – spremenljivih in zunanjih dejavnikih. Manj vztrajni so ljudje, ki 

delajo ravno obratno in vzroke za neuspehe vedno iščejo v pretiranem samoobtoževanju. 

Posameznik z visoko samoučinkovitostjo vidi neuspeh kot prehodno fazo do uspeha in do 

doseganja večjih sposobnosti; tisti z nizko samoučinkovitostjo svoje sposobnosti jemljejo 

kot nekaj nespremenljivega in neodvisnega od vloženega truda. Bandura (1997) poudarja, 
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da taka razlaga, ki jo ponuja atribucijska teorija, lahko poveča motivacijo le kratkoročno, 

kajti za dolgoročen vpliv mora posameznik svoje prepričanje potrditi tudi z dosežki – sicer 

je to dejansko neka zlagana podoba o sebi in se tako pojavi neskladje med samopodobo in 

realnostjo; 

- pričakovani učinki (teorija pričakovane vrednosti). Posameznik ima navadno izoblikovana 

prepričanja o tem, kaj zmore in česa ne, in na podlagi tega potem pričakuje negativne ali 

pozitivne posledice svojega delovanja. Je povsem zavestno odločanje posameznika o 

svojem vedenju. Vendar se moramo zavedati, da je tu najbolj pomembno zaupanje vase, 

kajti še tako privlačen cilj, še tako močna želja po njem ni dovolj za njegovo uresničitev, 

če človek ne verjame v možnost uspeha pri doseganju tega cilja. Bandura (prav tam) celo 

trdi, da lahko na podlagi pričakovanj posameznika napovemo njegovo stopnjo 

motiviranosti ob reševanju nekega problema. Na tem mestu lahko podrobneje pogledamo 

povezavo med simbolizacijo in predvidevanjem, ki ju Bandura (Radovan, 2000) vidi kot 

temeljna procesa oblikovanja vedenja posameznika. Simbolizacijo opredeljuje kot glavni 

element človekove kognicije, ker mu omogoča predelavo izkušenj, ki jih je pridobil z 

lastnim delovanjem in modelnim učenjem. Te izkušnje se potem transformirajo v notranje 

sheme, ki poleg mnenja o lastni učinkovitosti vsebujejo predvidevanja in pričakovanja o 

možnih posledicah vedenja, s katerimi človek oceni vrednost nekega cilja, kar posledično 

vpliva na njegovo vedenje in motivacijo. 

 

Pridobivanje nadomestnih izkušenj ima posebno velik pomen predvsem takrat, ko lahko 

posameznik lastno kompetentnost ocenjuje le s primerjanjem z drugimi (Bandura, 1997). 

Lastno kompetentnost je lahko ocenjevati pri dejavnostih, katerih norme so dovolj neodvisne 

in objektivne (bronastega delfina osvoji tisti, ki preplava 50 metrov na kakršen koli način in v 

neomejenem času). Pri nekaterih dejavnostih absolutna mera adekvatnosti ne obstaja, zato 

dosežek dobi vrednost in posamezniku lahko pomeni določeno stopnjo ocene kompetentnosti 

šele v primerjavi z drugimi (prvak v plavanju postane tisti, ki premaga vse) (Radovan, 2000). 

Tako je Weinert (1994, v Sorić & Vulić-Prtorić, 2006) s svojimi raziskavami ugotovil, da je 

eden najpomembnejših tvorcev učinkovitega samouravnavanja učenja sposobnost učenca, da 

pravilno interpretira svoj uspeh in neuspeh – predvsem takrat, ko lahko svoj dosežek primerja 

z nekim standardom ali doseženimi cilji drugih. Obstajajo tri vrste socialnih primerjav 

(Lacković-Grgin, 2001):  
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- primerjave z enakimi (horizontalne primerjave) imajo funkcijo samoocene in so prisotne 

predvsem pri dosežkih mladih, kar pomeni, da se pogosto odražajo v oblikah primarne 

kontrole; 

- primerjave z boljšimi (vzpenjajoče primerjave), katerim sledi lastno osebno izboljšanje v 

želji doseganja tistega, kar že ima superiorna oseba. Tovrstne primerjave se ravno tako 

pogosto izražajo v oblikah primarne kontrole; 

- primerjave z inferiornimi (padajoče primerjave), ki zaščitijo samospoštovanje in zaupanje 

v sebe, kar predstavlja pomembne vire za sekundarno kontrolo, ker lažje sprejmemo "v 

zakup" težke okoliščine, v katerih smo se znašli, če ocenimo, da je nekomu drugemu še 

težje. 

 

K naraščanju intenzitete motiviranosti prav gotovo pripomorejo pozitivna pričakovanja in 

pozitivno ovrednotenje učinka izbranih ciljev, ki se jih je posameznik obvezal doseči (Higgins 

& Spiegel, 2004). Še posebno visoka motivacija posameznika se je izkazala v primeru, ko sta 

oba fenomena delovala družno. Čeprav avtorja poudarjata, da njuna družnost ne učinkuje 

vedno pozitivno. Na motivacijo za doseganje cilja pri tistih, ki so bolj nagnjeni k okrepitvi 

novih funkcioniranj ("aktiverji"), bodo visoka pričakovanja in visoko vrednotenje 

pomembnosti zadanega cilja vplivali pozitivno. Pri posameznikih, ki so bolj preventivno 

usmerjeni ("preventivneži"), pa visoka pričakovanja in predvsem visoko vrednotenje cilja 

delujejo kot dvom v uspeh in s tem je ogrožena motivacija za uresničitev zadanega cilja. 

Problem je v tem, da zaradi svojega pristopa vidijo cilje kot nekakšno nujo, prisilo, kar deluje 

na njih zelo obremenjujoče (Higgins in sod., 1997). 

 

Zelo pomembno vlogo pri sprejemanju odločitev imajo nasprotujoči si pomisleki. Ljudje si ob 

neuspehih pogosto zamišljamo, da bi bil ob drugačni reakciji učinek gotovo boljši – 

pomisleke imamo o ustreznosti svojih reakcij. O dopolnjujočih pomislekih bi lahko govorili 

takrat, kadar razmišljamo o tem, katero dejavnost bi bilo bolje izbrati za večji uspeh našega 

prizadevanja. Ti pomisleki so bolj značilni za aktiverje. Odjemajoči pomisleki pa so 

razmišljanja o tem, kaj bi bilo bolje, da ne bi storili, da učinek ne bi bil tak, in so bolj značilni 

za preventivneže (Higgins & Spiegel, 2004). Mislim, da si zato na tem mestu lahko dovolim, 

da aktiverje označim za bolj produktivne. 

 

Aktiverji so zmožni uvideti in pri odločanju uporabiti več alternativnih možnosti 

(produktivnih in ne tistih alternativ, ki bi pomenile le zmedo) za uresničitev zadanega cilja, 
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kot so to zmožni storiti preventivneži. Aktiverji so usmerjeni k pozitivnim učinkom, zato ob 

njihovi uresničitvi doživljajo vedrost, ob neuresničitvi pa potrtost. Preventivneži so usmerjeni 

k možnostim negativnih izidov, zato ob njihovi uresničitvi doživljajo negativno 

vznemirjenost, ob morebitnih uspehih pa umirjenost. Na podlagi teh dejstev bi lahko trdil, da 

na njih vse skupaj pusti manjši pečat – kar je v primeru neuspehov lahko ugodno za njihovo 

prihodnje odločanje, v primeru uspehov pa je njihova "hladnost" lahko manj učinkovita in 

uporabna za odločanje v prihodnosti, saj ne predstavlja dodatne stimuliranosti. Aktiverji so 

bolj usmerjeni k predvidevanju vsaj enega mogočega pozitivnega izida pri nejasnih situacijah, 

preventivneži pa so v takih situacijah bolj nagnjeni k razmišljanju, da se bo prav gotovo nekaj 

"zalomilo", prepričani so v veliko možnost negativnega izida. Zato prvi večkrat sprejemajo 

tvegane odločitve, medtem ko drugi pogosto nejasne situacije ocenijo kot preveč tvegane 

(Higgins & Spiegel, 2004). Shahar s sodelavci (2006) ugotavlja, da so uslužbenci z močnim 

občutkom samoučinkovitosti, v primerjavi s tistimi z manjšim občutkom samoučinkovitosti, 

občutili večjo notranjo motivacijo, znali pri tem bolj učinkovito shajati v okoliščinah, ki bi jih 

pri močnem osebnem investiranju v sam problem lahko demotivirale.  

 

Atkinson (Musek, 1999, 2005b) govori o dveh osnovnih oblikah storilnostno motiviranega 

obnašanja: 

- pričakovana verjetnost uspeha, ki se odraža v iskanju uspeha in novih rešitev, zaradi česar 

je posameznik ob uspehu pogosto ponosen nase; 

- pričakovana verjetnost neuspeha, ki se odraža v izogibanju neuspehu, pri čemer je pogosto 

v ozadju strah pred osramotitvijo. 

Atkinson (Lacković-Grgin, 2000) s svojo teorijo pričakovane vrednosti trdi, da se 

samouravnavanje posameznika lahko odraža v konfliktu med motivom za uspeh (potreba, ki 

posameznika usmerja k opravljanju nalog ob spremljajočem čustvu ponosa) in motivom 

izogibanja napakam (posameznik se izogiba opravljanju nalog, zaradi česar ima pogosto 

občutek sramu). Oba motiva naj bi delovala nezavedno. Na zavestnem nivoju se motiva 

izražata v pričakovanju mogočih izidov – ljudje, ki verjamejo v možnost svojega uspeha, tudi 

sicer dosežejo veliko večje uspehe kot tisti, ki so usmerjeni v predvidevanje mogočih napak; 

pri čemer se pojavijo določena spremljajoča čustva. 

 

Za razliko od prijetnih čustev je učinek neprijetnih čustev do motivacije posameznika veliko 

bolj nedorečen (Petrešević & Sorić, 2011). Neprijetna čustva lahko v nekaterih primerih 

izzovejo kompleksno mišljenje in reševanje problema (jeza pogosto pomeni način soočanja z 



                                                                                                                            Samouravnavanje 
__________________________________________________________________________________ 

87 

občutkom strahu in anksioznosti pred izpitom), ki se odraža v povečani motivaciji 

posameznika, če gre za področje, ki mu resnično veliko pomeni. Še posebej je to izrazito pri 

učencih, ki imajo izraženo željo po ugajanju svojim učiteljem in staršem (McCann & Turner, 

2004, v Petrešević & Sorić, 2011). Gre za Idealizirani jaz, ki mu posameznik želi ugoditi in ga 

nekako potem ponotranjiti v svoj Idealni jaz. Problem identificiranja (s starši ali z zvezdniki) 

je v tem, da je povezano z oblikovanjem Idealnega jaza (Salecl, 2011c). Postavimo si ideal, 

potem pa trpimo, ker ga ne dosegamo. Preoblikovanje Idealiziranega jaza v Idealni jaz je v 

bistvu zelo obremenjujoče, vendar ključno za izgradnjo osebnosti. Markusova in Nuriusova 

(1986, v Musek, 2005b) sta v psihologijo uvedli izraz "možni jaz", ki je shema samega sebe, 

kakršen bi želel ali ne želel biti. Če možni jaz preveč ne odstopa od realnega jaza, 

posamezniku olajša organizirano delovanje pri prehajanju od sedanjega stanja k želenemu. 

Možni jazi so zelo povezani z našimi pričakovanji Idealnega jaza, kako uspešni bomo na 

nekem področju oz. kako učinkoviti bomo (Bandura, 1997). McCann in Turner (2004, v 

Petrešević & Sorić, 2011) sta s svojimi raziskavami ugotovila, da je ključ uspeha 

posameznika v sposobnosti prenesti sposobnosti samouravnavanja v akcijo. Učenci so si pri 

tem pomagali z zamišljanjem sebe, ko dobivajo dobre ocene; neprestano so se samoopozarjali 

in usmerjali v svoj pravi cilj; znali so se pohvaliti in nagraditi; zamišljali so si mogoče 

posledice zaradi nezainteresiranosti ali odlašanja šolskih nalog. Vse to so v bistvu tehnike za 

nevtraliziranje negativnih čustev ali intruzij (vsiljene negativne misli) in posledično 

vzdrževanje visoke motivacije. 

 

Silvia (2006) poudarja, da je treba pri razpravljanju o vzdrževanju motivacije ob 

samouravnalnih procesih upoštevati razliko med interesom in pomembnostjo. Do nedavnega 

je veljalo prepričanje, da je interes posameznika mogoče ekvivalentno enačiti s 

pomembnostjo. To, kar je za nekoga interesantno, je zanj pomembno. Omenjeni avtor 

poudarja, da razlika obstaja. Veliko stvari, ki so za posameznika interesantne, je hipotetičnih, 

izmišljenih, domišljijskih. Za te stvari je zelo težko trditi, da so razvojno pomembne za 

posameznika – razen za obrambne mehanizme ali morda tehnike sprostitve. Podobno Silvia 

(prav tam) dokazuje, da so nekatere dolgočasne, a razvojno pomembne naloge za 

posameznika manj interesantne. Ugotavlja, da si ljudje pogosto s pomočjo različnih strategij 

naredijo nalogo bolj interesantno. Interes za opravljanje naloge tako narašča, a njena 

pomembnost ostaja enaka. Interes in pomembnost sta kompleksni sestavini samouravnavanja 

in se ravno s svojo različnostjo dopolnjujeta. Pomembno se mi zdi poudariti, da je interes zelo 

interne narave, pomembnost, kot jo opisuje avtor, pa je posredovana predvsem od zunaj. Zato 
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omenjeni avtor (prav tam) lahko reče, da interes z uporabo določenih strategij narašča, 

pomembnost ostaja na istem nivoju. Vendar pa menim, da v kompleksnih kognitivnih 

sistemih posameznika povečanje interesa, posledično tudi pozitivnejši odnos do naloge, 

pomeni spremembe v njegovem vrednostnem sistemu. Eksterna razvojna pomembnost naloge 

seveda ostaja ista; naloga je za posameznikov razvoj povsem enako pomembna, vendar se 

vrednost, ki jo on sam pripisuje tej nalogi, gotovo spremeni.  

 

 

3.2.5 HITRA SODOBNOST 

 

Problem sodobne družbe sta prevelika samozavest in zelo dobra samopodoba, saj sta glavni 

značilnosti narcistične osebnosti (Salecl, 2010b). V poznomeščanski družbi so se uveljavile tri 

oblike subjektivnosti: individuum protestantske etike, heteronomni "človek organizacije" in 

"patološki narcis" (Žižek, 1985). Individuum protestantske etike je v 19. in na začetku 20. 

stoletja deloval po načelu individualne odgovornosti dolžnosti (in posledičnemu notranjemu 

zadovoljstvu) in individualni iniciativi (odvisen sem od lastne dejavnosti). Z razvojem 

birokratsko korporativnega kapitalizma se je izgubila individualnost, zamenjala jo je 

heteronomna usmerjenost k priznanju od drugih. To pomeni, da posledično ne gre za notranje 

zadovoljstvo, ampak za povnanjeno zadovoljstvo z ugledom, ki ga posamezniku izkazujejo 

drugi. Največja vrednota postane občutek pripadnosti. Menim, da je uspeh internetnih omrežij 

ravno v tem – ustvarjajo (pogosto) lažen in umeten občutek pripadnosti. Gre za preobrazbo 

protestantske etike v "heteronomno" etiko "človeka organizacije" (prav tam). Pri tretji obliki 

ne govorimo več o individuumu, ki bi uspel integrirati zahteve okolja, temveč o narcisu, ki 

zahteve okolja jemlje kot zunanja "pravila" in jih (če jih) zadovoljuje le zato, da je socialno 

sprejet. 

 

Zuckerman (Musek, 1999, 2005b) govori o motivacijski osebnostni lastnosti posameznikov v 

sodobni družbi – "iskanju čutnih spodbud", za katerega so značilna naslednja vedenja: 

- iskanje vzburjenja (privlačnost tveganja, nevarnosti in pustolovščin); 

- iskanje doživetij (privlačnost pridobivanja novih izkušenj, doživetij preko potovanj, 

glasbe, psihoaktivnih snovi, umetnosti); 

- dezinhibiranost (privlačnost uživanja brez omejitev, pri čemer so pogoste zlorabe 

psihoaktivnih substanc, prosta spolnost, vse oblike sproščanja); 
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- občutljivost na dolgčas (potreba po spreminjanju rutine tako v medosebnih odnosih kot pri 

lastnem delovanju). Vsak trenutek je treba izkoristiti, da ni dolgčas. Menim, da sodobni 

posameznik ne definira varnosti kot umirjenost. Umirjenost je zanj nevredna vrlina 

dolgočasnih ljudi. Količina izbire, ki jo ponuja moderni svet, nam onemogoča razvijanje 

avtomatizmov, ki bi dajali občutek varnosti. Sodobnost nas z vsemi izbirami pahne v 

anksiozno beganje od ponudbe do ponudbe – avtomatizem in navado konfuznosti. Tako 

delovanje lahko prepreči le ozaveščenost, da sodobni svet umetno ustvarja "naše" želje in 

potrebe. 

 

Na dejstvo, kako instantno živimo, nakazuje promoviranje menjave službe oz. delovnega 

mesta na približno vsakih sedem let. Verjamem, da je to idealna rešitev za odpravo negativnih 

posledic rutinskega opravljanja poklica. Ne morem pa mimo pomisleka, da je tako 

razmišljanje zelo blizu potrošniški logiki, ki nas opozarja, da bomo povsem izgubili smisel 

svojega življenja, če ne bo vsak trenutek v njem prežet z "orgazmom"; v modernem življenju 

ni prostora za dolgčas, rutino ali nekaj, kar odraža stalnost. Danes je človek vreden, če 

neprestano hiti, ne "zabušava", dela, čas izkoristi kar se da učinkovito, dela več stvari hkrati in 

še romantiko izvede čez "speed datinge", kjer za spoznavanje ne porabijo več kot tri minute 

na posameznika (Salecl, 2009c). Avtorica navaja primer, ko je eden od staršev vpisal otroka 

eno leto prej v šolo zato, ker mu bo s tem verjetno omogočil zgodnjo upokojitev. V 

današnjem času se zdi, da tečemo na mestu in da ne hitimo zato, da bi prišli kam drugam, da 

bi kaj spremenili, spoznali nove razsežnosti življenja, ampak predvsem, da bi vnaprej ohranili 

to, kar je zdaj in tukaj (prav tam). Sociolog dr. Igor Škamperle (Maličev, 2007a) ugotavlja, da 

smo včasih živeli dva časa – sprotno doživljanje in imaginarno prihodnost. To zadnjo, pravi, 

smo doživljali mistično, kot čas, ki pride in je že zdaj. S pisanjem dnevnika se nam je odpiral 

tretji prostor – nekakšna počasna refleksija sodobnega časa. Takrat se je zdel sodobni čas 

počasen, kot nekakšno trajanje. Danes ni več časa za pisanje dnevnika. Hitrost doživljanja 

sodobnosti je pospešena, težko jo sploh zares občutimo, nenehno uhaja in zato pogosteje 

nostalgično pogledujemo v preteklost. Hkrati se je treba hitro pripraviti za novo, blaznečo 

prihodnost – in spet so to okoliščine, ki nas odvračajo od doživljanja sedanjosti na način, ki bi 

bil za uravnovešanje posameznika potreben. Sodobnega trenutka skorajda ni več, že jutri bo 

zastarel. Prihodnost namreč prihaja hitreje, kot je včasih (prav tam). 

 

Žižek (2002) opozarja, da je delo dejansko pridobilo podobo sredstva ustvarjanja bogastva, 

postalo je naključna in ravnodušna instanca posameznika. Delovno mesto vedno bolj izgublja 
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organsko sestavino posameznikove osebnosti, ki se je odražala v veliki lojalnosti in 

motiviranosti delavcev. Ob tem se zavedam slabosti pretirane osebne identifikacije s svojim 

delom (efekt pregorenosti), vendar menim, da bi jo bilo treba reševati drugače kot z 

razvijanjem opisane indiferentnosti instantnega načina življenja. Problem je v tem, da sicer 

postajamo zasebniki poznokapitalistične družbe, v kateri čustveno zadovoljeno življenje 

izgublja vrednost pred preračunljivimi zadovoljitvami trenutnih vzgibov in "tujih" potreb. To 

se dogaja tako v službenem kot zasebnem življenju. Tako so romantične izjave v partnerstvu 

vedno bolj slišati kot: "Preživiva skupaj nekaj kakovostno izrabljenega časa!" (Žižek, 2002, 

str. 288), v čemer ni prostora za čustveno dozorevanje ob medosebni podpori. Svoje 

najintimnejše sanje, mnenja in strahove tako raje zaupamo znancem na internetu (ki je hkrati 

poln popolnih neznancev) – na kar očitno zelo računajo lastniki kibernetičnih klepetalnic. 

Tako lahko namesto bližnjih popoln tujec postane sam veliki Drugi (Žižek, 2002), ki se mu 

zaupamo in hkrati zaupamo tudi njegovim predlogom ter komentarjem. Posledično živimo v 

iluzornem mehurčku zasebnosti, ki ga zavajajoče ustvarjajo osebni internetni profili. 

 

Danes je pomemben "ta trenutek". Treba je uživati življenje v tem trenutku in ga do 

popolnosti izkoristiti (newageovske ideologije) (Salecl, 2009c). Slogan sodobnega 

življenjskega cilja postaja: "Užitek in sebičnost vodita k slogi in miru." Fromm (2004) ga 

opredeljuje kot predpostavko industrializacije – seveda povsem zgrešeno. Omenjeni avtor 

pravi, da živimo v svetu užitkov brez veselja. Užitki prinesejo le vzburjenje, ne veselja. 

Ravno zaradi pomanjkanja veselja je treba iskati vedno nove in bolj razburljive užitke. 

Veselje ni hipni ogenj vznesenosti. Veselje je umetnost, ki traja (veselje v spolnosti je mogoče 

doseči le, če je telesna intimnost hkrati intimnost ljubezni, odnosa). Užitku in vznesenosti 

vedno sledi žalost oz. praznina. Jung (1994) ocenjuje, da vedno več ljudi hodi na terapije ne 

zato, ker bi imeli določeno klinično nevrozo, temveč zaradi občutka življenjske praznine – kar 

postaja splošna nevroza sodobnega časa. Problematika potrošniške družbe je v tem, da so 

potrošnikovi občutki zadovoljstva zelo hitro minljivi (Revel & Richard, 1998). Užitek je 

postal glavno merilo samoizpolnitve, četudi na račun samodestruktivnosti. Delovanje po 

načelu nekontroliranega zadovoljevanja želja (brez omejitev) je tako kot permisivna vzgoja – 

človek neprestano prestavlja, zvišuje meje užitka, zadovoljuje svoje trenutne želje, ki jih je 

vedno več (saj mora po zadovoljeni kratkoročni želji najti novo privlačnost, novo željo). 

Nikoli doseženo zadoščenje in nebrzdano trošenje napeljeta ljudi k temu, da začnejo trošiti 

sami sebe (Salecl, 2011c): samopoškodovanje, avtodestruktivne oblike vedenja in športa, 

anoreksija, bulimija, različne zasvojenosti. Tako delovanje odraža željo po zdravi avtoriteti, ki 
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bi stvari postavila na "pravo" mesto. Skromnost (do katere nas je pripeljala recesija v prvem 

desetletju tega tisočletja) je ena od takih oblik avtoritete – primorani smo se bili odreči 

nepotrebnim (luksuznim) stvarem in se osredotočiti na tiste, ki so res pomembne: prijatelji, 

družina, občutek pripadnosti (prav tam). Sebičnost Fromm (2004) razume kot usmeritev v 

ideologijo "imeti" – sodobni posameznik zavida tistim, ki imajo več, in se boji tistih, ki imajo 

manj. Vendar mora svoja čustva skrivati (tako sebi kot drugim), ker se mora kazati 

nasmejano, razumno, iskreno in prijazno človeško bitje. Fromm vidi izvor takega delovanja 

sodobne družbe v družbenih razmerah 18. stoletja, ko se je gospodarsko sebično vedenje 

ločilo od etike in človekovih vrednot. Vse potrebe gospodarstva so se prikazovale kot 

naravne, kot nujne za blagor človeka – čeprav je vprašanje, "kaj je dobro za človeka", že 

zdavnaj zamenjalo vprašanje, "kaj je dobro za gospodarstvo". V moderni dobi smo bolj 

podvrženi čustvenemu odzivanju, zato kupimo nekaj, kar nam je všeč (Zadel, 2012). Nato si 

znamo to racionalno razložiti – ta avto sem si kupil, ker je varen. Vprašanje je, če je razlaga 

vedno objektivno smiselna – morda je le opravičilo za pretirano impulzivno reakcijo. Smo to, 

čemur smo vdani; čemur smo vdani, usmerja naše vedenje (Fromm, 2004). Kapitalizem 

zagovarja ideologijo "self-made man" – človeka, ki se je povzpel z lastnimi močmi, 

posameznika (moški ali feministična ženska), ki je uspel in se je pri tem opiral samo nase 

(Salecl, 2007). 

 

V času Freuda (Auer, 2005) je bilo družbeno okolje stroga in moralistična družba, ki je 

zatirala sprejemanje agresivnih in seksualnih teženj, kar je bilo po Freudovem mnenju izvor 

nevroz. Današnja družba je do izražanja nagonskih teženj bolj odprta, vendar je okolje veliko 

bolj zmedeno pri vzgoji otrok oz. določanju smernic razvoja otroka (oba starša sta navadno 

zaposlena, vzgojno funkcijo prevzemajo institucije …). Pretirano popustljiva in nedosledna 

vzgoja je tako lahko pogosto vzrok za razvoj mejne osebnosti. Nezmožnost internalizacije 

ustreznih norm se odraža v preizkušanju medosebnih odnosnih meja, saj s tem posameznik 

(razvojno nezrelo) razrešuje notranje konflikte glede samopodobe, ki kot taka neprestano 

potrebuje stalne potrditve iz okolja. Tipičen scenarij modernih medosebnih odnosov je 

potreba po pozornosti in potrjevanju v vzpostavljanju nove zveze, preden je bila prejšnja 

sploh prekinjena, kaj šele ustrezno predelana. Prevladujoči moto današnjega življenja je živeti 

za ta trenutek in zase. Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je uveljavljala ideja o popolni 

samozavesti in samozadostnosti (prav tam). Kibernetična tehnologija nas navdihuje z 

razvijanjem obsesivne natančnosti in popolnosti, kar zelo hitro razvoj individualizma zapelje 

celo v pojav odtujenosti. 
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Resnično se zdi, da je pravo bistvo bivanja prav posedovanje, kajti posameznik, ki nima 

ničesar, ni posameznik. Sodobni potrošnik se dojema s formulo "sem, kar imam in kar 

zapravim". Sodobni sistem družbe nas sili v to, da vse več stvari doživljamo kot lastnino14 

(Fromm, 2004). Največjega zadovoljstva celo ne predstavlja posedovanje gmotnih stvari, 

ampak posedovanje živih bitij v smislu pretiranih simbioz v partnerstvu, starševstvu kot tudi v 

medosebnih odnosih med prijatelji ali sodelavci (manipuliranje z drugimi z igranjem vloge 

neprestane žrtve, da do sicer službeno neučinkovitega posameznika občutijo usmiljenje in ne 

jezo). Opisano delovanje je zelo značilno za mejno osebnost.  

 

Potreba po posedovanju ima še en izvor – biološka želja po življenju (Fromm, 2004). Ne 

glede na zavedanje o umrljivosti stremimo k nesmrtnosti – faraoni s svojimi piramidami, mi 

danes s pojavitvijo v javnih občilih (časopis, televizija) ali z oblikovanjem svojih profilov v 

internetnih medijih. Vse to so koščki nesmrtnosti, ki štejejo. Pomembno je, kako se 

posameznik zna prodati – doživljamo se kot blago oz. smo prodajalci sebe, prodajalci lastnega 

"blaga". Treba se je povsem prilagoditi pričakovanjem okolja, da si zaželen v vsakršnih 

razmerah. Saleclova (2009b) si zastavlja vprašanje, kje so meje naših kontrol in nadzora 

samega sebe. Nekateri si svojo nesmrtnost zagotovijo v televizijskih šovih, kjer lahko 

zadovoljujejo potrebo po sprejetosti, oboževanju, ugajanju ali čudenju gledalcev – zaradi 

temnih plati osebnosti. Psihoanaliza je iskala razlage v povezavah erosa in tanatosa (prav tam) 

– ideja je, da posameznik pravzaprav ne teži k povečevanju svojega dobrega, ampak najde 

čuden občutek v destrukciji (v šovu bom bizaren in nič za to, če me ne marajo, pomembno je 

le, da o meni govorijo). Svojo bizarnost v šovu tvegam zato, da bom slaven, da se bodo o 

meni pogovarjali, da bom postal nesmrten. Tako se upravičeno lahko vprašamo, kje so meje 

tveganja, uničenja drugih, narave in samega sebe. Vse do zdaj zapisano v tem odstavku je 

značilno za osebnosti s "tržnim značajem", za katere Fromm (2004) pravi, da nimajo svojega 

jaza. Živijo po definiciji "sem tak, kakršnega me želite". "Kriza identitete" sodobne družbe je 

v resnici kriza kot posledica tega, da so njeni člani postali "orodje brez jaza". Zelo malo 

čustvujejo oz. čustva skrivajo, ker pristna čustva ne gredo skupaj s "prodajo". Niso navezani 

na druge, še do sebe nič ne čutijo (vsaj obnašajo se tako "hladno"). Celo do stvari ne čutijo 

nič, niso navezani na njih – slogan potrošniške družbe je: "Kupuj, da bo nastop dober, vendar 

                                                           
 

14 Sodobna lastnina se manifestira v osebnem zdravniku, osebnem bančniku, mojem zdravju, mojem zdravem 
telesu, moji kavi v mojem lokalu, mojih vsevedih in neprestano novih (internetnih) mislih – za katere menim, da 
so daleč od spoznanj. 
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se ne naveži, ker bo bolelo ob ločitvi, zato kupuj!" V industrializaciji je vse telesne in umske 

čute zamenjala odtujenost vseh čutov – pojavil se je čut za posedovanje (prav tam). Opisano 

delovanje je zelo značilno za patološkega narcisa. 

 

Enaka definicija nenavezovanja se prenaša na medosebne odnose. Tako varanje v partnerskih 

odnosih kot možnost zapustitve partnerja zaradi novega (možnost izbire) povečuje tesnobo. 

Zato potem ljudje pogosto "zanikajo" možnost izbire in nikoli ne naredijo odločilnega koraka, 

da bi prekinili nezvestobo (ali s prenehanjem varanja ali s prekinitvijo trenutne zveze). Morda 

je celo enako s puščanjem "starega žezla" v žerjavici, ko ljudje prekinejo partnerske zveze, 

vendar ne povsem. Sodobne generacije so tako spolnost kot pomembno sestavino 

konstruiranja partnerskega odnosa raje redefinirale v seks oz. zadovoljitev trenutne telesne 

potrebe (trenutnega občutka tesnobe) (Salecl, 2011c). Med današnjo mladino je postal 

"hooking up" povsem običajen romantičen ritual. Je sicer izraz naklonjenosti do druge osebe 

(tudi spolnost), vendar brez sleherne obveze. Dopušča anonimnost, nevezanost in 

neodgovornost. Morda ravno to izkazuje nepripravljenost ali nezmožnost zavezati se nekomu. 

Nova moda v odnosih poudarja zapeljevanje, nekoga uloviti in potem odvreči ter nato poiskati 

nov objekt. Ni več razumevanja drugega, pomembno je le lastno obojestransko zadoščenje 

(prav tam). 

 

Jamnik (2010) pravi, da je danes življenje posameznika izredno fragmentirano, ima veliko 

različnih vlog in nobena izmed teh ga ne izpolni popolnoma. Zato ne more reči, da se kot 

individuum, kot enkratno bitje identificira z določeno vlogo. Menim, da posledično to 

pomeni, da se zmanjšuje posameznikova sposobnost adekvatne odgovornosti. K ničemur, k 

nobeni od vlog ne pristopa povsem predano; tako ob napakah in neuspehih ne doživlja 

odgovornosti za njih (primeri slovenskih politikov, ki kljub dokazom ne priznajo svoje 

odgovornosti za nemoralna dejanja). Prevladujeta individualizem in iskanje prijetnega 

življenja, kar posledično pomeni, da je za to obdobje značilna samo okrnela in minimalistična 

morala (prav tam). Sodobni človek je pred odločitvijo – ali naj se zapre v svet liberalistične 

samozadostnosti in preračunljive pragmatike ali pa naj svojo identiteto išče v vrednotah, 

bližini drugega. 

 

 



 Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja        
__________________________________________________________________________________           

94 

3.3 NEADEKVATNE OBLIKE SAMOURAVNANOSTI 

 

Fromm (Musek, 1999) govori o naslednjih potrebah, ki usmerjajo posameznikovo motivacijo 

in razvoj njegovih značajskih struktur: 

- potreba po povezanosti – človek je družbeno bitje, zato stremi k zbliževanju in sožitju z 

drugimi. Razvojno je zato pomembno, da je deležen "produktivne ljubezni". Njena 

odsotnost se lahko odraža v pojavu narcisizma, pretiranih simbiotskih odnosih in 

sadomazohizmu; 

- potreba po ustvarjalnosti, ki pomeni predvsem preseganje danega in ustvarjanje novega na 

katerem koli osebnostnem področju posameznika. Če je ta potreba zatrta, se pojavijo 

agresivne in destruktivne reakcije; 

- potreba po pripadnosti, ki jo Fromm ne razume le kot pripadnost neki skupnosti, pač pa 

človeštvu kot celoti. Tako pripadnost lahko razvije posameznik, ki v otroštvu uspešno 

preseže infantilne (incestne) oblike pripadnosti. Če se to ne zgodi, se lahko pojavijo 

različne oblike sprevržene fiksiranosti – nacionalizem, rasizem; 

- potreba po identiteti, ki se odraža v individualnosti, razviti osebni zavesti in samopodobi. 

Neizpolnjevanje takih potreb se kaže v nezrelih oblikah identitete – čredna identiteta 

(pretiran konformizem) ali pretirano individualiziranje; 

- potreba po orientaciji, ki posamezniku omogoča strukturiranje sveta, v katerem živi, kar 

mu predstavlja temeljno orientacijo za življenje in zrel osebni nazor. Dolgotrajno 

nesprejemanje uveljavljene orientacijske sheme sveta lahko vodi v izgubo življenjskega 

smisla; 

- potreba po spontanosti je elementaren izraz posameznikovega delovanja, ki je ustvarjalno, 

ker temelji na čustvenih, razumskih in čutnih doživetjih posameznika in njegovi volji. 

Pomeni uravnovešanje konflikta med razumom in naravo posameznika ter s tem 

integriranje različnih delov svoje osebnosti v koherentno celoto. 

Avtorjeva delitev potreb je pomembna zaradi opredelitve anomalij, ki se lahko pojavijo, če 

določene potrebe niso zadovoljene. Neustrezno zadovoljevanje potrebe po povezanosti in 

pripadnosti se lahko odraža v "tržni usmeritvi" osebnostnega značaja (posameznik želi 

neprestano ugajati drugim, s čimer s pretirano prilagodljivostjo izgublja svojo individualnost), 

kar je značilno za sodobni čas "internetnih mask" na socialnih omrežjih.  
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3.3.1 NEKONSISTENTNI SODOBNI VELIKI DRUGI 

 

Lacan (1988; Musek, 1999) je bil prvi, ki je poskušal teoretsko spojiti psihoanalizo in 

strukturalno pojmovanja jezika oz. govora. Posameznikove simptome je treba pretvoriti in 

razumeti v pomenski in kompleksni povezavi z drugimi osebnostnimi znamenji, pri čemer je 

ključnega pomena uporaba jezika, govora. Pred osvojitvijo govora obstaja "praznina", 

"nesmisel", ki ga posameznik nato lahko "predeluje" le z usvojitvijo simbolnega govora, 

posredovanega kot simbolna forma kulture, v kateri živi. Za razvoj kognitivne 

konceptualizacije je ključnega pomena jezik (in z njim samopredstave v mislih), ki otroku 

omogoča prehod od asimilacije praktičnih shem (otrok sicer izvede določene koordinacije 

fizično pravilno, ni pa rečeno, da jih razume) k asimilacijam konceptov (usvajanje 

razumevanja svojega vedenja in hotenj) (Bakračevič, 1995). Podobno Fromm (Hall & 

Lindzey, 1983) meni, da posameznik lahko razvija tiste osebnostne potenciale, ki so 

privilegirani glede na družbene aranžmaje, v katerih živi. Tako lahko trdimo, da je 

strukturiranost subjekta že vnaprej določena s simbolnim govorom pripadajoče kulture, ki 

posamezniku odreja "njegove" načine razumevanja sveta in samega sebe. In ravno ta lokus 

strukture, ki se razvije na mestu posameznikovega nezavednega (ker osmisli "nesmisel"), je 

Lacan imenoval "veliki Drugi". Lacana lahko razumemo na način, da človek izgubi svoje 

primarno in instinktivno nezavedno, ker ga zapolni s simbolnim govorom.  

 

Lacan (1988; Musek, 1999) uvede tri pojme osebnostnega razvoja: 

- realno, ki je nagon sam po sebi, tista "praznina", "nesmisel", ki je zunaj imaginarnega in 

simbolnega, onstran tega, kar zaznavamo in dojemamo s pomočjo simbolnega govora; 

- imaginarno, ki ga posameznik ustvari kot zaščito pred "praznino realnosti" in si zato 

oblikuje predstave o sebi kot enotnem bitju s pomočjo različnih identifikacij z zaznavami 

drugih. To mu predstavlja nekakšno oblikovanje subjektivnosti, ki je zaradi identificiranja 

z občudovanimi lastnostmi drugih15 iluzorna, vendar je kljub temu "rešilna" pred 

"nesmislom" realnosti; 

- simbolno, kar pri posamezniku pomeni, da je usvojil artikuliranost in red simbolnega 

preko jezika kulture, ki ji pripada. Simbolni govor je pomemben zato, ker ga osvobodi 

imaginarnega in iluzornih identifikacij, ki jih nadomesti z identifikacijami pomenov. 
                                                           
 

15 Predvsem mame, s katero je povezan v narcistično diado, ki jo Lacan poimenuje "jaz – mali drugi" – za otroka 
je mama prvotna subjektivna drugost, s katero se identificira. 
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Posledično to pomeni prehod iz narcistične diade preko razrešitve Ojdipovega kompleksa 

k internalizaciji Simbolnega. To pomeni, da posameznik takrat začne spoznavati, da v 

bistvu ni avtonomen, ni popoln, ni entiteta, ampak je internalizacija Simbolnega – ali pa je 

ravno zato "entiteta", ker je na svojstven način internaliziral Simbolno, ki je sicer vsem 

skupno, vendar ga je internaliziral na svoj edinstven način. S tem subjekt spozna "resnico" 

o sebi, ki ni Jungova resnica globine nezavednega sebstva. Je resnica, ki subjekt 

utemeljuje v ponotranjenem Simbolnem. Spoznati mora, da so njegove avtonomne in 

imaginarne želje pretirane, zato za resnico o sebi potrebuje Simbolno, in ne poznavanja 

vseh svojih nezavednih želja. Psihoza v bistvu pomeni vdor "praznine" realnega – nekaj, 

kar obstaja zunaj nas oz. je nezdružljivo s tistim, kar zaznavamo kot ideal (kategorija 

imaginarnega) in ponotranjimo (kategorija Simbolnega) v naš duševni svet. Lacanovo 

realno je namreč duševno neeksistentno (Lacan, 1988). 

 

Zdi se mi, da sodobna družba ravna ravno nasprotno Simbolnemu. Kibernetski svet nam 

ustvarja iluzorne predstave o tem, da ima posameznik lahko kontrolo nad vsem, kar se mu 

dogaja v življenju, in mu hkrati umetno ustvarja želje ter potrebe (v Lacanovem jeziku iz 

"realnega") in s tem zbija "avtoriteto" Simbolnemu. Francoski psihoanalitik Charles Melman 

(Salecl, 2011c) meni, da se je pogled na velikega Drugega spremenil zato, ker obstaja 

prepričanje, da je svet racionalno organiziran. Veliko "velikih resnic" je znanost z logičnimi 

in racionalnimi raziskavami ter razlagami ovrgla, seveda s tem odprla tudi vrsto novih 

vprašanj, ki posameznika le še dodatno begajo. Avtoritete, ki bi dala odgovor na to, pa ni več. 

Zato ustanavljamo razne začasne etične komisije, ki so konsistentne le za čas, ko se 

ustanavljajo, torej so notranje nekonsistentne, tako kot sodobni veliki Drugi. Tako je 

razsvetljenstvo poskrbelo za to, da se je razvil veliki Subjekt (prav tam), v katerem 

posameznik postane samonanašalen (samozadosten, tudi v postavljanju meja – navadno 

preostrih). Hkrati je s tem človeški subjekt postajal glede samega sebe vedno bolj in bolj 

razsrediščen – ker ni trdnega stebra koherentne avtoritete, ki bi ga usmerjala. Tako smo priča 

vedno večjemu izginjanju velikega Drugega, ki ga nadomešča trg mnogoterih želja in izbir, 

pri čemer je veliki Subjekt vedno bolj v razcepu, kaj je prav in kaj ne, je razsrediščen in 

tesnoben. Individualizem je dosegel novo stopnjo, kjer subjekt sebe vse bolj dojema kot 

samostvarnika. Tako prihajamo do "borderline motenj osebnosti" oz. poimenovane "kot da" 

osebnosti, "navadne psihoze", "bele psihoze" (prav tam). Ti posamezniki se od (večine) 

nevrotikov razlikujejo po tem, da živijo brez dvomov. V skrajni obliki gre lahko za ljudi 

namišljenih kompenzacij, ko posameznik igra različne vloge, kopirane identitete, ker lastne 
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dejansko nima oz. ne more imeti. Ali to pomeni, da je sodobni jaz izgubil stik z realnostjo in 

da kapitalizem proizvaja vedno več psihoze? Dejstvo je, da samoidentifikacija postaja vedno 

bolj fleksibilna (raznolika, ker je vse "normalno") in internetna omrežja tako delovanje le še 

bolj omogočajo s tem, ko posameznik lahko prevzame nešteto možnih identitet. In gotovo je 

tudi to, da gradnja vedno novih identitet globoko v posamezniku povečuje dvom vase in 

utrjuje strah pred neuspehom. Tako se največji problem pojavi ob vprašanju sobivanja – 

ključni problem je v tem, da je v kulturi, ki tako zelo spodbuja in propagira ljubezen do 

samega sebe, ljubiti nekoga drugega ali biti do njega empatičen postalo vse težje. Morda tudi 

zato, ker si sodobni veliki Subjekt lahko zelo po svoje, preveč narcisistično razlaga "napotke" 

knjig za samopomoč – da mora posameznik najprej imeti rad in izhajati predvsem iz sebe. 

 

Posledično se subjekt pogosto sprašuje o željah velikega Drugega, ki bi mu rad ugajal (Salecl, 

2011c). Prizadeva si pridobiti družbeno priznanje, s čimer bi rad ugotovil, kako ga vidi veliki 

Drugi. Vendar drugi nam pogosto ne morejo povedati, kako nas realno vidijo, saj tudi pri njih 

neprestano delujejo nezavedne želje in fantazme, ki popačijo njihovo zaznavanje realnosti nas 

samih. Zato smo prepuščeni lastnim interpretacijam, ki so morda lahko zelo napačne in 

popačeno neskladne z realnostjo. Mislim, da bi tu lahko govorili o patološkem narcisu oz. 

mejni osebnosti (katere elementi se skrivajo v vsakem od nas). Ker posameznik ne dobi norm 

in meja, zadovoljivo postavljenih od velikega Drugega, mora iskati lastne interpretacije, kaj 

od njega pričakujejo drugi in kako naj bi bil videti, da bo sprejet. In potem naredi pokol na 

otoškem srečanju (primer Breivik) – ker je prepričan, da so te njegove lastne interpretacije 

norm edine pravilne in da je ravno to tisto, kar veliki Drugi pričakuje od njega. Objektivne 

potrditve lastne ustreznosti nam ne morejo dati niti drugi (veliki Drugi – Smisel) niti sami 

(Bit) (prav tam). Tako smo izpostavljeni nekakšni vmesni coni nesmisla, ki ga bo posameznik 

vedno uganjeval glede na to, kako misli, da ga razume njegova kultura (veliki Drugi). 

Fenichel (1961) trdi, da ne gre za odsotnost nadjaza v obliki impulzivno "srečnega" 

narcističnega psihopata – nadjaz je izoblikovan, vendar zelo izkrivljeno zaradi pomanjkanja 

trajnih objektnih odnosov. Za mnoga kriminalna dejanja je značilno, da so storjena na podlagi 

instinktivnih teženj, ki jih normalni ljudje nadzorujejo (potisnejo v nezavedno) z nadjazom – 

česar kriminalčev patološki nadjaz ni sposoben (prav tam). 

 

Na ta način, brez Simbolnega, se po vsaki zadovoljitvi želje pojavi nova želja, saj želje v 

kibernetskem svetu niso omejene in tako niso nikoli povsem dosežene. Vendar moramo ob 

tem poudariti, da Lacan (2004) zagovarja tezo, da je Simbolno tudi nezavedno, saj je subjektu 
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nesprejemljivo in je zato absurdno imeti zavestni jaz za centralno instanco osebnosti. To 

pomeni, da Lacan zavrača zmožnost posameznika, da kot samorefleksivno bitje vzpostavi 

svojo popolnost s pomočjo samoaktualizacije. S tem se ne bi povsem strinjal ravno zaradi 

tega, ker je samoaktualizacija internaliziranje Simbolnega na svojstven način – zavestni jaz 

ima zelo pomembno vlogo pri nezavednem Simbolnem, kljub temu da je z njim pogojen. Ena 

glavnih kritik Lacana (Musek, 1999) gre v smer dvomljivega vprašanja o nezavednem 

Simbolnem, ki sloni na simbolnem jeziku neke kulture – če gre za jezik neke kulture, pomeni, 

da so ta jezik ustvarili ljudje te kulture, ustvaril ga je zavestni jaz posameznikov. Ravno tako 

je njegovo "simbolizirano" reševanje motenj vprašljivo v primerih, ko vidimo, da 

posamezniku racionalna jezikovna razlaga ne pomeni ničesar pri razreševanju neželenega 

stanja – morda zato, ker ima čustveni oz. afektivni problem. Vendar, če sprejmemo tezo na 

podlagi mojega predhodnega razmišljanja, da so čustva zelo povezana z vrednotenjem, torej z 

razumom, potem pomeni, da bi bilo mogoče afektivne probleme prevesti in reševati na 

simbolni ravni jezika. 

 

Kot sem omenil, je eden izmed temeljev Lacanove teorije (Salecl, 2011c) obdobje, ko se otrok 

nauči govoriti in gre skozi simbolno kastracijo, ki se nato skozi celotno življenje kaže kot 

manko. Povzročitelj kastracije je jezik sam. "Naravna" dejanja postanejo jezikovno okužena 

in za našo eksistenco se zdi, da smo s tem, ko usvajamo jezikovno simboliko, oropani za 

nekaj prvobitnega oz. predlingvističnega užitka (jouissance – francoska beseda, ki ne pomeni 

le ugodja, temveč ugodje v neugodju, v določeni bolečini, ki za osebo sicer ni nujno prijetna, 

vendar se ji kljub temu ne more odreči). Kar je bilo kot naravni impulz (sesanje), se z jezikom 

in s kulturo omeji na prepoved telesnih (incestuoznih) vezi s prvim skrbnikom (mamo). V 

patriarhalni kulturi se ta prepoved prenaša prek očeta – zato Lacan govori o "Simbolnem 

zakonu" in uporablja izraz "Ime – Očeta" (prav tam). In zato menim, da čeprav je manko, ki 

zaznamuje posameznika, razumljen kot izguba, je v resnici temelj subjektivnosti (entitete). 

Posameznik bo namreč nenehno poskušal pridobiti objekt, ki bi mu simbolno pomenil 

nadomestitev manka in mu vrnil objekt izgubljenega užitka. To je gibalo, ki ohranja željo pri 

življenju. Tako v neskončnost iščemo objekt zadovoljitve – najsi bo to partner, otrok ali čisto 

navaden potrošniški artikel. In ker je možnosti izbora preveč, smo s svojim izborom pogosto 

nezadovoljni, ob tem pa nas preveva še zavist do drugih, za katere si mislimo, da so ta svoj 

manko našli in ga živijo (prav tam).  
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Iskanje manka je gibalo smisla življenja. Problem se še dodatno zaplete, ko uvidimo, da veliki 

Drugi, ki je nosilec Simbolnega, ne obstaja oz. ni notranje konsistenten (ker je odvisen od 

časa in kraja, kjer živimo). Vendar kljub temu vseeno deluje, ker je dovolj le verjetje vanj. 

Dejanje izbire je tako vedno travmatično ravno zato, ker velikega Drugega ni neprestano z 

nami, da bi bedel nad nami. Zato mu pridamo neko simbolno strukturo (vera, kariera, družina, 

ugled …), ki naj bi nas potem odrešila tesnobe izbire (Salecl, 2011c). Vendar se je v sodobni 

družbi izgubil še veliki Drugi v simbolni strukturi – izgubil se je s tem, ko ljudje več ne 

verjamejo v deset božjih zapovedi, ampak o njih dvomijo, ker dvomijo o Cerkvi (instituciji) in 

na koncu verjamejo le znanosti – za katero smo že ugotovili, da ne ponuja ene melodije, 

ponuja hrup melodij, ki jih lahko vsak sliši po svoje, na sebi lasten izkrivljen način (Revel & 

Ricard, 1998). Zanimiva se mi zdi trditev omenjenih avtorjev (prav tam), da je problem 

krščanstva (ki vedno manj pooseblja velikega Drugega) v tem, da ni bila religija, ki bi bila 

harmonična z naravo – naravno je izključevala. Mislim, da bi nekaj podobnega lahko trdili za 

vsako religijo, saj ponujajo eno od iluzij, da posamezniku olajšajo soočanje s smrtjo. Nova 

religiozna zanimanja in iskanja (joga, razne poduhovljene skupine ...) se lahko hitro 

spremenijo v ezoteriko ali "poplitveni" romanticizem, "koktajl religioznosti" in vase zaprti 

subjektivizem. Morda budizem ali krščanstvo le ponujata zablodo, da lahko posameznik še 

lažje živi potrošniško življenje, saj ne ve, kaj bo v naslednjem. In če bo nekaj slabega, potem 

je verjetno bolje, da že zdaj uživa v polni meri. Seveda budizem uči, naj bi človek že v tem 

življenju živel "spoštljivo", ker se mu bo potem nadaljevala dobra karma v naslednjih 

življenjih. S tem opozarja na možnost, da posameznik nima kontrole nad svojim življenjem le 

v tem trenutnem življenju, ampak v vseh nadaljnjih življenjih. Mar ni to ena največjih zablod? 

Podobno bi lahko trdil za krščanstvo. Vsaka vera posamezniku v bistvu ponuja v roke veliko 

oblast nad svojim življenjem. Potem pa mu mimo njegovega načrta zgori hiša, v prometni 

nesreči mu umre partner ali otrok. Zakaj že? Ker je naivno verjel, da ima kontrolo nad svojimi 

"vsemi" življenji. Vera daje občutek varnosti, vendar hkrati sili človeka v tesnobo, da živi z 

ideologijo svoje izbire (kako bo v tem življenju vplival in izbral svoja naslednja življenja). 

 

Posameznik se tako znajde v položaju, ko nenehno išče idealno podobo v očeh drugih (lastne 

potrditve nima, ker ne ve, če je prav izbral, zato išče potrditev zunaj – v drugih). Tako postane 

največja dilema, ki povzroča največjo tesnobo v posamezniku, vprašanje, kakšen je on sam 

(kakšen naj bi bil on sam) v želji Drugega. In ker se v tem začaranem krogu (predvsem v dobi 

kapitalizma) ne moremo zanesti ne na velikega Drugega ne na druge (ker tudi za njih 

uvidimo, da imajo manko), smo kljub občutku tesnobe močno zaverovani, da imamo sami 
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dovolj veliko oblast nad samim seboj in da si celo lahko pridobimo nazaj izgubljeni manko. 

Lacan (2004) se na tem mestu sprašuje, ali vse to skupaj pomeni ukinitev kastracije (ki je 

sicer seveda nujno potrebna za uspešen razvoj posameznika). Simbolnega očeta, ki bi postavil 

meje, ni več. Težnja po manku vodi v vse mogoče škodljive nezmernosti iskanja – alkohol, 

droge, nakupovanje, deloholizem. Ena od glavnih kritik kapitalizma je, da je potrošnik zgolj 

navidezni dejavnik, ki zasleduje navidezno svobodo, v resnici pa je močno pod pritiskom 

zahteve, ki je zasnovana predvsem na podlagi manka in zavestne, racionalne odločitve za 

uravnavanje želja – in tak način trošenja se bo nadaljeval, dokler ne bo potrošnik potrošil 

samega sebe (prav tam). 

 

 

3.3.2 AVTORITETA V SODOBNI DRUŽBI 

 

Kljub možnosti najboljše racionalne izbire, ki jo omogoča ideologija izbire (Salecl, 2011c), 

strokovnjaki ugotavljajo, da ljudje ne izberemo tiste, ki bi nam najbolj koristila. Na izbiro ne 

vpliva samo racionalno razumevanje možnosti izbire, pač pa nezavedna hotenja, želje, vplivi 

pomembnih drugih. Danes je poveličevana racionalna odločitev, vendar če se želimo otresti 

tesnobnih občutkov ob izbiri, moramo pogledati, kako izbira in tesnoba delujeta na nezavedni 

ravni in kako na vse to vpliva družba. Zadnja desetletja se oblikuje iluzija večne sedanjosti 

(prav tam), pri čemer preteklost ni pomembna, prihodnost pa si ustvarjamo sami (s pravimi 

odločitvami v sedanjosti). S tem je realnost izgube povsem prikrita oz. je zanikana (slab je 

posameznik, ki bo ob vsej tej izbiri naredil napako). Zato je treba čim bolj zmanjšati možnost 

izgube – poskušati je treba preprečiti ali vsaj predvideti vsa možna tveganja, ki žal tesnobe ob 

odločitvi ne zmanjšujejo, kvečjemu jo povečujejo. In že imamo idealne pogoje za razvijanje 

pretiranega perfekcionizma in patološkega narcisa. Ugotovljeno je, da je skupni element 

občutka nizke samoučinkovitosti in iz okolja narekovanega perfekcionizma občutek 

pomanjkanje samokontrole (Luebbers, Downey & Stough, 2007). Tako lahko "krize" v 

življenju označimo kot natanko tiste trenutke, ko izgubimo nadzor, ko neznano zamenja 

znano. Takrat smo prisiljeni razmisliti o svojih željah. Jacques Lacan (Salecl, 2011c) z mislijo 

"Če Bog ne obstaja, ni nič več dovoljeno." ponazori izgubo vere v avtoriteto, ki bi nam 

morala postavljati meje. Zdi se, kot da to pomeni večjo svobodo, vendar v bistvu to pomeni le 

ustvarjanje novih meja, lastnih meja, ki begajo, ker so brezmejne in sploh ne osebne, pač pa 

posredovane preko medijev. Zelo malo časa smo res sami s seboj, takoj smo na mobilnem 
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telefonu ali pri računalniku. Medtem ko se obremenjujemo z osebnimi izbirami, utegnemo 

spregledati dejstvo, da pravzaprav niso osebne, temveč močno pod vplivom družbe, v kateri 

živimo. Na vseh področjih zasebnega in javnega življenja uporabljamo vedno bolj 

uveljavljene "coache", trenerje, svetovalce, priročnike za samopomoč (med letoma 1972 in 

2000 so v ZDA opazili njihov ogromen porast) (prav tam), ki naj bi nam pomagali pri 

zahtevni nalogi izbire. Zdi se, da se z njihovo pomočjo pravzaprav želimo znebiti bremena 

izbire, ker s seboj prinaša preveč odgovornosti in strahu pred neuspehom. Za trenutno 

zmanjšanje občutka tesnobe sledimo tistim najbolj "oglaševanim" odločitvam za življenje. To, 

kar "oglašujejo prijatelji" na Facebooku, mi prinese uteho, ker mi ni treba biti več negotov.  

 

Prav dejstvo, da ljudje tako pogosto iščemo nasvete pri drugih, kaže na to, kako zelo nam je 

pomembno zavetje skupnosti – bodisi v virtualni ali realni. Kant (Salecl, 1991) to opredeljuje, 

kot da posameznik ne postane svobodni individuum, saj spoštuje moralna pravila na podlagi 

hipotetičnega imperativa (namišljena avtoriteta zaradi ugajanja drugim) in ne kategoričnega 

imperativa (ponotranjena avtoriteta, ki postane njegova lastna). Internalizirana samokritičnost 

je definirana kot negativen pogled na samega sebe, ki ni v skladu z notranjimi oz. z osebnimi 

standardi. Značilnost notranje samopostavljenih standardov je, da se konstantno zvišujejo in 

tako povečujejo razkorak med posameznikovo zmožnostjo njihovega doseganja, kar se odraža 

v kroničnem nezadovoljstvu posameznika s samim seboj in posledično v še večji 

internalizirani samokritičnosti. Tradicionalne avtoritete (družina, država in verski voditelji) so 

izgubile svojo moč, nekatere celo kredibilnost, a zdi se, da ljudje vedno znova iščemo nove 

načine omejevanja, bodisi da si izmislimo nove avtoritete (guruje za samopomoč) bodisi da si 

naprtimo različne samoomejujoče mehanizme, s katerimi si omejimo izbiro (perfekten in 

mladosten videz vse življenje, kar zahteva veliko treniranja, odrekanja in omejevanja) (Salecl, 

2007). Kant govori o surovosti, ki je posledica hipotetičnega imperativa in ne kategoričnega 

imperativa, ki bi v bistvu moral biti ustrezno ponotranjen. Ključnega pomena je vedno večja 

diskrepanca med zmožnostmi in visoko postavljenimi osebnimi standardi. Podani so pogoji, 

da se ne razvije svoboden človek, temveč patološki narcis. Že Kierkegaard (Salecl, 2011c) je 

menil, da tesnoba izvira neposredno iz svobode – iz potrebe po soočenju z možnostjo 

možnosti. Bolj smo svobodni, brez zunanjih omejitev, večjo tesnobo doživljamo in si nato 

postavljamo pretirane lastne meje. Podobno je trdil Sartre (prav tam), da oseba pred prepadom 

ni tesnobna zato, ker bi utegnila pasti, pač pa zato, ker ima možnost, da se svobodno vrže čez 

rob. Psihoanaliza od Freuda naprej se ukvarja z idejo svobode in je pri tem ustvarila 

paradoksno teorijo, da si človek sam izbere svojo nevrozo, čeprav je ta izbira vsiljena (Salecl, 
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2007). Posameznik brez učinkovito ponotranjenega velikega Drugega je sekularističen 

posameznik, ki je zmešan z drugimi v loncu vsega mogočega in verjetnega – brez jasnih 

(navidezno osvobajajočih) načel. Tako nastane družba brez duše, preplavljena z ničevostjo 

potrošniškega sveta.  

 

Sodobna družba poskuša otroke konstruirati kot potrošnike ravno s tem, ko v njih predvsem 

preko novodobnih medijev poskuša ustvariti potrošniško razmišljanje (Ogrizek, 2010). Danes 

je otrok tisti, ki doma narekuje, kaj potrebuje za svoje učinkovito delovanje. Včasih so o tem 

odločali starši, ki so seveda upoštevali tudi željo otroka. Poglavitna razlika danes je v tem, da 

se medgeneracijske razlike brišejo, saj starejši poskušajo dlje časa ostati mladi. Eden od 

načinov, da to dosežejo, je, da postanejo prijatelji svojim otrokom (prav tam). Dejstvo je, da 

bo imel otrok v življenju še veliko prijateljev, starše pa le ene – zato bi bilo prav, da bi starejši 

odigrali svojo vzgojno vlogo. Menim, da bi morali starši do otroka odigrati vlogo 

"suportivne" avtoritete in ne le poskušati mu biti všečni ter prijateljski z njim. Odraslost je 

bila včasih veliko bolj nadzorovana, kar se je odražalo predvsem v bolj razviti notranji 

disciplini – večji integraciji velikega Drugega. Žižek (2002) ugotavlja razliko med 

tradicionalnimi in sodobnimi avtoritetami pri izrekanju obscenih šal in posmehljivih opazk. 

Tradicionalna avtoriteta zahteva spoštovanje z določeno distanco, ki preprečuje pretirano 

domačnost s statusno podrejenimi. Sodobne avtoritete želijo vzpostaviti prijetno vzdušje in 

prijateljske odnose s podrejenimi, kar verjetno odraža pretirano potrebo po sprejetosti in 

občudovanju. Za podrejenega je taka konstelacija avtoritete mnogo bolj obremenjujoča. 

 

Ne spreminja se le podoba avtoritet v sodobnosti, spreminja se tudi naš odnos do njih – do 

starih avtoritet (oče, duhovnik, politik) gotovo (Salecl, 2009a). Zaradi njihovega obnašanja, ki 

ni tako, da bi jih drugi priznavali kot avtoritete (oče postaja sinov prijatelj, duhovnik se 

blamira s spolnimi zlorabami, politik s koristoljubjem). Tako obnašanje, ki spreminja pogled 

avtoritete v naših očeh, je tudi nesprejemanje odgovornosti za napačno vodenje ali napačne 

odločitve. Zelo pogosto se pojavlja vzorec obnašanja, ki nakazuje, da so sodobne avtoritete 

jezne, ker avtoriteta ne deluje kot avtoriteta. Namesto da bi avtoriteta prevzela odgovornost, 

ki ji pripada zaradi pozicije moči, se dela, kot da je popolnoma nemočna. Če avtoriteta 

dejansko potem nikoli ni prava, se je v sodobni družbi izoblikovala paradoksalna rešitev 

začasnih avtoritet, ki si jih izberejo celo avtoritete same – različni svetovalci, "coachi", 

supervizorji. Seveda s takim izobraževanjem avtoritet ni nič narobe, napačen je paradoks, ki 

se s tem ustvarja – videti je, da avtoriteta danes sama išče gospodarja, ki bi deloval kot tisti, ki 
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ve. Dodatni paradoks je v tem, da ti "svetovalci" še sami ne verjamejo v to, kar učijo, in zato 

hitro menjajo področja svetovanja glede na tesnobe, ki jih občutijo (prav tam).16 Enako se je 

zgodilo v zdravstvu, ko ljudje ne verjamejo enemu zdravniku, ampak gredo na raziskave ali 

po mnenje še k drugemu. Morda zato, ker iščejo tistega, ki bo povedal "želeno" diagnozo. 

Ljudje pogosto stokamo zaradi neustrezne avtoritete in bi radi odločali sami. Ko pa se pojavi 

negotova situacija, bi radi nekoga, ki nas bo pravilno usmeril. Današnja družba glorificira 

posameznika oz. njegovo predstavo, ki je lahko v svojih prizadevanjih samozadosten, čeprav 

mu je pri tem vzorcu samozadostnosti še vedno najbolj pomemben parameter – mnenje drugih 

oz. kaj si bodo mislili o njem (Salecl, 2007). 

 

Razvpiti ruski umetnik Brenner (Puncer, 2010) z uničevanjem drugih umetniških del 

predstavlja svoj lastni umetniški projekt. Uničuje druga dela in to potem poimenuje svoje 

umetniško delo. Završnik (prav tam) pravi, da je takim politikom (opaža zelo podobno v 

obnašanju nekaterih politikov) in kulturnikom skupno to, da imajo problem z avtoriteto. S 

svojim preizkušanjem dovoljenega izzivajo oz. preverjajo delovanje simbolnega reda prava. 

Pravi, da gre za padec neke notranje gotovosti, klic po zakonu, ko poskuša posameznik v 

zunanjem svetu najti "gospodarja", instanco Zakona, Simbolnega, velikega Drugega. 

 

 

3.3.2.1 DRUŽBA PATOLOŠKIH NARCISOV IN MEJNIH 

OSEBNOSTI 

 

"Psihološki človek" moderne dobe z elementi tesnobe, notranje praznine, nejasnega 

nezadovoljstva in depresije ne išče smernic lastnega razvoja v kateri koli simbolni avtoriteti. 

Išče lastno mentalno zdravje ob pomoči svetovalcev, "coachov", priročnikov za samopomoč, 

ki pogosto svoje intervencije usmerjajo v reševanje in zadovoljevanje neposrednih potreb na 

instanten način (Salecl, 2011c), ker sodobna družba hiti. Moderne oblike opore so naravnane 

na odpravo inhibicij, ki jih predstavljata ljubezen in dolžnost do drugega. Ta elementa sta 

ogrožajoča za moderno subjektivnost, ki ne pozna ponižnosti ali žrtvovanja, temveč le 

posameznikovo dobrobit ob zadovoljevanju in zadostitvi nagonom (Lash, 1980, v Žižek, 

                                                           
 

16 V ZDA se je veliko finančnih svetovalcev preoblikovalo v svetovalce za odnose in komunikacijo, ker so 
uvideli, da vodje potrebujejo bolj to vrsto svetovanja kot strogo finančno svetovanje (Salecl, 2009a).  
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1985). Ob tem se razvija prej omenjeni materinski nadjaz, ki zapoveduje neprestano hlastanje 

za socialnim uspehom s pomočjo dominantnosti in izkoriščanja drugih za potrditev lastnega 

narcisizma (Žižek, 1985).  

 

Zaradi zahtevnega usklajevanja med idom in nadjazom se pogosto zgodi, da jaz zaradi veliko 

obrambnih prizadevanj omaga, kar se kaže v nevrotičnih procesih (Musek, 1999). Jaz je 

namreč tisti del osebnosti, ki se mora braniti pred neposrednostjo nagonskih impulzov ida in 

kritičnostjo nadjaza; ta se lahko odraža v dveh podsistemih: vesti (občutki krivde ob 

impulzivnem in nesprejemljivem vedenju) ali Idealnem jazu (občutki ponosa ob moralnem 

vedenju). Anksioznost je oblika odzivanja posameznika na intenzivno in trajno povišanje 

napetosti. Kognitivne teorije razlagajo patološko anksioznost kot težnjo posameznika, ki v 

svojem delovanju združuje stimuluse strahu ali reakcije na podlagi strahu z nerealnim in s 

pretiranim dojemanjem situacij ali njihovih možnih posledic kot škodljivih (Smits, 

Rosenfield, McDonald & Telch, 2006). O nevrotski anksioznosti govorimo takrat, kadar se 

napetost pojavi zaradi nakopičene nagonske energije, ki preti, da bo vdrla v zavest, in 

posameznik občuti strah, da jaz ne bo sposoben kontrole ida (Musek, 1999). Nevroza je 

interpsihični konflikt, ki nevarno stopnjuje anksioznost zaradi trajne blokade nagonske 

energije. Freud (prav tam) je tako govoril o depresivni, prisilni in histerični nevrozi, ki imajo 

lahko oralni (usmerjenost k jemanju, pridobivanju, požiranju), analni (usmerjenost k 

natančnosti, skrajni natančnosti, vestnosti) ali falični značaj (usmerjenost k ugajanju, 

ambicioznosti, zavisti, predrznosti, vihravosti in samoljubnosti). 

 

Freud (Lamovec, 1994) je v nekem obdobju svojega raziskovanja "obrambo" in "potlačitev" 

uporabljal kot sinonima. Izvor obrambnih mehanizmov je videl v anksioznosti, ki se pojavi, 

kadar je zadovoljevanje nekih nagonskih vzgibov prepovedano (ali iz okolja ali introjiciranih 

prepovedi), pri čemer se idejni del nagonov odstrani iz zavesti, energetski del pa "moti" 

delovanje ega. Potlačitev se pojavi, kadar posameznik motiv neugodja (ker ni mogel 

zadovoljiti nagona) oceni kot pomembnejši od ugodja ob morebitni zadovoljitvi nagona 

(sprejetost od bližnjih postane pomembnejša kot zadovoljitev incestuozne privlačnosti). 

Kasneje je vlogo obrambnih mehanizmov videl predvsem v ohranjanju delovanja ega. Idejni 

del nagona je mogoče analizirati s priklicem vsebin, ki so sicer že bile v zavesti, vendar so 

bile zaradi obrambe potisnjene iz nje (prav tam). To naj bi posameznik lahko naredil s 

pomočjo asociacij, s čimer že potlačene vsebine ozavesti in jih kot take miselno predelane 

umesti v svoj ego (posameznik razume, da je incest prepovedan zaradi večje verjetnosti 
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genetskih anomalij, ki se lahko zgodijo ob spočetju otroka med dvema sorodnikoma). Kasneje 

so nekateri strokovnjaki (Bruner in Postman, 1947, v Lamovec, 1994) zatrjevali, da je 

funkcija obrambnih mehanizmov predvsem v selektivnosti zaznavanja in njej prilagojenem 

vedenju.17 Doživete stvari si pogosto razlagamo in prilagodimo tako, kot ustreza našim 

notranjim vzgibom in pogledom (Musek & Pečjak, 1995). Kdor je bil v svojem odraščanju 

večkrat izpostavljen življenjskim okoliščinam, ki so spodbujale agresivnost, bo v odrasli dobi 

selektivno pozoren na znake, ki spodbujajo agresivnost (videl jih bo tudi tam, kjer jih drugi ne 

bodo), ali se bo celo naučil, kako lahko zelo spretno take znake sproži sam. 

 

Bertok (Jaksetič, 2012) ugotavlja, da so obrambni mehanizmi pravzaprav proces 

samouravnavanja – predvsem v okoliščinah, na katere ne moremo neposredno vplivati, kot bi 

zavestno radi – in s tem predstavljajo zaščito sebstva. To niso le nagoni primarnega tipa, 

temveč nagon po kreativnosti, ki ima korenine v samoohranitvi in ga danes velikokrat 

označujemo kot improvizacijo. S tem so obrambnim mehanizmom pripisali novo vlogo – niso 

več le nezavedne potlačene vsebine, temveč vedenjski slog posameznika, ki ga je izoblikoval 

zato, ker je bilo ogroženo njegovo samospoštovanje (Lamovec, 1994). Tako bi lahko rekli, da 

sta pojav patološkega narcisa ali mejne osebnosti obliki nezavedne obrambe posameznika z 

nizkim samospoštovanjem. Na drugi strani je sublimacija (ena od najbolj adekvatnih oblik 

obrambnih mehanizmov (Fenichel, 1961)) po mnenju Freuda (Musek, 1999) izredno 

pomembna za kulturni razvoj tako posameznika kot celotnega človeštva, saj pomeni 

premeščanje družbeno nesprejemljivih nagonskih teženj v socialno sprejemljive in ustvarjalne 

oblike delovanja. 

 

Moldoveanu in Nohria (2002, v Salecl, 2011c) menita, da so odločitve strašljive zato, ker je 

"mogoče v njih dejansko preočitno, da bi ga lahko ignorirali". Problem je v želji, da bi 

uskladili to, kar je, za kar smo se trenutno odločili, s tistim, kar bi lahko bilo, za kar bi se 

lahko odločili. Neka druga raziskava (Kahneman, Slovic & Tversky, 1982, v Salecl, 2011c) 

kaže, da tesnobe ne povzroča obilica možnosti, pač pa strah pred izgubo. Ob tveganju 

navadno pripisujemo večji pomen tistemu, kar utegnemo izgubiti, kot tistemu, kar lahko 

                                                           
 

17 Nekdo, ki zaradi pomanjkanja samozavesti meni, da ni privlačen, bo konkretne namige zapeljevanja drugega 
razumel samo kot izraz naklonjenosti in ne bo vračal lastnih namigov zapeljevanja ali pa jih bo razumel kot 
nesramnost in bo odreagiral prizadeto, užaljeno; v prvem primeru bo ohranil mnenje, da res ni privlačen, in se bo 
obranil njemu morda neznanega, neprijetnega polja medosebnih odnosov privlačnosti; v drugem primeru bo 
svoji obrambi dodal le še prepričanje, da iskrene naklonjenosti ni in da so tako in tako vsi ljudje "pokvarjeni". 
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pridobimo. Tako je tesnoba zaradi neznanega močnejša od težav v znanem (prav tam) – zato 

se raje oklepamo trenutnih situacij, čeprav nam v njih ni prijetno oz. nas ne zadovoljujejo. In 

ravno zato je vztrajanje v neodločenosti ščit pred možnim obžalovanjem in razočaranjem, ki 

bi lahko nastopilo ob "nepravilni" izbiri. Pogosto nam je samo ohranitev možnosti, da 

sprejmemo odločitev, dovolj, da te odločitve dejansko nikoli povsem v popolnosti ne 

sprejmemo ali izvedemo (ohranjanje nekih nerazčiščenih vezi v preteklem ljubezenskem 

odnosu nam lažno omogoča razmišljanje, da se nam dejansko nikoli ni treba povsem soočiti z 

izgubo). Vendar ob tem pozabljamo, da je že naše sedanje življenje izbira (prav tam). Tudi če 

se ne bomo odločili za spremembo in bomo živeli naprej svoje trpljenje, je to odločitev, ki 

smo jo izbrali in sprejeli. Saleclova (2007) našteva tri razloge, v čem ljudje vidijo tako 

travmatičnost možnost izbire: 

- želijo si, da bi izbrali idealno (nazoren primer je nenehno menjavanje ponudnikov 

telefonskih storitev); 

- čutijo, da nihče ne odloča v družbi kot celoti (zakaj si mora vsak sam izbirati dobavitelja 

elektrike, zakaj to ni urejeno v družbi generalno; zakaj se moramo odločati o "dobri 

banki" z referendumom, mar ni za to pristojen izvoljeni parlament); 

- bojijo se, da pravzaprav ne izbirajo svobodno (da zanje že "izbirajo", odločajo drugi ljudje 

(vplivni mogotci) ali celo podjetja s svojimi strategijami trženja). 

 

Avtorica (prav tam) se nadalje sprašuje, ali je možnost izbire v tako visoko individualizirani 

družbi tako travmatična ravno zato, ker smo "samo" domnevno prosti zunanjih vplivov. 

Menim, da je to povsem mogoče. Posameznik ima svoj profil na Facebooku, v katerem sam 

odloča o "prijateljih", ki lahko gledajo njegove fotografije, prebirajo njegove dogodivščine, 

mnenja in mu vse to lahko tudi komentirajo. Sam si lahko celo ustvari profil v vzporednem 

svetu in tam dela stvari, ki jih želi – kupuje, vlaga, se bori …, in navidezno o vsem odloča 

sam. Vendar če pogledamo dovolj objektivno, je ta navidezna samostojnost neverjetno 

zmanipulirana od stvariteljev teh računalniških svetov, ki povsem "nadzorujejo" njegov prosti 

čas, preživet za računalnikom (in izvajajo vse druge manipulacije, ki jih kibernetika 

omogoča).  
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3.3.2.1.1 NARCISIZEM 

 

Narcisizem je definiran kot kakovostno občutenje lastne perfekcije, pri čemer posameznik 

svojo energijo množično investira v samoprezentacijo18 ali prezentacijo občudovanih drugih 

(nerealno občudovanje nekaterih njemu pomembnih posameznikov) v medosebnih 

interakcijah. Vse to lahko variira od psihotične do normalne oblike, kar pomeni, da je lahko 

narcisizem adaptirana (določene službe pričakujejo oz. zahtevajo tako delovanje 

posameznika) ali neadaptirana (predvsem kadar je perfekcionizem pretiran) oblika 

posameznikovega delovanja (Trumpeter in sod., 2006). Samoperfekcionizem in 

perfekcionizem, posredovan od drugih, sta pogosto vzrok za neučinkovit razvoj posameznika 

pri obvladovanju neprijetnih čustvenih stanj (Hadjistavropoulos, Dash, Hadjistavropoulos & 

Sullivan, 2007). Perfekcionizem, posredovan od drugih, veliko bolj vpliva na posameznikovo 

depresivnost, neprimerne socialne interakcije, manj zaznano oporo, na manjše občutke 

samoučinkovitosti in psihosomatske posledice stresa. Nizka samoučinkovitost in visoko 

izražen perfekcionizem sta pomembna vzroka za nastanek bulimičnih simptomov motenj v 

prehranjevanju (prav tam). Ključnega pomena pri internaliziranem perfekcionizmu 

(Trumpeter in sod., 2006) je vedno večja diskrepanca med zmožnostmi in visoko 

postavljenimi osebnimi standardi. Tako motivacija za dosego postavljenih standardov ni več v 

vlogi dejanskega spodbujanja posameznika, preoblikuje se v kontinuiran strah pred ponovnim 

razočaranjem in ranljivostjo, ki jo pogojuje neprilagojen perfekcionizem. 

 

Zakaj se ljudje tako branimo priznati napake? Milivojević (2007; Zgonik, 2012) razlaga: 

vsaka napaka je razlog za samoprezir in sram; je priznanje, da sem "nižje bitje". Z 

nepriznavanjem napak tako varujemo samospoštovanje. Ko perfekcionisti sprevidijo napako, 

se začnejo obnašati samoprezirljivo in se surovo kaznovati. Za izredno tekmovalne ljudi je 

priznanje napake dokaz, da so izgubili, da so poraženi, slabi, medtem ko je drugi zmagovalec. 

Kadar nekdo istoveti svoje ravnanje in ideje s seboj kot osebnostjo, tekmuje z drugimi 

(Zgonik, 2012). Situacije, v katerih ima prav oz. zmaguje, doživlja kot dokaz, da je pameten, 

sposoben, boljši od drugih, zmagovalec, superioren. Vendar Milivojević (2007) opozarja, da 

biti ponosen na to, da imamo prav, je ravno tako napačno kot sramovati se tega, da nimamo 

                                                           
 

18 Pogosto gre za posameznikovo vzdrževanje perfektnosti brez napak v svojih prizadevanjih, zaradi lastnih 
visoko postavljenih pričakovanj do samega sebe, ali za perfekcionizem brez napak, ki je pogosto povezan s 
prepričanjem, da to od njega pričakuje tudi okolica, in ne samo on sam. 
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prav. Zato poudarja, da adekvaten sram ne pomeni samoprezira; dovolj je, da se posameznik 

počuti neprijetno in bo zato ta neprijeten občutek ob napaki poskušal v prihodnosti zaobiti s 

tem, da ne bo več ponavljal napake. 

 

Narcisizem je opredeljen kot samoobčudovanje, superiornost in medosebno izkoriščanje 

(Raskin & Terry, 1988, v Eaton, Struthers & Santelli, 2006). V raziskavi se je pokazalo, da so 

narcisoidni posamezniki zelo občutljivi na kritiko in so hitro užaljeni, posledično se obnašajo 

bolj agresivno, kadar se v določenih situacijah počutijo ogrožene. Zanimiv je podatek, da 

imajo v medosebnih interakcijah večkrat občutek, da se je nekdo do njih obnašal neprimerno 

ali žaljivo, kot ga imajo manj narcisoidni ljudje. Užaljenost se veže na osebno prizadetost 

narcisoidnega človeka, kar pomeni, da so taki posamezniki posledično manj nagnjeni k 

tolerantnosti in oproščanju. 

Patološki narcis soljudi prezira, jih izkorišča, je do njih ciničen (cinizem je pri mladih 

zaznamovan kot strahospoštovanje do tistega, ki zna biti ciničen) in jih vidi le kot sredstvo za 

svojo uveljavitev. Hkrati pa je patološko odvisen od njihovega priznanja, občudovanja in 

ugleda v njihovih očeh, ko neprestano "nastopa" pred drugimi (Žižek, 1985). Pri tem je treba 

poudariti, da tovrstne odvisnosti od drugih ne smemo zamenjevati z zaupanjem ali s 

predanostjo drugim – on jih potrebuje le za lastno uveljavitev. Zaradi tako manipulativnega 

odnosa do drugih patološki narcis ni zmožen empatičnega doživljanja drugih, saj se do njih 

vede kot do objektov in ne subjektov (zelo težko žaluje ali kaj obžaluje). Njegova "simpatična 

igra" je le sredstvo za ohranjanje razpoložljivosti soljudi za trenutke, ko jih potrebuje. Kadar 

jih ne potrebuje, je lahko do njih popolnoma ravnodušen. Ima predstavo, da na svetu obstajata 

le dve vrsti ljudi – tisti, ki so uspeli, in siva množica povprečnežev (prav tam). In uspešneži ne 

delajo napak, zato skrbijo za svoj perfekcionizem – predvsem v očeh drugih. Iz tega sledi, da 

patološki narcis v svojem temelju ni zmožen uživanja, ker je uživanje pogojeno z 

občudovanjem od drugih – uživa v tistem in toliko, za kar in kolikor ga občudujejo drugi. To 

se lahko pogosto sprevrže v "občutek notranje praznine", ki ni odvisna od kakovosti 

opravljenega in notranje potrditve, temveč le od zunanjega izražanja glorioznosti.  
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3.3.2.1.2 MEJNA OSEBNOST 

 

Žižek (1985) opredeljuje mejno osebnost (borderline) kot obliko osebnostne simptomatike na 

meji med psihozami (ker ne gre za izgubo realnosti) in nevrozami (ker ne gre za paranoidne 

ideje ali nevrotične potlačitve), ki se pogosto odraža v povsem prilagojenem delovanju 

posameznika s preveč izraženimi primitivnimi obrambnimi mehanizmi (razcep, utajitev 

koščkov realnosti). Osebe z bolj izraženo mejno osebnostno motnjo se od tistih s shizofrenijo 

ločijo po tem (Modell, 1986, v Benedik, 2001), da imajo relativno stabilne bolezenske znake 

in obrambne mehanizme, motnje pa ne zajemajo celotne osebnosti. Zmožni so vzpostaviti 

objektne odnose, vendar "okužene" z močnim transferjem in v nezreli "moteni" obliki 

(predvsem kot prehodni objekt). Modell (prav tam) kot glavno razliko navaja, da mora biti za 

izbruh shizofrenije podan še neki biološki dejavnik. Mejna osebnost pomeni "sodobno obliko 

histerije", ki je posledica poznomeščanske "permisivne" družbe (Žižek, 1985). Na podlagi 

tega bi lahko sklepali, da gre pri mejni osebnosti resnično le za osebnostni deficit zaradi 

neustrezne vzgoje oz. prvotnih objektnih odnosov – ni genetsko ali biološko pogojena, kar 

nam potrdi večjo možnost popravljanja neučinkovitega delovanja mejne osebnosti s tehnikami 

ozaveščanja. 

 

Diagnostika mejne osebnosti je tako (Kernberg, 1978, v Žižek, 1985; Musek, Tušak & 

Zalokar Divjak, 1999):  

- nevezani tesnobni občutki (niso vezani le na neki poseben objekt);  

- poteza polisimptomalne nevroze, pri kateri se sicer pojavljajo nevrotični simptomi, vendar 

združeni v oblike, ki se v "klasičnih" oblikah izključujejo;19 

- oblike "polimorfno-perverzne" usmerjenosti v spolnosti, ki se kaže v "neurejenem" 

spolnem življenju brez trdnih pravil, s pogostimi menjavami partnerjev in z 

eksperimentiranjem "vedno novih oblik" spolnosti (tako heteroseksualnih kot 

                                                           
 

19 Psihično pogojene telesne bolečine – bolečine v križu, med lopaticami, ker tako posameznik "pove", da nosi 
preveč bremena v življenju; vedno racionalizirani simptomi obsesij in hipohondrije – umivanje rok zaradi 
možnosti okužbe ali racionaliziranega strahu za svoje zdravje v "dobi vse splošne okuženosti"; različne fobije, ki 
so vedno vezane na sebe – ne strah pred zaprtim prostorom, pač pa pred tem, da izpadem nesposoben; občasne 
"disociativne reakcije", ki se kažejo v popolni otrplosti in brezvolju; kompenziranje z različnimi oblikami 
impulzivnih nevroz (alkoholizem, pretiran tek …), ki so vedno dojete kot nekaj tujega, nekaj, kar v bistvu ne 
pripada osebnemu jazu; stanje, ko pravzaprav racionalno sebe ne doživljam kot jaz; paranoidne ideje o 
brezizhodnem položaj izkoriščanja od drugih in njihovih zarot, ki so lahko povsem racionalizirane glede na 
dejansko "dobo neprestanega kibernetičnega big brotherja". 
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homoseksualnih), s čimer posameznik preprečuje, da bi ga čustvene vezi preveč 

"omejile", si pa z njimi gotovo kupuje trenutke naklonjenosti in pozornosti; 

- nestabilnost v odnosih, razpoloženju in samopodobi – afektivna stanja v smislu prehajanja 

med "normalnostjo", depresivnostjo in sovražnimi občutji; 

- impulzivna, sebi škodljiva dejanja; 

- nihanje med idealiziranjem in razvrednotenjem. 

 

Nesistematične, zgolj parcialne vezi med posameznimi simptomi so glavna značilnost mejne 

osebnostni, ki je kot taka v bistvu nepoenoten subjekt, ta pa s skupnim imenovalcem 

abstraktne (seveda s subjektivnega vidika mejne osebnosti povsem realistične) negativne in 

nevezane tesnobe nekako združuje vse prej omenjene simptomalne komplekse (Žižek, 1985). 

Nepoenoten in neizgrajen jaz mejne osebnosti lahko opredelimo s strukturno analizo 

(Kernberg, 1978, v Žižek, 1985):  

- različna znamenja šibkosti jaza s poudarkom na ekstremnem doživljanju sebe kot 

"močnega" ali "šibkega". Ekstremno doživljanje samega sebe se kaže v nizkem 

tolerančnem pragu (relativno nepomembni osebni spodrsljaji vodijo v tesnobo ali 

depresijo), impulzivnem odzivanju brez kontrole, nezadostni zmožnosti sublimacije 

(ohranjanje primitivnih nesublimiranih nagonskih vzgibov za prenažiranje, spolno 

perverznost, izkoriščanje in oblast nad drugimi – posamezniku se vidi, da se ukvarja s 

politiko le zato, da pridobi socialno sprejemanje, in ne zato, da bi se zavzemal za skupen 

družbeno socialni napredek); 

- regresija k primarnim oblikam mišljenja. Pri tem se oseba sicer zaveda, da nima nobenih 

objektivnih razlogov, da sovraži nekoga od bližnjih, vendar na podlagi nekega 

"primitivnega" paranoidnega sklepanja nasmeh drugega oceni kot sovražen posmeh – in 

ga dojame kot gotovega sovražnika; 

- regresija k primitivnim obrambnim mehanizmom. "Normalno zrela" oseba uporablja 

predvsem obrambni mehanizem potlačitve, pri čemer nesprejemljive vsebine potisne iz 

zavesti. Miler (Hall & Lindzey, 1983) potlačitve imenuje "nemišljenje" in ga opredeli kot 

naučeno ter motivirano vedenje za zmanjšanje ali ukinitev nagona, ki ustvarja neprijetne 

občutke. Omenjeni avtor nadalje navaja, da je za tako delovanje potreben notranji govor, 

ki na začetku blokira obremenilno razmišljanje o nagonu. Ko je posameznik sposoben 

tako blokado storiti večkrat, se take misli postopoma potisnejo v nezavedno. Kljub 

označitvi mehanizma potlačitve kot "normalnega" menim, da je mehanizem 

prevrednotenja dosti bolj primeren obrambni mehanizem. Jung (1990; Hall & Lindzey, 
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1983) opozarja, da je treba razlikovati med potlačevanjem in sublimacijo. Slednji za 

razliko od potlačevanja, ki je resnično blokiranje nagonske energije, pomeni, da je 

posameznik zmožen kanalizirati svojo nagonsko energijo v socialno sprejemljivo obliko. 

Sublimacija pomeni, da se energija razvija, potlačevanje pa pomeni usmerjanje energije v 

iracionalno nazadovanje; nagonske težnje, ki jih jaz in nadjaz ne sprejemata, začne 

posameznik potlačevati v nezavedno (Musek, 1993). Ne glede na izraženo dilemo o 

ustreznosti potlačevanja je za mejno osebnost značilno, da zaradi šibkosti jaza ni zmožna 

sublimacije niti potlačitve in se zato zateka k obrambnim mehanizmom, ki rušijo enotnost 

jaza (Kernberg, 1978, v Žižek, 1985): razcep, projekcija, utajitev realnosti … Posledično 

ima posameznik z mejno motnjo osebnosti zastoj integracijskega doživljanja drugih in 

sebe. Zaznana "napaka" pri drugem pomeni, da ni vreden. In ker podobno dojema sebe, 

ima taka oseba potrebo, da svoje "nesprejemljive napake" projicira na drugega. Taki 

obrambni mehanizmi so tisti, ki onemogočajo posameznikovo koherenco; 

- patološko razmerje do objekta (do drugega) se zaradi dojemanja drugega ali "dobrega" ali 

"slabega" odraža v marionetni igri do drugih, ki jih dojema kot "lutke" za to, da lahko 

obdrži lastno pozitivno držo do sebe. 

 

 

3.3.2.2 ODVISNOST KOT NEUČINKOVITA OBLIKA 

SAMOURAVNANOSTI 

 

Psihoanalitik Jacques Lacan (Salecl, 2011c) pravi, da v modernem času človek ne služi vedno 

več samo za to, da bi lahko več trošil (da se iz proletarca dvigne v svobodnega potrošnika), 

nehote se dogaja tudi to, da troši samega sebe (izgorelost, odvisnost od drog, alkohola, 

bulimija, anoreksija in druge oblike samopoškodovanja, depresija, motnje pozornosti in 

hiperaktivnost). Za osebe, ki so nagnjene k odvisnosti, je značilna motnja v samouravnavanju, 

zaradi česar imajo težave pri toleriranju različnih čustev in spoprijemanju z njimi. Ker ne 

morejo sami vzpostaviti ustreznega notranjega ravnovesja, iščejo "pomoč" v zunanjem svetu 

(droga, hrana, odnosi, seks …). Gre za primanjkljaj samouravnavanja, ki izhaja iz 

pomanjkljive internalizacije funkcij uravnavanja primarnega objekta. Tako bi lahko 

predpostavili, da gre za poskus adaptacije na določene probleme, stiske, in ne toliko za 

regresivno gratifikacijo libidnih teženj (kot to zatrjuje klasična psihoanaliza) (Žvelc, 2001). 
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Težko bi govorili o razvojnih problemih ali krizah, ker se sodobna odvisnost pogosto pojavi 

kot trenutna nezmožnost zadovoljitve želja (Žvelc, 2001). Ni nujno, da pomeni razvojno krizo 

odraščanja, lahko je akutna dnevna kriza posameznika, ki ima lahko dalj trajajoče posledice 

(nezmožnost plačila dolga) in se bo posameznik "odločil" zadevo reševati tako, da se ga bo 

vsak dan malo napil. Klasična psihologija je na odvisnost gledala kot na regresivno obliko 

zadovoljevanja libidnih teženj posameznika, kar se je pojmovalo kot nevrotični konflikt. 

Sodobna psihologija, z razumevanjem odvisnosti kot poskusa adaptacije na zaznani problem, 

bolj govori o motnjah ega, jaza in objektnih odnosov – s tem so bile postavljene osnove 

egopsiholoških teorij odvisnosti. Problem se kaže predvsem v manjši sposobnosti toleriranja 

neprijetnih občutij in spoprijemanju z različnimi čustvi. Žvelc (prav tam) ugotavlja, da se 

pomanjkanje samouravnavanja pojavi predvsem zaradi pomanjkljive internalizacije procesov 

uravnavanja pomembnih odraslih v odraščanju (primarnih objektov). Pomanjkljivo 

samouravnavanje pomeni notranje neravnovesje, ki ga posameznik poskuša vzpostaviti s 

pomočjo zadovoljitev iz zunanjega sveta, a te pogosto ne odražajo realnih potreb 

posameznika, temveč mu preko medijev umetno ustvarjajo namišljene želje in potrebe. 

 

Že Freud (Cipriano, 1991, v Žvelc, 2001) je podal temeljno razlago cikličnega večanja in 

redukcije anksioznosti v vseh odvisnostnih vedenjih. V njegovem primeru je šlo za 

masturbalne zadovoljitve, ki naj bi pri posamezniku, zaradi ponotranjene prepovedi staršev 

(da je masturbacija prepovedana), povzročile občutke krivde. Kadar je internalizirano 

pretirano negativno in agresivno, ga posameznik poskuša odstraniti ali kontrolirati z 

zanikanjem. Posledično se občutki slabih objektnih reprezentacij povrnejo še močneje – ker 

so bili zanikani (Žvelc, 2001). Nastalo notranje neravnovesje, ki se odraža v ponovni zahtevi 

po olajšanju, je najlažje potešiti s ponovnim predajanjem prepovedani obliki vedenja.  

 

V današnji internetni dobi življenja imam občutek, da gre posameznik še korak dlje – ne da 

mora "potešiti" notranje občutke krivde s ponovnim kršenjem norme, pač pa mora celo 

zanikati dejanske neželene zaznave v svojem delovanju (povečanje telesne teže, depresivnost, 

socialna izoliranost, osebna zanemarjenost). To doseže s tem, da si v bistvu ustvarja nove 

oblike identitete in s pomočjo idealne podobe v njih (v internetni igri sem bogat in lep) zanika 

dejansko neustrezno realno samopodobo. Svojo realno podobo potrebuje le še toliko, da 

zadovolji osnovne potrebe (po hrani in spanju). Vse drugo (potreba po sprejetosti, 

samoaktualizaciji, avtonomnosti …) zadovoljuje v namišljenem svetu. Mislim, da je tako 

delovanje zelo podobno delovanju tistega posameznika, ki sicer racionalno ve, da je njegovo 
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obnašanje neustrezno in neadekvatno (da dejansko preživi preveč časa na internetu), vendar je 

pot do trenutne zadovoljitve želje tako kratka, tako na dosegu roke (samo treba se je povezati 

na internet), da gotovo premami vsakega z najmanjšo hibo pri samouravnavanju. Za odvisnike 

sta značilna prešibek ego in preveliko zatekanje k "acting-out" intenzivni obliki obrambe 

(Morgenstern in Leeds, 1993, v Žvelc, 2001), kar se odraža v potrebi po novih inovativnih 

tehnikah dela z motenimi – predvsem pri narcističnih motnjah in mejnih osebnostih.  

 

Sodobna psihoanaliza se vedno bolj preusmerja iz proučevanja konfliktov nagonskih teženj na 

razvoj ega, objektne odnose in razvoj jaza.20 Na drugi strani terapije osebnega izpostavljanja 

(Smits in sod., 2006) govorijo o tem, da so potrebne določene izkušnje soočanja s strahom oz. 

s situacijami, za katere mislimo, da so za nas ogrožajoče, ker tako relativiziramo in 

oblikujemo strah v adekvatno obliko. Raziskava je pokazala, da imajo mehanizmi 

zmanjševanja nerealnega strahu med terapijo povsem primerljiv učinek po terapiji – 

zmanjšanje pretirane anksioznosti se je pokazalo tudi v drugih okoliščinah, ne samo na 

terapiji. Raziskava govori o kognitivnih mehanizmih na programih osebnega izpostavljanja, ki 

z modificiranjem pristranskosti na podlagi predsodkov zmanjšujejo občutke anksioznosti – 

predvsem s tem, da popravljajo način razmišljanja, na podlagi katerega posameznik morda 

pretirano ocenjuje določene situacije kot ogrožajoče (prav tam). 

 

Psihiatri pogosto trdijo, da ljudje začnejo uživati mamila, postanejo alkoholiki, so anksiozni 

ali imajo psihosomatske bolezni prav zato, da bi s temi substancami ali telesnimi stanji 

zaščitili svoj ego pred priznanjem, da so neuspešni pri reševanju težav, ki jih pred njih 

postavlja življenje (Štaudohar, 2011b). Heckhausen in Schulz (1995) poudarjata, da je razlika 

v primarni in sekundarni kontroli v tem, da so dejavnosti v primarni usmerjene v okolje, v 

sekundarni pa gre za kognitivne procese znotraj posameznika. Kot primer sekundarne 

kontrole navajata uživanje psihoaktivnih substanc, s katerimi posameznik poskuša s 

spremembo osebnega razpoloženja ustvariti "drugačen" pogled na okolje oz. realnost, v kateri 

je in je zanj navadno preobremenjujoča; zaradi tega raje uporabi sekundarno kot primarno 

kontrolo. Žvelc (2001) tako navaja, da naj bi se odvisniki od drog z njimi predvsem branili 

                                                           
 

20 Kognitivno-vedenjske tehnike, skupine za samopomoč, skupinske oblike psihoterapije, ki preprečujejo 
nadomestitev droge s transfernim odnosom do terapevta, pri čemer so pozitivni učinki terapije navadno samo 
kratkotrajni oz. kmalu, ko preneha terapija, prenehajo učinki (Žvelc, 2001) – to je potem bolj samopomoč, ki 
postane samopoguba, kajti odvisnost je bila le premeščena na drug objekt in s tem spet izgubljena možnost 
lastnega uravnavanja. 
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pred bolečimi in neprijetnimi čustvi, ki jih doživljajo zaradi neustrezne internalizacije, 

posledično neustrezno zgrajenega jaza in drugih adekvatnih funkcij ega (sposobnosti 

prilagajanja in branjenja) – kar ni nič drugega kot neustrezno samouravnavanje. Opijati 

pomagajo človeku, da se kljub napetim razmeram in notranjemu nemiru počuti mirno, blago 

in sproščeno. To je "lažji" način shajanja z napetostjo, ki namesto da bi povečala občutek 

samoučinkovitosti, odločnosti in vztrajnosti kljub frustracijam, omogoči le občutek 

blaženosti, s katerim kompenzira neuspešno uravnavanje frustracijskih občutij. Problem je v 

neustreznem celostnem dojemanju drugih (dobrih in slabih prezentacij), ki navadno izvira iz 

motnje v razvojni fazi konstantnosti objekta (Volkan, 1994, v Žvelc, 2001). Zaradi izgube 

Idealiziranega "selfobjekta" (objekta, ki ga otrok v odraščanju doživlja kot del sebe, kasneje 

pa se od njega loči, vendar hkrati tudi internalizira in se tako individualizira) posameznik ne 

pridobi ustrezne notranje strukture. To kasneje v življenju pomeni pretirano odvisnost od 

določenih zunanjih objektov, ki namesto posameznika upravljajo njegove funkcije 

uravnavanja. Nekateri avtorji predvidevajo, da gre za motnje v zgodnjem kontaktu med 

materjo in sinom (Žvelc, 2001). 

 

 

3.3.2.3 VIRTUALNA SODOBNOST KOT INHIBITOR 

SAMOURAVNANOSTI 

 

Pomembno je razlikovati med cilji, ki bi jim lahko rekli organizatorji uravnavanja lastnega 

razvoja, in željami (Lacković-Grgin, 2001). Pogosto se jih neupravičeno enači. Želja je 

začetno hotenje, ki posamezniku nudi začetno energijo za zagon dejavnosti. Je hotenje, ki še 

ni omejeno z omejitvami iz realnega sveta. Zato je za posameznika zelo pomembno, da zna 

želje preoblikovati v svoje (razvojne) cilje, kar pomeni, da je sposoben svoje želje umestiti 

znotraj omejitev, ki mu jih narekujejo njegovo okolje in osebni biološki dejavniki. Na tej 

točki se mi postavlja vprašanje, ali morda današnji sodobni način delovanja zelo subtilno 

sporoča posamezniku, da je dejansko vse mogoče, le svoje želje si mora resnično zelo želeti. 

Ni treba, da se toliko ozira na omejitve razvojnega stadija, v katerem je, oz. idealno 

primernega časa za uresničitev nekega svojega razvojnega cilja – saj je vse (skoraj vse) 

odvisno od lastne determiniranosti.  
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Prej sem govoril o samouravnavanju kot lastnosti posameznika, ki pomeni veliko usklajevanja 

z želenim in realno mogoče dosegljivim – predvsem v akomodaciji. Vendar z vedno večjo 

informiranostjo (internet in podobni mediji) posameznik dejansko lahko dobi informacije, da 

nekomu uspe uresničiti željo kljub vsem nepremagljivim oviram. Ti "uspešneži" so prikazani 

kot zgledi, ki jih je mogoče doseči in jih lahko doseže prav vsak, le dovolj si mora želeti svojo 

željo. V realnem življenju taka pot pogosto ni uresničljiva. Posamezniku z nizko sposobnostjo 

samouravnavanja ostane "preprosta" rešitev – virtualni, vzporedni svet, v katerem mu je 

dopuščeno živeti svoje želje (vsaj v njihovi virtualni resničnosti; namerno govorim o željah, 

kajti za učinkovite cilje je značilno, da so postavljeni realno).  

 

Hkrati se mi ponuja druga, malo cinična misel – internet in virtualna resničnost preprečujeta 

psihopatologijo. Nikakor ne mislim, da jo zdravita, bolj imam v mislih, da jo zakrivata. V 

časih, ko ni bilo internetnih medijev, je posameznik lahko svoje vedenje (ki je bilo 

psihopatološko) usmerjal le do bližnjih. Ti so ga zaradi neprestanih konfliktov razglasili za 

neprištevnega in sledila je hospitalizacija ali kakšna druga oblika psihoterapevtske obravnave. 

V dobi interneta se je posamezniku ponudil dodaten prostor, v katerega lahko usmerja svoje 

patološko vedenje (različni forumi, internetne strani, ki že mejijo na bizarnost), in to je v teh 

medijih celo cenjeno ter želeno. Posameznik tako pridobi potrebno pozornost. Sprejemanje od 

preostalih virtualnežev in umik iz konfliktov realnega sveta mu je na dlani oz. v roki, s katero 

klika računalniško miško. Omogočeno mu je, da poleg svojega realnega življenja živi svoje 

dodatno, "računalniško" življenje, ki mu zelo jasno in odprto ponuja možnost izživetja vsega 

tistega, kar mu v realnem življenju ni omogočeno ali mu je zaradi različnih razlogov 

nedostopno. Posledica je lahko izgradnja nerealne (pretirano) pozitivne samopodobe, ki 

verjetno v realnem svetu ne preživi. Posamezniku je v virtualnem svetu pretirano omogočeno 

doseganje ciljev in želja samo z asimilacijo (mislim na poseganje v okolje v virtualnem 

svetu). Bolje rečeno – posameznik ima občutek, da uporablja primarno kontrolo, ki pa je 

pravzaprav njena iluzorna in nefunkcionalna različica (svojo neučinkovitost v realnem svetu 

kompenzira z učinkovitostjo v virtualnem svetu). To mu ustvarja občutek, da vpliva prav na 

vsako stvar v življenju (seveda virtualnem) in da je lahko lastna determinacija popolna (na 

neki način je izbira razvojnih nalog v trenutnem časovnem obdobju odvisna le od njega). 

Razlike med želenim in realno doseženim v virtualnem svetu se izničijo. Prilagajanja niso 

potrebna, saj lahko "živi le sam sebe". Realni svet seveda tega ne ponuja in diskrepanca med 

realnim življenjem ter virtualnostjo je očitna. Tako posamezniku, ki je šibek v realnem 
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samouravnavanju, ne ostane drugega; ali bolje rečeno – mu je najlažje čim več časa preživeti 

v virtualnosti, v namišljeni super samopodobi. 

 

Zakaj se je tako težko sprejeti v celoti, tudi z napakami? Morda lahko odgovor najdemo v 

razlagi dr. Jožeta Vogrinca (Ogrizek, 2010), ki ugotavlja, da je prednost občudovalnega 

odnosa do idolov (glasbenih, filmskih, športnih …) pred odnosi z realnimi ljudmi v tem, da so 

slednji ambivalentni – z bližnjimi smo "skupaj", z njimi veseli, žalostni in jezni. Odnos do 

idola je mogoče držati na distanci, saj smo lahko vanj zaljubljeni brez ambivalentnosti. Odnos 

z idolom je le na videz vzajemen, dejansko je enostranski – enostranska zaljubljenost. Če 

poskušam to razlago preslikati na odnos do samega sebe, lahko ugotovimo, da nam je težko 

sprejeti samega sebe z vso pestro ambivalentnostjo, ki nam jo ponujajo doživete izkušnje in 

njihova interpretacija. Včasih smo nad svojim dosežkom navdušeni, včasih bi ga v prihodnje 

nekoliko popravili, včasih povsem razočarani. In ker nam je težko sprejeti neuspehe, se raje 

zavarujemo z "masko" (sicer lažno, a vseeno zelo privlačno), ki nam omogoča tako sprejetost 

od drugih kot lažje sprejemanje samega sebe. Vse to je tipično za narcisoidno in mejno 

osebnost. Vogrinec (prav tam) poudarja, da k vzdrževanju iluzorne obojestranske ljubezni in 

pripadnosti pripomoreta rumeni tisk in internet, kjer je neprestano prisotno enormno število 

vedno novih informacij o našem idolu – v resnici imajo idoli pogosto svoje zaposlene, ki 

odgovarjajo v njihovem imenu. In ne samo, da tako pomagamo soustvarjati idole, zvezde; tudi 

sami lahko z vsesplošno dostopnimi mediji (YouTube, Facebook, Twitter …) postanemo 

zvezda. Vse, kar se mora zgoditi, je le še to, da moramo imeti malo sreče, da nas opazijo pravi 

menedžerji. Tako se ni spremenilo le zvezdništvo, ki je dosti manj elitno kot nekdaj, ampak 

tudi pojem slave. Vogrinec (prav tam) razlaga, da je bila včasih slava pridobljena kot 

zaslužena nagrada za sistematično in marljivo delo; danes je slava dojeta kot vidnost, kot 

borba za svojih 15 minut vidnosti. Veliko nevarnost za policijsko operativno delo 

predstavljajo policisti, ki na svojem Facebook profilu objavljajo informacije ali fotografije 

postopkov, ki jih trenutno izvajajo. Neodgovorno početje bi gotovo lahko pojasnili z 

Vogrinčevo razlago o poskusih doseganja lastne nekaj minutne slave. 

 

Poleg omenjenega se mi zdi problematična tudi možnost, da gre posameznik preko meja, ki 

mu jih določajo norme v določenem razvojnem obdobju. Razvojne norme imajo namreč svojo 

funkcijo. Na eni strani pravočasno spodbujajo posameznikove potenciale, ki jih potrebuje za 

uresničitev nekega razvojnega cilja, hkrati pa ga ščitijo pred tem, da bi bil v določenem 

obdobju preobremenjen z različnimi razvojnimi opcijami. In ravno ta zaščita je lahko zelo 
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negotova, če mi je kot posamezniku dovoljeno, da spregledam meje norm trenutnega 

razvojnega obdobja ter jih prenesem v naslednje obdobje, ki bo posledično za mene zelo 

obremenilno in še težje dosegljivo – in novo virtualno prelaganje je že na obzorju. 

 

Če se torej vprašamo, kaj je dejansko v našem nezavednem v obliki gonov, potreb, želja. 

Treba je odgovoriti (Fromm, 2004): poleg nerazumnih strasti še skoraj vse znanje o 

"resničnosti"! Nezavedno v resnici določa družba, ki poraja nerazumne strasti (Big brother, 

Facebook), in tako oskrbuje svoje člane z različnimi vrstami slepil ter sili resnico, da postane 

ujetnica navidezne razumnosti užitka in sebičnosti. Kljub temu da morda včasih za trenutek 

začutimo pravo "resničnost", jo zelo hitro potlačimo, ker bi nam sicer bilo življenje neznosno. 

Težko nekoga sprejemamo bilateralno, zato mu raje odpustimo slabosti in ga tako sicer 

vidimo nerealno, vendar urejeno. Paradoksalna misel, ki se mi tu pojavi, je, da je v bistvu 

vsako spoznanje (ne glede na to, ali je usmerjeno v "biti" ali "imeti") osebno spoznanje na 

podlagi lastnega referenčnega okvira. Resničnost je negotova oz. bolje rečeno le ena – 

posameznikova! In zato je prava usmerjenost le k lastnemu "biti" in ne k splošnemu, 

družbenemu "biti", ki je v bistvu bolj "imeti". Vendar, ali je pravi lastni "biti" tisti v 

virtualnem ali ta v realnem svetu? 

 

Enako internetni zmenki instrumentalizirajo intimne odnose (Salecl, 2011c) – odnosi se preko 

interneta konstruirajo na podlagi namišljenih vrednosti in podob, ki jih nekdo lahko ima na 

kibernetskem ljubezenskem trgu. Nekdo dobi internetno vrednost oz. osebnost, ki nikakor ni 

blizu realni vrednosti. Toda, ali je internetna vrednost dovolj za zdravo samopodobo? Mislim, 

da bi verjetno bila dovolj, če ne bi bilo potrebno vračanje posameznika v realnost. Tudi če bi 

nekdo hipotetično ves čas preživel na internetu, preko internetnih vlaganj služil denar, vse 

potrebščine za preživetje in eksistenco naročal po internetu ..., je še vedno on tisti, ki mora 

vsaj za čas opravljanja osnovnih življenjskih potreb biti soočen sam s seboj. Spodaj so 

prikazane možnosti razmerij med obema vrednostma oz. osebnostma. Primer, kjer bi se 

področji povsem enakovredno prekrivali, ni narisan zato, ker mislim, da to sploh ni mogoče. 

V trenutku, ko se vpišeš v blog ali Facebook, Twitter ..., dobiš "nove" prijatelje, tvoje 

informacije lahko vidijo drugi, ki jih imajo drugi za prijatelje, ali pa se te informacije zbirajo 

v velikih podatkovnih bazah ponudnikov takih omrežij – in s tem gotovo presežeš svojo 

realno vrednost osebnosti (če seveda virtualne realnosti ne vzamemo za objektivno realnost). 

Menim, da je edini zdrav način kombinacije virtualne in realne vrednosti zadnji, kjer 

internetna vrednost predstavlja le del realne vrednosti – kar pomeni, da je v virtualnosti 
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posameznik to, kar je sicer v realnosti. Vse preostale oblike predstavljajo anomalije 

samopodob, ki izkrivljajo posameznikovo realnost in predstavljajo idealno predispozicijo za 

razvoj histeričnega ali nevrotičnega posameznika. 

 

Slika 1: Možnosti razmerij med realno (RV) in internetno (IV) vrednostjo oz. osebnostjo posameznika 

 
 

Sodobna oblika histerije se najbolj odraža v obliki vednosti, ki je v času kibernetike postala 

dominantna in vedno bolj konstanta: znanost (znanje, op. avtorja) brez vprašanj (Žižek, 1985). 

Kibernetsko življenje nas obsipava z neverjetno količino informacij, na podlagi katerih potem 

histerik iz svoje biti naredi vprašanje, ki se ga morda prej sploh ni zavedal. Morda ravno zato, 

ker tega ni potreboval, dokler mu ta potreba ni bila umetno posredovana iz prenasičenega 

okolja. Osnovni paradoks sodobnega "avtentičnega" posameznika je v tem, da mu nepopisno 

število priročnikov z videzom znanstvene legitimnosti, nepopisno število manipulativnih 

reklam in omamljajoča javna omrežja na internetu zelo jasno predpisujejo, kaj je tisto, kar 

potrebuje za svojo osebno izpolnitev, in kako naj to doseže. Hermenevtična situacija 

"odgovorov brez vprašanja" nam ponuja rešitev za nekaj, česar sami sploh ne čutimo kot 

problem – dokler seveda tega problema ne ustvarijo prej omenjeni dejavniki hermenevtične 

situacije (prav tam). Umetno ustvarjanje problema nam posledično vzpostavi stanje praznine 

našega vsakdana, nezadostnosti našega spolnega življenja, neustvarjalnosti našega početja, 

nepristnosti našega stika s soljudmi, občutek naše popolne nemoči in nesposobnosti, da bi 

sami našli pot iz zagate. Pogosto nam kibernetični svet ponuja enostavnejše načine reševanja 

tesnobnega občutka ob dolgočasju z možnostjo igranja igric (pri čemer nekatere od njih celo 

ponujajo drugo, virtualno življenje), ki se jih oprimemo le zato, da z zavestjo naredimo nekaj, 

kar je na ravni trenutne sodobnosti (in s tem postanemo tudi sami sodobni – smo v koraku s 

časom), in tako vsaj za trenutek preženemo tesnobne občutke.  

 

Če poskušamo trenutno temo povezati s prej omenjenima patološkim narcisizmom in mejno 

osebnostjo, lahko ugotovimo, da je morda glavna razlika med patološkim narcisom in 

posameznikom z mejno motnjo osebnosti v tem, da se slednji morda zaveda, da so to 

"odgovori brez vprašanja", in želi odgovor o smiselnosti oz. razlogu za tako početje. Patološki 

RV RV RV RV IV IV IV IV 
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narcis pa se tega ozadnjega vprašanja ne zaveda in išče le smiselnost uporabnosti odgovora, ki 

ga je ravnokar dobil (zakaj mu bo neka zadeva, ki je prej sploh ni potreboval, zdaj pa jo je 

kupil, koristila). Patološki narcis naj se sploh ne bi zavedal, da njegove želje dejansko niso 

njegove. Mejna osebnost predstavlja točko, ko se posameznik tega ozave, vendar ga celotna 

situacija vseeno bega, ker ne ve jasnega odgovora na vprašanje – ker nima jasnih opredelitev 

iz velikega Drugega. Tako navzven deluje povsem "normalno", saj je okolje tako, da s svojim 

vsiljevanjem "odgovorov brez vprašanja" postavlja novo definicijo "normalnosti" – 

pomembno je, da je posameznik neprestano v stiku z zadovoljevanjem svojih želja, četudi to 

pomeni "igranje z masko", ki drugim kaže, da si tega zelo želi samo zato, da bo pri njih 

sprejet. Danes se ne promovira več svoboda samouravnavanja, dosežena z omejitvami, pač pa 

svoboda samouravnavanja (ki jo kot tako ne moremo več imenovati tako, ker v bistvu ne gre 

za "samo" uravnavanje), dosežena z zadovoljevanjem želja drugih. Tako je tudi mogoče 

razumeti Lacanovo (Žižek, 1985) misel, da je današnji normalni človek histeričen (op. 

avtorja) psihotik. 
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4 EMPATIJA ... ALI MORDA RAJE METAPATIJA 

 

Glavna nesoglasja različnih razlag se pojavljajo glede opredeljevanja avtorjev, ali je to 

kognitivni ali čustveni proces. Davis (1996) govori o treh različnih načinih zavzemanja vloge 

drugega, ki sestavljajo empatijo: 

- zaznavni, ki pomeni sposobnost predstavljanja vizualne perspektive druge osebe; 

- kognitivni, ki je sposobnost oblikovanja lastnih prepričanj o pričakovanjih glede misli, 

motivov in namenov druge osebe; 

- afektivni, ki pomeni sposobnost sklepanja o čustvenem stanju druge osebe. 

 

Empatija naj bi bila tako duševni kot fiziološki pojav (slednje še posebno takrat, ko smo 

sposobni zavzeti podobno telesno držo, kot jo ima sogovornik), ki je zasnovan na vživljanju v 

stanje druge osebe – neopazno deljenje duševnega stanja, počutja druge osebe (Goleman, 

2010). Goleman (prav tam) poudarja, da v empatiji neizogibno čutimo z drugo osebo, tudi 

takrat, kadar si tega morda ne bi ravno želeli. Ob pogledu na zelo žalostno osebo tudi sami 

začutimo bolečino, kajti takrat v naših možganih zanihajo podobni krogotoki in pride do 

empatične resonance, ki vodi v sočutje. 

 

Empatija (Wakabayashi, Baron-Cohen, Wheelwright, Goldenfeld, Delaney, Fine, Smith & 

Weil, 2006) ima svojo čustveno komponento (občutenje primernega čustva glede na čustveno 

stanje drugega), kognitivno komponento (razumevanje in predvidevanje, kaj misli, občuti ali 

bo naredil drugi) in mešano komponento, ki vsebuje čustvene ter kognitivne sestavine 

empatije. Walter (1999) deli empatijo na kognitivno (razumevanje perspektive drugega, način 

dojemanja sveta, kot ga dojema drugi) in čustveno empatijo (čustvena reakcija posameznika 

na drugo osebo; začutili naj bi, kar doživlja druga oseba). Strokovnjaki so zaradi različnih 

osnovnih kognitivnih stilov razvili dva tipa vprašalnikov: vprašalnik za količnik empatije 

(EQ), ki prepoznava čustvena stanja pri drugem in posledično meri primeren odziv, ter 

vprašalnik za količnik sistematičnosti (SQ), ki se nanaša na izbiro predvidenega in 

kontroliranega vedenja. Njihova raziskava je pokazala, da so študentje humanističnih smeri 

dosegli višje rezultate pri EQ-vprašalniku, študentje znanstvenih smeri pa pri SQ-vprašalniku 

(Wakabayashi in sod., 2006). Strokovnjaki na podlagi opravljene raziskave predvidevajo, da 

ima empatija skupne točke z čustveno inteligenco, na drugi strani naj bi bila sistematičnost 
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posameznika bolj povezana z mentalnimi sposobnostmi sklepanja, ki jo je mogoče izmeriti z 

različnimi testi inteligence. 

 

Davis (1980) govori o začetkih proučevanja empatije (ki se takrat še ni imenovala tako) v letu 

1759, ko naj bi Smith (prav tam) postavil pomembni ločnici med instinktivno simpatijo (oz. 

empatijo) in intelektualizirano simpatijo. Prva naj bi pomenila hiter, nenameren in na prvi 

pogled čustven odziv posameznika na doživljanje drugega, druga pa sposobnost posameznika, 

da prepozna čustveno stanje drugega, brez posebnega doživljanja ali odzivanja. Zadnja leta se 

pojavljajo integrirane raziskave tako kognitivne in čustvene komponente empatije kot 

notranje soodvisnega sistema, v katerem obe komponenti vplivata ena na drugo (prav tam). 

Problem predhodnih poskusov raziskovanj empatije je bil v tem, da so bili vprašalniki 

naravnani le na eno komponento (za kar Davis pravi, da ne more biti reprezentativen pogled 

na tako integrirano osebnostno lastnost, kot je empatija) ali pa so bili tako zelo obširni, da so 

njihovi izsledki nakazovali na veliko več osebnostnih lastnosti medosebnih odnosov kot le na 

empatijo. Tako je Davis zasnoval multidimenzionalen vprašalnik o empatiji, ki zajema štiri 

področja: 

- lestvica fantazije, ki se nanaša na tendenco imaginarnega vživljanja v fiktivne situacije 

(filmi, knjige, sanjarjenja podnevi); 

- lestvica zavzemanja percepcije drugega, kar pomeni sposobnost vživljanja "zunaj sebe" v 

drugega s predhodnim opazovanjem njegovega čustvenega stanja; 

- lestvica empatične skrbi za drugega, ki povzroči toplo, sočutno in skrbno odzivanje do 

druge osebe; 

- lestvica osebnega stresa, ki odraža posameznikova občutja strahu, zaskrbljenosti in 

neprijetnosti, doživeta ob opazovanju negativnih izkušenj drugih. 

 

Simmons (2004) razlikuje med simpatiziranjem (deljenje ali strinjanje z občutki druge osebe) 

in empatiziranjem (intelektualno identificiranje z drugim ter razumevanje vira in 

manifestacije čustev ali situacije drugega). Davis (1996) gre celo tako daleč, da empatijo 

razume kot reakcijo posameznika na opaženo doživljanje drugega. Menim, da gre s svojo 

trditvijo predaleč. Govori že o odločanju za odziv, kar je pogojeno s samouravnavanjem – z 

osebnostno lastnostjo, ki sem jo že prej opredelil kot zelo odločilno pri razvijanju 

samoučinkovitosti. Menim, da empatija odigra pomembno vlogo pri konceptu modeliranja, 

saj je empatično opazovanje drugega ključno orodje modeliranja. 
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Veliko bližje mi je razmišljanje, da empatija nastopi takrat, ko gledalec nekoliko sam živi 

prizor, ki ga gleda (Mialaret, 1966, v Lamovec, 1987). Pri tem toliko doživlja delovanje 

drugega, da se je zmožen postaviti v njegovo vlogo. Mislim, da je to ena glavnih lastnosti 

metapatičnega posameznika in mu omogoča predvsem razumevanje položaja drugega 

(metapatija), nikakor pa ne tolikšnega vživljanja v njega, da bi kot opazovalec zaznaval enaka 

občutja, kot jih doživlja drugi. Menim, da slednje sploh ni mogoče. Posameznik nikakor ne 

more čutiti enako kot drugi, saj so pri zaznavnih procesih vedno prisotni edinstveni procesi 

notranjega doživljanja na podlagi lastnih čustev in preteklih asociativnih izkušenj. V 

zdravstvu razumejo empatijo kot zelo kompleksen in multidimenzionalen konstrukt 

medosebnih odnosov, zato pri dojemanju empatije upoštevajo tudi perspektivo klientov 

(Reynolds, Scott & Jessiman, 1999). Tako so prišli do naslednje definicije: empatija je način 

tistega, ki pomaga, da pokaže, da je s tabo (z bolnikom), pozorno posluša in preverja, ali je 

pravilno razumel, kar mu je drugi (bolnik) želel povedati. 

 

Goleman (2011) ugotavlja, da imajo posamezniki z večjo stopnjo empatije večji posluh za 

pritajene, subtilne znake drugih. Zato so taki posamezniki bolj uspešni v poklicih, kot so 

negovalci, učitelji, zdravniki, trgovci in vodilni delavci. Delič, Novak, Kovačič in Avsec 

(2011) navajajo raziskavo, pri kateri je bilo ugotovljeno, da osebe z močno težnjo po socialni 

sprejetosti izražajo večjo potrebo oz. so bolj empatične kot osebe z nizko potrebo po socialni 

sprejetosti. 

 

Posameznik z visoko razvito empatijo pogosto zavzamejo perspektivo druge osebe oz. so se 

sposobni v mislih postaviti v položaj drugega (Kuppens & Tuerlinckx, 2007). Biti empatičen 

do drugega pomeni, da si poskušamo predstavljati, kakšen je njegov pogled na svet, ki nam je 

lahko celo tako tuj, da ga nismo pripravljeni deliti z njim oz. se mu prilagoditi (Halpern & 

Weinstein, 2004, v Lynne, 2011). Obe zadnji opredelitvi empatije razumem in bi ju lahko 

uporabil kot opis metapatije. 

 

Angleščina loči med empatijo (empathy) in sočutjem (compassion). V Velikem angleško-

slovenskem slovarju lahko vidimo, da "empathy" prevajajo kot vživljanje v čustva drugega. 

"Compassion" prevajajo kot usmiljenje, sočutje. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

sočutje razlagajo kot čustveno prizadetost, žalost ob nesreči, trpljenju drugega. Hkrati nekateri 

slovenski avtorji sami ali v povzemanju tujih avtorjev empatijo pojmujejo kot sočutje 

(Simonič, 2010; Batson, 1995, v Avsec, 2007). Menim, da smo slovenci tudi v splošni rabi 
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pomen obeh besed pretirano poenotili in ju uporabljamo kot sopomenki – zato potrebujemo 

izraz metapatija. Empatijo tako dojemam kot afektivno komponento posameznika do drugega 

(sočutje), metapatijo kot kognitivno komponento poskusa razumevanja drugega. 

 

 

4.1 OPREDELITEV EMPATIJE 

 

Izraz empatija ("Einfühlung"), kar dobesedno pomeni "vživljanje v drugega", so začeli 

uporabljati v estetiki, na začetku dvajsetega stoletja pa so ga prenesli v psihologijo (Lipps, 

1903, v Lamovec, 1987). Prvič ga je uporabil Theodore Lipps kot razlago za estetske občutke 

in izkušnje (Muncer & Ling, 2006). V estetiki je to pomenilo predvsem razumevanje in 

uživanje v čustvih, ki jih v posamezniku vzbujajo umetniška dela. Goleman (2011) navaja, da 

je besedo empatija leta 1920 prvič uporabil ameriški psiholog Tichener, ki jo je opredelil kot 

sposobnost prodreti v izkušnjo drugega. Pomembna naj bi bila predvsem splošna obveznost 

do drugega. Kasneje so bile definicije empatije različne (Lamovec, 1987) – sposobnost 

socialnega vpogleda, sposobnost razumevanja čustvenega in kognitivnega stanja drugega, 

zmožnost občutenja enakega ali podobnega čustva, ki ga občutijo drugi. Nemška beseda 

Einfühlung je bila v angleščino prevedena kot Empathy, kar pomeni vživetje (Goleman, 

2010). Gre za težnjo posameznika kot opazovalca, da projicira sebe v druge osebe ali objekte, 

ki jih opazuje. Sartre (2007) za empatijo pravi, da sta ganjeni subjekt in objekt, ki gani, 

združena v nekakšno nerazdružljivo sintezo. Tancingova (2008) pravi, da empatijo navadno 

opredelimo kot sposobnost razumevanja čustev, misli drugih ljudi in odzivanje nanje z 

ustreznimi čustvi. Zato ugotavlja, da je empatija povezana s konceptom teorije uma, ki ga 

opredeljuje kot zmožnost razumevanja in pripisovanja mentalnih stanj sebi in drugim ljudem, 

kar nam omogoča predvidevanje njihovega vedenja. 

 

Nekateri celo govorijo o empatiji do predmetov (Salecl, 2011a). To pomeni osebnostno 

navezanost na avto, hišo, obleko, GSM ... Poistovetenje s stvarmi, ki so v naši lasti, še lahko 

razumemo; težje razumemo poistovetenje s stvarmi, ki niso naše (prav tam). Tak primer so 

bile človeške skulpture, razstavljene na različnih mestih v Londonu leta 2007 (kipar Anthony 

Gormley), ki so ljudi najprej motile, potem pa so jih sprejeli in ob koncu razstave zahtevali 

pojasnila, kaj se bo z njimi zgodilo, in da bi jih bilo dobro dati nekam skupaj, da ne bi ostale 

same. Kako veličastna empatija do stvari, do nekega materiala, ki pooseblja človeka. Kako je 
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mogoče, da stvari v nas vzbudijo čustva tesnobe, skrbi in strahu za njihovo usodo – torej 

pretirano empatična občutja? Isti kipar je ugotovil, da je odgovor v dojemanju zasebne 

lastnine. Leta 2009 je v Helsinkih naredil eksperiment: na enega od trgov je pod šotor postavil 

veliko gmoto gline, iz katere so lahko mimoidoči nekaj ustvarili, vendar tega niso smeli nesti 

domov ali slikati, vse so morali pustiti na mestu ustvarjanja. Po nekaj dneh so vse te izdelke 

spet zgnetli v velikansko gmoto. Žalosti med ustvarjalci ni bilo, ker so že vnaprej vedeli, da se 

bo to zgodilo. Ustvarjali so skupinsko, kot skupnost in tistih izdelkov niso dojemali kot 

zasebno lastnino. Morda je rešitev tako individualistično orientirane moderne družbe v 

oblikovanju skupne lastnine oz. nikogaršnje lastnine (akcija skupnega čiščenja). 

 

Pri medosebnih odnosih so empatijo v prenesenem pomenu uporabljali kot posameznikovo 

prevzemanje čustev in neverbalne drže drugega. Kar nekaj avtorjev kasneje (Lamovec, 1987) 

se je glede empatije omejilo na kinestetični vidik doživljanja drugega, predvsem na 

prevzemanje motorične drže drugega. De Wall (2011) empatijo definira kot sposobnost 

razumevanja in deljenja čustev z drugimi. Empatija tako deluje po dveh kanalih:  

- telesni kanal (če govorimo z žalostno osebo, bomo prevzeli podobno žalostno držo), ki se 

pri živalih odraža kot sinhronizacija nekega vedenja (opici sinhronizirano vlečeta zaboj 

hrane, ki ga posamezno ne bi mogli; jata rib plava v krogu, da skupaj ulovijo plen), in  

- kognitivni kanal, zaradi katerega smo zmožni prevzeti perspektivo nekoga drugega – kar 

je veliko bolj zahtevno in je zelo malo živali to sposobno storiti. 

Telesni kanal se pri ljudeh odraža v skupnem nalezljivem zehanju – ugotovili so celo, da so 

ljudje, ki se zelo hitro nalezejo zehanja, veliko bolj empatični (avtistični otroci, ki imajo 

probleme z empatijo, se zehanja ne nalezejo). Langfeld (1918, v Lamovec, 1991) je empatijo 

razumel kot enega od načinov, s katerim si posamezniki pomagajo pri presojanju 

emocionalnih izrazov drugih ljudi. Posameznik naj bi bil empatičen, kadar prevzame držo 

drugega in se vpraša, kako bi se on počutil v njej – s tem sklepa o počutju drugega. Empatija v 

prvi vrsti pomeni, da zelo dobro razumemo sebe, vendar je zelo pomemben sestavni del 

empatije intenzivno poslušanje. Da lahko obujemo škornje drugega, moramo najprej sezuti 

svoje – empatija je mogoča le, če resnično čim bolj izklopimo svoj način razmišljanja in 

dojemanja. 

 

Strokovnjaki so v preteklosti uporabljali izraz empatija kot individualno občutje do drugega. 

Danes poznamo tudi skupinske občutke empatije do nekoga ali empatične občutke 

posameznika do neke skupine ljudi (Lynne, 2011). Ravno tako (prav tam) lahko govorimo o 
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neposredni empatiji, kadar sta subjekta (posameznik ali skupina) soočena v trenutnih 

situacijah, ali distancirani empatiji, ko subjekt bere ali govori o drugem. McDougall (1908, v 

Lamovec, 1987) je empatijo opisoval kot primitivni proces prevzemanja emocij drugih v 

skupini. Danes tako razlago razumemo pod pojmom psihologija množice, kar bi težko enačili 

z empatijo. Sullivan (1953, v Lamovec, 1987) jo je opisoval kot emocionalno vez med 

materjo in dojenčkom, kot razvojno stopnjo v razreševanju simbioze med materjo in otrokom. 

Oba avtorja pojmujeta empatijo kot nenaučeno, instinktivno odzivnost oz. čustveno reakcijo 

posameznika v določenih okoliščinah. Menim, da empatija spada v tisto skupino osebnostnih 

lastnosti, ki jih je mogoče, predvsem pa treba privzgojiti. Če empatija ni dovolj privzgojena v 

odraščanju, menim, da jo je mogoče ob osebnostni rasti posameznika z ozaveščanjem svojega 

delovanja razvijati tudi v kasnejših razvojnih obdobjih. V tem vidim smisel seminarjev za 

razvijanje socialnih veščin, zato se z omenjenima avtorjema ne strinjam, da je empatija 

impulzivna, instinktivna oz. čustvena reakcija posameznika. To bom skušal dokazati v 

nadaljnjem besedilu. Toliko bolj pa navedeno velja za metapatijo. 

 

Govorimo lahko o avtomatični oz. čustveni empatiji, ki je takojšnja in instinktivna, ter na 

drugi strani o kognitivni empatiji, ki pomeni razumsko zavzemanje perspektive drugega, je 

dalj trajajoča in zahteva večji kognitivni napor (Lynne, 2011). Čustvena empatija naj bi 

nastajala na podlagi zrcalnih nevronov (biološki razlog), ki naj bi jih ljudje zaznali z 

medsebojnim opazovanjem fizičnega vedenja. Empatično razumevanje (kognitivna empatija) 

je vedno pogojeno s posameznikovimi izkušnjami, prepričanji, pričakovanji in možnimi 

reakcijami. 

 

 

4.1.1 FIZIOLOŠKI VIDIK EMPATIJE IN ČUSTEV 

 

Mislim, da je fiziološki vidik empatije kot enega od čustvenih stanj (kot bomo videli kasneje, 

je center za njeno uravnavanje – amigdala odgovoren za psihološko uravnavanje tudi vseh 

drugih čustev) pomemben za razmislek o tem, ali je temeljna narava empatije (posredno vseh 

čustvenih doživljanj) kognitivna ali afektivna.  

 

V današnji psihologiji izraz empatija vsebuje prepoznavanje čustev drugega, občutenje tega, 

kar občuti drugi, in sočutno odzivanje na stisko druge osebe. Goleman (2010) poudarja, da v 



                                                                                                        Empatija ... ali morda raje metapatija 
__________________________________________________________________________________ 

127 

našem orbitofrontalnem območju možganov delujejo tri pomembna in deloma med seboj 

povezana možganska območja: skorja (miselni možgani), amigdala (center, ki je odgovoren 

za številne čustvene reakcije) in možgansko deblo (center za samodejne, avtomatične odzive). 

Učinkovito delovanje orbitofrontalnega območja z vsemi tremi podsistemi se kaže v 

ravnotežnem usklajevanju med bazičnim impulzom in ustreznim odzivom, kajti reakcije na 

podlagi bazičnega impulza bi bile lahko preimpulzivne. V čelnem režnju možganov so zrcalni 

nevroni (Baron-Cohen, 2011) – kadar samo opazujemo nekoga, ki je srečen ali jezen, se v nas 

aktivirajo isti predeli možganov kot takrat, ko smo srečni ali jezni sami. Podobno s študijami 

snemanja možganske dejavnosti ugotavlja tudi Saxe (2005, v Tancig, 2008), ki pravi, da so 

pri prepoznavanju in pripisovanju mentalnih stanj poleg čelnega režnja, ki je odgovoren za 

sistem zrcalnih nevronov, aktivni tudi drugi možganski centri (amigdala, obe temporalni polji 

in medialno-prefrontalni korteks). 

 

Intuitivni občutki naj bi bili posledica delovanja posebnega možganskega centra vretenastih 

celic, ki ima zelo širok in dolg podaljšek, preko katerega so prenosi informacij zelo hitri. 

Ključna je povezava omenjenega centra s prednjo cingularno skorjo, ki poudarjeno deluje pri 

ljudeh, bolj subtilnih v medosebnih odnosih. Območje cingularne skorje je močno povezano z 

amigdalo, ki je odgovorna za posameznikovo prvo čustveno presojanje in empatične občutke. 

Goleman (2010) za omenjene povezave uporablja izraz "spodnja pot". Izraz "zgornja pot" 

uporablja za miselne procese orbitofrontalnega območja, s katerimi lahko nadzorujemo 

spodnjo pot – in sicer s ponovno oceno okoliščin (lahko se celo spremeni pomen oz. 

prevrednotijo zaznave, kar je najpomembnejši in učinkovit način obvladovanja stresa). 

Navadno preimpulzivno odreagiramo takrat, kadar zgornja pot ne more nadzorovati spodnje 

poti (Ochsner & Gross, 2004). Baron-Cohen in Saxe (Tancig, 2008) podobno govorita o 

afektivni (hot) in kognitivni (cold) empatiji ter empatični (hot) in kognitivni (cold) teoriji 

uma. Optimalno delovanje cingularnega girusa v interakciji s prefrontalnim korteksom in z 

limbičnim sistemom21 je bistveno za procese samouresničevanja in identitete posameznika 

(Ochsner & Gross, 2004; Petzold, 2010). Limbični sistem je filogenetsko starejši od 

možganske skorje, obsega limbično skorjo in njene notranje dele, ki so vsi tesno povezani in 

soodvisni (mamilarno telo, forniks, hipokampus, hipofiza, amigdala, limbična skorja). 

Najtesnejša povezanost med možgansko skorjo in hipotalamusom je razvidna tudi anatomsko 
                                                           
 

21 Del notranjih možganov, ki obdaja medmožgane in možgansko deblo; odgovoren za nekatere vegetativne 
funkcije, čustvene reakcije, učenje in spomin. 
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(prav tam). Zanimivo je, da je gostota teh povezav največja pri človeku, kar potrjuje opažanja 

antropologov, da so bila v evoluciji čustva izredno pomembna (Iversen in sod., 2000). 

 

Lahko bi povzeli, da nemoteno delo vseh omenjenih centrov omogoča različne zaščitne 

duševne procese (Petzold, 2007): 

- primerna kognitivna ocena dogodkov (prefrontalni korteks), 

- primerna emocionalna ocena dogodkov oz. valuacija (limbični sistem), 

- primerna psihološka kategorizacija dogodkov (amigdala), 

- ustrezna in trajna volitivna (voljna) podpora (cingularna skorja ali girus). 

Flamer (1990, v Petzold, 2007) v povezavi z omenjenim govori o "notranjih zaščitnih 

faktorjih", ki se odražajo v samozavesti, samozaupanju, integriranem samodelovanju in 

kontroli prepričanj. Da se človek lahko učinkovito zavaruje, poleg učinkovite komunikacije in 

delovanja na okolje nujno potrebuje tudi čustvovanje (nelagodje, bolečino, strah, napadalnost, 

gnus ...) (Iversen in sod., 2000). Huda lakota postane trpljenje in obup ter sili v boj za 

preživetje; pomanjkanje spanja ali čutno deprivacijo uporabljajo za mučenje zapornikov. 

Poškodbe bolnikov, ki ne morejo čustvovati zaradi prekinjene komunikacije med limbičnim 

sistemom in frontalnimi centri zavesti (ki vodijo voljo in odločanje, torej predvsem cingularna 

skorja), ali poškodbe limbičnega sistema v celoti so pokazale, kaj se dogaja, če človeku 

onemogočimo čustvovanje. Brez čustev (kljub brezhibnemu delovanju kognitivnih 

sposobnosti in čutil, torej prefrontalnega korteksa) organizem ne sproži samoobrambnega 

vedenja. Bolniki z omenjenimi poškodbami limbičnega sistema ne storijo ničesar zase, čeprav 

se zavedajo, da umirajo (prav tam). Skratka, zunanje ogrožajoče dogajanje mobilizira 

organizem le zato, ker organizem sam sodeluje, sodeluje s čustvenim pristajanjem na 

preživetje in samovarovalno udejstvovanje. Podobno velja za dogajanje, ki deluje privlačno in 

vabi v uživanje ter ugodje (spolno odzivanje ali odzivanje na masažo, užitek hoje, gibanja in 

plavanja ter neštete druge "zunanje" spodbude), vendar še zdaleč ni avtomatično in enako za 

vse organizme (prav tam). Kot zanimivost – Križaj (Merljak, 2007a) navaja, da so 

znanstveniki v zadnjem času ugotovili, da imajo geni za vidni pigment mutacijo. Ne vidimo 

vsi iste rdeče barve, čeprav gledamo "isto" rdečo barvo. Nevrobiologija dokazuje, da 

zaznavamo drugače že na nivoju čutnih organov – razlike so še večje, ko se začnemo 

pogovarjati o zaznavah, ki so povezane s čustvi. 

 

Prehudo in predolgotrajno stresno delovanje organizma poškoduje hipotalamus, a tudi 

popolno pomanjkanje hormonov stresa (ob odvzemu nadledvičnih žlez) povzroča 
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degeneracijo hipotalamusovih nevronov (Petzold, 2007). S stimuliranjem hipotalamusa so 

dosegli praktično vse vegetativne odzive, pretežno simpatične (pospeševanje delovanja 

prebavil, bitja srca, izločanja). Obenem je mogoče sprožati čustva in ugotavljati, da jih 

organizem izvaja (amigdala sama na primer aktivira strah, a organsko in vedenjsko odzivanje 

usklajuje in izpeljuje hipotalamus) na osnovi določene čustvene informacije. Ne pozabimo, da 

je amigdala sedež zgodnjega spomina in je vpletena v zasnovo občutenja sebe. Amigdala je 

povezana s talamusom, in zato posreduje kognitivne vsebine, kajti hipotalamus sam nima 

neposredne zveze z zunanjostjo. Pri občutenju mraza na primer padec zunanje temperature 

preko termoreceptorjev spodbudi hipotalamus (nevrone za regulacijo temperature), naj dvigne 

telesno temperaturo. Toda hipotalamus stori isto, če ga ohladijo z direktnim posegom (s 

sondo) in ostaja zunanja temperatura visoka. To pomeni, da sicer sprejema sporočila iz 

zunanjega sveta, a notranji signali lahko delujejo enako močno, ne da bi imel možnost 

preverjati njihovo ustreznost (poznani so delirij, ko se bolniku zdi, da stoji v ledu). Občutenje 

ledu in potrebe po otoplitvi lahko zaživi le na podlagi notranjih vplivov, sporočil možganske 

skorje in limbičnega sistema. 

 

Lahko rečemo, da ni organizma, je samo psihofizična osebnost, čustveno naravnan organizem 

(Petzold & Sieper, 2008). Iz napisanega morda lahko sklepamo, da prevelika kontrola čustev 

oz. njihova blokada ne bi bila učinkovita (posameznik, ki povsem blokira čustvo strahu, se bo 

v zelo nevarnih okoliščinah obnašal preveč herojsko, neprevidno). Človek usklajuje 

hormonsko, vegetativno in motorično odzivanje na smrtno nevarnost, če bo njegovo 

čustvovanje sporočalo, da se to dogaja. Organizem izvede to, kar narekujejo čustva kot 

organizatorji, kajti organizem sam (v tem primeru hipotalamus) nima sposobnosti, da bi 

preverjal in uravnaval sproženo reakcijo, ki naj bi nastala na podlagi zaznave. Sposobnost 

uporabe razuma je odvisna od čustvovanja, ki ustvari prizorišče dogajanja in določa temeljno 

usmeritev (cilj, namen, motivacijo, voljo) (prav tam). Racionalnost je delovanje frontalnega 

dela možganov, ki je samo po sebi vrednostno prazno in pravzaprav niti ne obstaja. Vedno so 

v ozadju čustva, prijetna ali neprijetna; vodilno vlogo ima čustveno obarvana želja, cilj, ki 

privlači in organizira naše mišljenje in delovanje, opažanje ali zanemarjanje česar koli kot 

pomembnega ali ne (Iversen in sod., 2000). Če Iversen s sodelavci govori o kognitivnem 

odzivu, se z njimi lahko strinjam. Ne strinjam pa se z ugotovitvami, če se nanašajo na začetno 

fazo zaznave in vrednotenja. Oboje namreč delamo na podlagi lastnega referenčnega okvira, 

ki po eni strani usmerja našo zaznavo in jo hkrati ovrednoti (predvsem na podlagi osebnih 

vrednot in prepričanj), pri čemer imata ključno vlogo prefrontalni korteks in amigdala. 
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Iversen s sodelavci (prav tam) v opisanem smislu razlaga delovanje nekoga, ki je pripravljen 

mučiti drugega. Pravi, da gre za delovanje prefrontalnega dela, ki razvrednoti pomen 

življenja, in tako onemogoči nadaljnjo reakcijo amigdale, da bi sprožila čustva sočutja. S 

svojim prefrontalnim korteksom lahko posameznik toliko prevrednoti svoj pogled na 

določeno dogajanje, da celo sproži delovanje preostalih limbičnih centrov za nastajanje 

neprijetnih čustev (jeza, sovraštvo). V vsakem primeru gre za zoženje zavesti, saj posledično 

na kognitivno odločitev o končni reakciji posameznika vplivajo le določena čustva in ne vsa 

občutenja, ki bi bila sicer mogoča. S tem posameznik zoži polje zavedanja, predvidevanja 

posledic in najširše odprtosti za sprejemanje novih informacij (prav tam). Prepričan sem, da 

tako delovanje posamezniku v zelo stresnih okoliščinah (v vojni) pomeni edini način 

preživetja – prevrednoteni miselni procesi omogočijo otopelost do trpljenja drugih in 

samozavedanja lastnega početja, s čimer blokirajo doživljanje empatije. Pokazali smo, da 

čustva uravnavajo sprožitev našega kognitivnega odziva, ki se bo nadaljeval z intenzivnim 

delovanjem amigdale, cingularne skorje in prefrontalnega korteksa za iskanje ustreznega 

odziva – morda celo s ponovnim prevrednotenjem zaznave (Goleman, 2010). Hkrati smo 

nakazali na kognitivni vpliv nastajanja čustev oz. vpliv korteksa na delovanje preostalih 

limbičnih sistemov, predvsem amigdale. 

 

 

4.1.2 ČUSTVA IN RAZUM ALI RAZUM IN ČUSTVA 

 

O nastajanju čustev se je proti koncu 19. stoletja uveljavila James-Langejeva teorija (Musek, 

2005a), katere glavna lastnost je kontraintuitivnost. Po njej naj bi dogodki iz okolja sprožili 

delovanje visceralnih organov in telesne spremembe, ki naj bi posledično povzročile določeno 

čustveno doživljanje (žalostni naj bi bili zato, ker jokamo, in ne obratno). Postavila sta trditev, 

da je določeno čustveno doživljanje posledica določenih telesnih sprememb (povišana 

koncentracija adrenalina v krvi vodi v jezo) (Musek & Pečjak, 1995). Teorijo čustev sta 

razlagala kot mentalno percepcijo določenega dogodka, zaradi česar naj bi se pri posamezniku 

pojavile določene fiziološke spremembe, čustva pa naj bi potem bila subjektivno doživljanje 

teh telesnih sprememb (James in Lange, v Lamovec, 1991). Izard (Lamovec, 1991) je 

zagovarjal stališče, da imajo čustva svojo motivacijsko vlogo, saj naj bi bila tista, ki bi 

usmerjala kognicijo in ne obratno. Podobno je Plutchik (prav tam) postavljal čustva pred 

kognicijo, vendar predvsem zaradi evolucijskega pogleda, saj naj bi se kognicija razvijala kot 
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pripomoček čustvom, da posameznik ustvari referenčni okvir okolja in dogodkov, ki so zanj 

čustveno in motivacijsko pomembni. Zanimivo razlago povezave naših misli in čustev sta 

podala Ekman in Friesen (Gladwell, 2008), ki sta ugotovila, da se bo posamezniku, skladno z 

aktiviranjem določenih gibalnih enot na obrazu, spremenilo delovanje njegovega 

avtonomnega živčevja. Ekman, Friesen in Levenson (prav tam) (ki so sodelovali z 

Gottmanom) so skupini prostovoljcev merili srčni utrip in telesno temperaturo, ki sta 

pomembna telesna znaka čustev, kot so jeza, žalost in strah. Pospešeni srčni utrip in povišano 

temperaturo so izmerili tako v skupini, ki se je pačila na določen način, kot v skupini, ki je 

dejansko morala obuditi spomine na stresen dogodek. Ta spoznanja se morda zdijo 

neverjetna, ker obstaja prepričanje, da čustva najprej občutimo, šele nato se zarišejo na 

mimiki. Omenjene raziskave govorijo o tem, da proces poteka tudi v nasprotni smeri. Čustva 

(čustvena stanja, počutja) se lahko rodijo na obrazu, ki ni le oglaševalec tistega, kar čutimo, 

ampak enakovreden (sicer kognitiven) soustvarjalec našega počutja oz. čustvenih procesov. 

 

Nekatere raziskave kažejo na obratno delovanje čustvenih procesov. Predvsem Cannon in 

Bard (Musek, 2005a) sta ugotovila, da naj bi dovolj močni dražljaji iz okolja vzburili 

delovanje talamusa, od koder se impulzi lahko razširijo na hipotalamus, ta pa sproži 

spremembe v delovanju avtonomnega živčevja. Lahko pa talamus aktivira tudi delovanje 

korteksa, kjer se naj bi nato odvijalo čustveno doživljanje. Z raziskavami sta ugotovila 

(Musek & Pečjak, 1995; Lamovec, 1991), da so telesne spremembe enotne pri pojavu 

različnih čustev, saj izvirajo iz delovanja limbičnih sistemov pod možgansko skorjo, ti pa 

povzročijo tako čustveno doživljanje v možganski skorji kot organske telesne spremembe. 

Doživljanje čustev naj bi imelo izvor v talamusu, v predelu centralnega, ne perifernega 

živčnega sistema, kot sta trdila James in Lange. Nekakšen kompromis med obema 

omenjenima teoretskima pristopoma predstavlja Schachter-Singerjeva teorija čustev 

(Lamovec, 1991), ki med zaporedje percepcija, fiziološke spremembe, čustva vstavlja miselne 

procese. S tem so se pospešeno začele razvijati kognitivno-emocionalne teorije, katerih 

glavno izhodišče je, da čustva niso le instinktivne ali fiziološke reakcije na dražljaje, marveč 

so močno povezana s posameznikovim ovrednotenjem in interpretacijo nekega dogodka ali 

objekta. Novejše raziskave vse bolj nakazujejo na pomen kognitivnih procesov, ki vplivajo na 

to, kako si določen dogodek razlagamo in na podlagi teh notranjih presoj doživimo določeno 

vrsto in intenziteto čustev (Musek & Pečjak, 1995). Navedeno le potrjuje izpostavljeno tezo, 

da so čustvena reagiranja (kljub nekaterim prirojenim čustvenim vzgibom – strah pri močnem 



 Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja        
__________________________________________________________________________________           

132 

poku) naučena, privzgojena in jih je ravno zaradi njihove kognitivne narave mogoče 

samouravnavati. 

 

Nadaljnja raziskovanja (Musek, 2005a) so potrjevala tako prvo kot drugo "pot" delovanja 

čustvenega doživljanja. Zadnje raziskave vedno bolj poudarjajo pomen kognitivnega oz. 

kortikalnega interpretiranja zunanjih dražljajev. Zaradi različnih kognitivnih tolmačenj 

okoliščin, v katerih se znajde posameznik, naj bi doživljali povsem različne čustvene odzive 

(Schachter & Singer, 1962, v Musek, 2005a). Podobno velik vpliv kognitivnega delovanja na 

čustveno doživljanje ugotavlja Mandler (1984, v Musek, 2005a), ki opozarja, da se 

intenzivnejša čustva pojavijo takrat, ko se posamezniku dogaja nekaj nenačrtovanega, 

nepričakovanega. Ob zelo pomembnem delovanju limbičnega sistema (hipotalamus, 

hipokampus, septalna jedra, mamilarna telesa …) novejše raziskave potrjujejo predvsem zelo 

pomembno vlogo amigdale (mandljeva jedra). Ta naj bi bila odgovorna za proženje urgentnih 

čustev ob nevarnosti (strah, jeza), s čimer naj bi pomembno vplivala na delovanje spomina 

(čustvene izkušnje naj bi si zapomnili za daljši čas). Novejše raziskave se usmerjajo v 

proučevanje pomena kortikalnih struktur, predvsem prefrontalnega režnja obeh hemisfer 

(Musek, 2005a). 

 

Splošno poznana je delitev na centralni in vegetativni živčni sistem. Vegetativni sistem je 

precej avtonomen med drugim odgovoren za čustveno odzivanje posameznika v stresnih 

okoliščinah. Vendar ob tem ne smemo pozabiti, da je stopnja stresnega (čustvenega) odziva, 

in posredno povezana sprememba v delovanju avtonomnega živčevja, odvisna od našega 

dojemanja in interpretiranja trenutnih dogodkov. Stres oz. čustveni odziv v bistvu ustvarimo s 

funkcijami centralnega živčnega sistema (Looker & Gregson, 1993). Na začetku klasičnih 

socioloških analiz se je zaradi splošne usmerjenosti v oprijemljive in merljive družbene 

pojave (s tem je sociologija dobivala bolj znanstveno preverljivo podobo) v raziskavah začelo 

razlikovati miselne in čustvene procese, pri čemer so bili seveda privilegirani kognitivni 

(Lamovec, 1987). Lamovčeva zagovarja tezo, da je dihotimizirano ločevanje empatije na 

emocionalno in kognitivno neproduktivno, saj sta oba vidika neločljivo povezana. Razvoj 

nevropsihologije je pokazal, da posameznik lahko manjše kognitivne naloge rešuje le s 

kognicijo, vendar večjih življenjskih odločitev ne more sprejemati brez prisotnosti čustev 

(Lamovec, 1991). Empatijo lahko razumemo kot kognitivni produkt, ki ga mediirajo čustva, 

ali kot čustveno reakcijo, ki jo mediirajo kognitivni procesi – odvisno od tega, na kateri točki 

začnemo (Lamovec, 1987). Povsem se strinjam z njeno trditvijo, da posameznik s čustvi 
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sprejema svoje življenjske odločitve, saj, ravno zaradi pripisovanja pomembnosti nekemu 

dogodku, čustva sploh nastanejo. Vendar z upoštevanjem razlage odzivanja posameznika, ki 

nam ga ponuja "čustvena zanka" (Milivojević, 2007), ne morem sprejeti predlaganega 

razmišljanja. Iz poteka čustvene zanke je namreč razvidno, da je čustveni odziv pogojen z 

vrednotenjem okoliščin, v katerih se je posameznik znašel. Na podlagi njegovega 

vrednostnega sistema do določenih stvari se bo odzval z določenim čustvom in stopnji 

pomembnosti primerno intenziteto. Na tem mestu želim poudariti, da zaradi različnih 

vrednostnih sistemov lahko različni posamezniki doživijo kakovostno zelo različna čustva (ob 

zelo burni reakciji drugega lahko nekdo doživi strah ali morda celo jezo – odvisno od osebne 

naravnanosti). Hkrati je od vrednostnega sistema odvisna tudi intenziteta doživetega čustva – 

bolj mi je neka vrednota pomembna, bolj bo moje čustveno doživljanje, kadar bo vrednota 

ogrožena ali afirmirana, intenzivno. Posledica intenzitete čustvovanja je nato težji ali lažji 

kognitivni razmislek o odzivu (na tej stopnji posameznikovega odziva imajo čustva zelo velik 

vpliv na kognicijo) in pojav večjih ali manjših fizioloških sprememb, o katerih sem govoril že 

prej. Podobno razlago podaja Magde Arnoldova (Lamovec, 1991), ki je v svojem 

tridesetletnem raziskovanju ugotovila, da je osrednji pojem čustvenega odzivanja ocena 

situacije, ki jo posameznik opravi na podlagi preteklih izkušenj in pričakovanj za prihodnost. 

Na osnovi ocene posameznik naredi načrt za akcijo v smeri približevanja (če oceni, da je 

dogajanje zanj koristno) ali umikanja (če oceni, da je dogajanje zanj škodljivo). Čustva so 

nato tista, ki dajo načrtu energetsko izvedbo. Ta je lahko tudi ekstremna, če zahtevano 

vedenje glede na objektivnost situacije ni v skladu s subjektivnimi izbranimi cilji in načrti – 

kadar je obvladovanje dogodka prezahtevno za njegove sposobnosti, da bi uspel izpeljati 

zastavljeni načrt. Res je, da konativni (motivacijski in emocionalni) procesi spodbujajo, 

usmerjajo naše obnašanje in mu dajejo potrebno energijo, vendar na način, ki ga uravnava in 

vodi naš razum (spoznanja, zaznave, izkušnje, misli) (Musek, 2005b). Musek (prav tam) 

poudarja, da so bistveni del čustvenega odzivanja ravno njegove kognitivne prvine, ki pridajo 

čustveni vzburjenosti tudi vsebino (tako doživljamo strah ali veselje do nečesa, ljubezen ali 

prezir do nekoga). 

 

Čustveni odziv je naučen (Ivandič, 2010). Lahko je naučen napačno – doživimo neko čustvo 

(smo jezni) brez realne osnove (tako smo se naučili odzivati vedno, ko smo bili izpostavljeni). 

Enako pomembno je, kako smo bili v svojih primarnih družinah navajeni ravnati s čustvi, 

predvsem z neprijetnimi. Ni dobro, da imajo starši potrebo, da namesto otroka dojamejo 

poanto neke izkušnje (prav tam); s tem ga prikrajšajo za pomembno spoznanje. Treba je 
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preverjati okoliščine otrokovega dojemanja, ki pogojujejo njegovo občutenje, in izhajati iz 

tega, ker le tako bo otrok lahko vstopil v svet obvladovanja in uravnavanja čustev. Če hočemo 

spremeniti svoj čustveni odziv, je pomembno, da iščemo odgovor na to, zakaj se mi v 

določenih okoliščinah pojavi ravno določeno čustvo oz. katero moje razmišljanje me sili v 

doživljanje določenih občutkov oz. čustev (prav tam). Na podlagi tega je potem treba 

razmisliti o smiselnosti oz. adekvatnosti svojih čustvenih odzivov. Naše "navajeno" delovanje 

je tako močno utirjeno, da ga napor zavestne volje ne more več obvladovati. Da bi lahko 

dosegli spremembo, je pomembno, da se med tem utirjanjem pojavi "drugačno hotenje": 

novonaučeni vzorci razmišljanja, čustvovanja in vedenja; posledično novoutirjeni poteki 

(nevrotransmiterski procesi) v nevroloških povezavah (Petzold & Sieper, 2008). Pri čemer 

avtorja poudarjata, da je ključnega pomena posameznikova trdna odločitev, da bo zbral dovolj 

vztrajno voljo za izvedbo odločitve v celoti – tako njen kognitivni kot fiziološki del, za 

katerega sta potrebna določen čas in količina ponovitev "drugačnega hotenja". Janet in James 

(Sartre, 2007) gledata na čustvo kot manj prilagojeno in neuspešno vedenje. Kadar so razmere 

pretežavne, se posameznik oprime nižjega vedenja, ki zahteva manjšo psihološko napetost 

(smejanje nekomu, ki se zelo poškoduje; opisovanje nekega težkega dogodka, pri čemer opisa 

ne more dokončati, ker začne jokati). Janet gleda na čustvo kot neuspeh še bolj ekstremno kot 

James. Meni namreč, da se čustvo pojavi v trenutku nenadne neprilagoditve in ostaja v sklopu 

neredov (s tem pojmuje impulzivne odzive), ki jih ta neprilagoditev sproži v organizmu. 

Pravi, da neuspeh ne obstaja, obstaja samo nadomestitveno vedenje z razpršenim sklopom 

organskih manifestacij.  

 

Avtorica Saleclova (2011c) izraža dvom nad možnostjo nadziranja čustev. O tem se sprašuje 

zato, ker če bi bilo to res mogoče, bi bilo edino logično odnose usmerjati tako, da bi bili ljudje 

srečni. Vendar kultura ceni pojem neracionalne, mitološke in romantične ljubezni oz. 

zaljubljenosti, ki pogosto prinese razočaranje (prav tam). Menim, da se v njenem zadnjem 

mnenju skriva odgovor. Da, če je dojemanje realnosti (v tem primeru ljubezni) napačno, 

morda preveč nezavedno ali neozaveščeno, potem bomo še vedno razmišljali na način, da pri 

doživljaju čustev ne moremo storiti ničesar. Tako jim slepo sledimo v pretirano "mitološko" 

srečo in nesrečo. Menim, da le z razumevanjem čustvenega doživljanja in odzivanja lahko 

uravnovesimo doživljanje lastnega zadovoljstva in sreče. Terapije partnerskih kriz so po 

navadi zelo boleče in dolgotrajne, ker je treba razjasniti, kateri notranji motivi so pri vsakem 

od njiju pripeljali do tako kriznega položaja (Milivojević, 2009). Če se par še vedno odloči 

raziti, se partnerja navadno ločita brez čustvenega obtoževanja, pač pa na podlagi nekakšnega 
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empatičnega razumevanja motivov vsakega od njiju za dejanja in odločitev, ki so pripeljali do 

razdora zveze. To je kakovostno razhajanje – vsak od njiju je vreden kot človek, vendar se ne 

vidita več skupaj; to je njuna ugotovitev. Omenjeno je pomembno predvsem zato, ker se 

danes najbolj pogosto pojavljajo tista čustva, ki se navezujejo na socialne odnose med ljudmi 

(prav tam). Ljubeznivost oz. prijaznost je v bistvu prikazovanje čustva ljubezni do nekoga, ki 

ga pravzaprav ne ljubiš (nasmejana prodajalka v trgovini). To delamo zato, da do drugega 

izrazimo spoštovanje. To delamo v svetu javnosti, v zasebnosti je prijaznost odveč, ker je 

pojmovana kot pretirano umetna. V zasebnosti je prav, da gre za bolj sočutne čustvene 

reakcije – pogovarjamo se čim bolj odkrito, brez "javne" prijaznosti, kar seveda ne pomeni 

brez nadzora. 

 

Fenomenološki pogled na čustva razkriva celoto človeške resničnosti in bistvene strukture 

zavesti, ker čustvo ni nič drugega kot zavest (Sartre, 2007). Iz tega sledi, da (fenomenološko) 

čustvo ni naključje, ker človeška resničnost ni le seštevek dejstev; iz določenega vidika izraža 

sintetično človeško celoto v svoji integralnosti. Tega nikakor ne smemo razumeti, kot da je 

"učinek" človeške objektivne resničnosti. Ne. Čustvo je ta človeška resničnost sama, ki se 

uresničuje in pojavlja v obliki "čustva". Čustvo ima svoje bistvo in svoj pomen. V človeško 

resničnost ne more priti "od zunaj". Nasprotno – človek je tisti, ki privzame svoje čustvo 

(spodbudi ga s svojim vrednostnim sistemom), zato je čustvo organizirana oblika človeškega 

bivanja. In čustvo ne more biti telesni fenomen, kajti telo ne more biti ganjeno, ganjen je 

človek in njegova "psiha". Sartre (prav tam) pravi, da je čustvo način, na katerega razumemo 

svet. Težava, s katero se srečamo pri reševanju nekega problema v življenju, ni refleksivne 

narave oz. to ni refleksiven pojem, ki bi že sam po sebi obsegal odnos z jazom (na probleme 

ne odreagiramo objektivno refleksivno). Realnost je tu, je kakovost sveta, je okoli nas in se 

daje v zaznavo (ponuja se jazu, da jo zazna na svoj način). In je zato potem neomajen korelat 

naše dejavnosti, ki smo se je lotili ali si jo zgolj zamislili. Zdaj lahko razumemo, kaj je čustvo 

– je preoblikovanje sveta (Sartre, 2007)! Ko namreč začrtane (prvotno izbrane) poti postanejo 

pretežke, ne moremo več ostali v "tem" svetu, zato ga začnemo spreminjati (se izogibamo 

ljudem, ki nas spravijo v slabo voljo, čeprav oni tam v objektivnem svetu še vedno ostajajo; 

poskušamo gledati na stvari pozitivno, čeprav je to, kar se mi je zgodilo, zelo slabo). Tako 

čustvovanje in reagiranje lahko povzroči, da v svetu opazimo povsem nov objekt (ki je sicer 

prej bil tam, ampak ga zaradi določenega delovanja nismo opazili – ko nerešljiv problem 

dejansko vzameš kot nerešljivega, pogosto šele takrat vidiš druge možnosti rešitev) ali pa star 

objekt prepoznamo na nov način (z novim pogledom morda problem sploh ni več problem). 
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Tako delovanje je motivacija za novo subjektivno refleksivno zavest, ki svet zdaj dojema 

drugače. Tu Sartre (prav tam) opozarja, da čustvo ni na isti ravni kot druga vedenja – čustvo 

namreč ni učinkovalno. Čustvo šele motivira telo za neko dejavnost in s tem usmerja zavest. 

Kot primer poda stegovanje za grozdom, ki ga ne dosežemo – ko to spoznamo (da smo 

premajhni), napetost in konflikt premagamo tako, da grozdu pripišemo lastnost pretirane 

kislosti (to je nova lastnost sveta) in mu s tem pripišemo novo kakovost – prekislost, ki razreši 

nastali konflikt in odstrani napetost.  

 

Ali je mogoče čustva nadzorovati – ne samo naš čustveni odziv, temveč tudi doživljanje 

čustev? Po vseh zbranih in predstavljenih mnenjih menim, da lahko. Seveda obstajajo 

določeni avtomatizmi (če se zbodemo, bo vsak od nas umaknil organ, na katerem to zazna), 

vendar je hkrati posameznik zmožen s svojo voljo in kognitivnim delovanjem "prezreti" 

marsikatero bolečino (tudi fizično) in neprijetno počutje (strah, jezo, žalost) ter s tem vplivati 

na svoj čustveni in vedenjski odziv. Uravnavanje čustev ni nujno vedno zavestno, saj 

določeno upravljanje čustvenih stanj postane avtomatizirano (grizenje nohtov v primeru 

anksioznih stanj) (Gross, 1999, v Fitzsimons & Bargh, 2004). Vendar kljub vsemu vse do zdaj 

še ni bilo raziskave, ki bi potrdila, da čustva delujejo na povsem nezavednem nivoju 

(Fitzsimons & Bargh, 2004). Uravnavanje čustev je zelo kompleksen proces, ki je gotovo v 

nekaterih trenutkih manj zavesten kot v drugih. Freud (Lamovec, 1991) je za čustva v 

psihoanalizi uporabljal izraz afekti, za katere je prvotno trdil, da izhajajo iz libida in 

nezavednih konfliktov, nato pa, da izvirajo iz ega. 

 

 S svojim prefrontalnim korteksom imamo možnost uravnavati preostale limbične centre (tudi 

amigdalo, ki je odgovorna za doživljanje empatije) in posledično svoj odziv. Poti delovanja so 

enake pri močnejših prijetnih ali neprijetnih občutjih (Ochsner & Gross, 2004). Trditev je 

pomembna zaradi upoštevanja distresnega ali eustresnega delovanja posameznika, ki je 

pogosto odvisno od njegovega dojemanja nastalih situacij.22 Če je z voljo mogoče vplivati na 

vrednotenje zaznanega in posledično na čustveno stanje posameznika, pomeni, da ima 

posameznik možnost nadzorovati lastno doživljanje dogodka in odziv nanj. Nadzor čustev 

nikakor ne pomeni, da čustva oz. afekte prikrijemo (Zupančič, 2002). Pomeni tako 
                                                           
 

22 Stres je normalen odziv posameznika na zanj nenormalne situacije (Looker & Gregson, 1993). Distres je 
negativni stres, ki ga posameznik doživlja v zanj neprijetnih situacijah (smrt bližnjega, izguba službe ...). Eustres 
je pozitivni stres, ki se pojavi v situacijah, ki za posameznika pomenijo pozitivno afirmacijo (rojstvo otroka, 
zaključek študija ...). 
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formuliranje čustev, da ne zasenčijo tistega, kar bi dejansko želeli, oz. da ne dosežemo 

nasprotnega učinka, kot bi si želeli (da bi se drugi namesto z vsebino izraženega ukvarjal z 

nami in našim čustveno nekontroliranim izpadom). Prefrontalna in cingularna skorja imata 

pomemben vpliv na posameznikov izbor strategije samouravnavanja v določenih okoliščinah 

(Ochsner & Gross, 2004). Z leti narašča možnost učinkovitejše regulacije čustev. Menim, da 

zato, ker posameznik z izkušnjami uvidi in selektivno določa različno pomembnost 

dogodkom v življenju, ki jim je v predhodnih obdobjih zaradi neizkušenosti pripisoval 

preveliko pomembnost. Bi lahko trdili, da je empatija v bistvu kognitivne narave? Menim, da. 

Pokazali smo, da je v svojem temelju kognitivne narave (tako kot druga čustva), vendar je 

zaradi doživljanja in izražanja sočutja njena pojavnost predvsem čustvena. Morda ravno zato 

še toliko bolj potrebujemo razlikovanje med empatijo in metapatijo. Lin (2007) za učinkovito 

ravnovesje med nekontroliranimi ali manj kontroliranimi lastnostmi posameznika (goni, želje, 

čustva) in razumom priporoča razvijanje in utrjevanje razumevanja, tople, živahne, emotivne 

in intuitivne misli, ki so povezane s sočutjem. Meni, da je kritični um prešibak in prehladen. 

Misel in um sta sama po sebi premalo uporabna – samo njuna harmonizacija z nagoni lahko 

predstavlja pravo pot posameznikovega udejstvovanja. Gladwell (2008), ki se ukvarja s 

proučevanjem intuicije, pravi, da imamo vse prevečkrat zmotljiv občutek, da nimamo nadzora 

nad tem, kar iz naše podzavesti privre na površje. Trdi, da ta nadzor lahko imamo. In če lahko 

nadzorujemo okolje, v katerem se dogaja hitra zaznava (intuicija), potem lahko nadzorujemo 

tudi to (hitro zaznavo). Moč podzavesti ni neka čarobna sila. Je nekaj, kar lahko zaščitimo, 

nadziramo in izurimo. Če znamo obvladati prvi dve sekundi trenutka, potem lahko spoznamo 

njegovo pravo vrednost. Če se prepustimo intuiciji, pomeni, da upoštevamo vse, kar smo do 

zdaj doživeli in ozavestili (Zadel, 2012). Če intuicije ne upoštevamo, pomeni, da vzamemo v 

obzir le trenutne okoliščine. Intuicija je nekje vmes med srcem in razumom, zato je treba oba 

nekoliko izklopiti, da pride intuicija do izraza. 

 

 

4.1.3 RAZVOJ EMPATIJE 

 

Hoffman (1976, v Davis, 1980) navaja, da naj bi otrok nelagodje drugega doživljal kot svoje 

nelagodje, ker na začetku svojega razvoja še ni zmožen razlikovati med seboj in drugimi. 

Sčasoma naj bi to "empatično nelagodje" prešlo v "simpatično zaskrbljenost", ki se odraža v 

sočutju in simpatiji do osebe v težavah. Z drugimi besedami, "nase orientirano empatično 
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nelagodje" se preoblikuje v "na druge orientirano zaskrbljenost". Pogoj za razvoj empatije v 

Piagetovi teoriji socialno-kognitivnega razvoja (Lamovec, 1987; Batistič Zorec, 2000) je 

zadostna razvitost decentracije, ki se nato odraža v neegocentričnem mišljenju. Na zgodnji 

stopnji razvoja otroka, ko sam sebe dojema kot eno z drugim, je bolečina drugega dojeta kot 

lastna bolečina. Z razvijanjem distancirane perspektive otrok osebno prizadetost preoblikuje v 

empatično zanimanje oz. opazovanje in posledično v sočutje do drugega. Freud (Lamovec, 

1991) je čustva opredelil kot kompleksna stanja posameznika, ki imajo izvor v elementih 

odraščanja. 

 

V teoriji objektnih odnosov je Margaret Mahler (Batistič Zorec, 2000) raziskovala procese 

simbioze, separacije in individuacije, ki nakazujejo razvoj posameznika od odvisnosti do 

samostojnosti. Otrok naj bi jo dosegel pri treh letih, kar je imenovala "psihološko rojstvo". 

Menim, da je za razvoj metapatije ključna podfaza diferenciacije oz. separacije, ki 

posamezniku omogoča ločevanje predstav o sebi in predstav o objektu – kar je temelj za 

kasnejši razvoj sposobnosti namenske uporabe empatije ali metapatije v odnosu do drugega. 

V primeru anomalij materinega odnosa do otroka v tej fazi se pogosto razvije tesnobnost ob 

prisotnosti novih drugih (Auer, 2005). Pomembne so faze oddaljevanja in ponovnega 

približevanja, kjer je ključno, da starši znajo otroku dajati ob raziskovanju ustrezno podporo, 

ki jo občasno poišče. Pomanjkanje ustrezne podpore se pogosto odraža v negotovi 

samopodobi, pomanjkanju zaupanja, občutkih praznine in tesnobnosti (prav tam). Ravno tako 

je za ustrezno zaupanje pomembno obdobje stalnosti objekta, ko otrok proti koncu drugega 

leta spozna, da mati in občutek varnosti obstajata tudi, kadar mati ni fizično prisotna. 

Anomalije v tem razvojnem obdobju imajo posledice v kasnejših razvojnih obdobjih – 

predvsem nezmožnost posameznika ločevati med osebo kot bitjem in njegovim vedenjem (ko 

otroku ni učinkovito pojasnjeno, da ga imajo starši, kljub temu da se jezijo nanj, še vedno 

radi) in pretiranem dojemanju sebe ter drugih ljudi samo po črno-belem načelu "dober ali 

slab" (prav tam). Vse faze v teoriji objektnih odnosov sovpadajo s Freudovo analno fazo, za 

katero sem že napisal, da ima ključni pomen tako pri razvijanju samouravnavanja kot 

samoučinkovitosti. 

 

Ena od oblik objektnih odnosov je brezpogojna ljubezen, ki ne pomeni sprejemanja drugega z 

vsemi njegovimi lastnostmi (koleričnost, nesramnost, ciničnost), pač pa predvsem 

sprejemanje njegove različnosti in spodbujanje različnosti oz. njegovih želja (seveda ne tistih, 

ki so povsem egoistično-manipulativne narave), čeprav so te želje nekaj drugega, kar bi si mi 
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želeli zanj (Burley, 2007). Da lahko to dosežemo, gotovo potrebujemo sposobnost empatije. 

Osebno sicer menim in se pridružujem mnenju Jorga Bucaya (njegovo predavanje v 

Cankarjevem domu, 24. 5. 2012), da brezpogojna ljubezen ne obstaja oz. ne bi bilo dobro, da 

razmišljamo, kot da obstaja. V odnosu brezpogojne ljubezni gotovo pride do pretirane 

podrejenosti tistega, ki brezpogojno ljubi. Menim, da to ni lastnost nekoga, ki želi biti 

samoučinkovit ali metapatičen. 

 

Burley (2007) zagovarja tezo, da ni nič hujšega v odnosih, kot je kronični dotik ali 

oddaljevanje. Odnosi so najboljši, ko se ljudje zbližajo, oddaljijo in spet pridejo skupaj – 

ritmično in ne konstantno. Pomembni so stiki, izmenjave, poskusi razumevanja, iskanje 

perspektive drugega, in ne zgolj predvidevanja o tem, da bi moral isti način delovanja v 

življenju ustrezati tudi drugim. "Zdravi" smo takrat, ko si nismo več v središču (prav tam), ko 

spoznamo svoje potrebe, jih zadovoljujemo toliko, da nismo več obremenjeni z njimi 

(posameznik je manj okupiran s pričakovanji, ker se zaveda, da potreba ni nujno zadovoljiva 

ravno ta trenutek), temveč lahko opazimo tudi druge ljudi – to postane pomembnejše od 

lastnega počutja, strahu ali pogojevanja ljubezni. 

 

Goleman (2011) kot pogoj za empatijo postavlja sposobnost razumevanja sebe – bolj smo 

odkriti do svojih čustev, lažje jih prepoznamo pri drugih. Mnenje podkrepi z opisom 

delovanja oseb z aleksitimijo, ki zaradi nezmožnosti zaznavanja čustev in neverbalne 

komunikacije drugih posledično ne morejo vzpostaviti empatičnega odnosa do drugih. Čustva 

ljudje redko ubesedimo, navadno jih pokažemo in izražamo z drugimi znaki. Razvojni 

psihologi (prav tam) ugotavljajo, da so otroci sposobni izražati sočutje, preden se sploh 

zavedajo sebe kot posameznika v odnosu z drugimi. Po nekaj mesecih se na doživljajske 

motnje najbližjih odzivajo na enak način, saj imajo občutek, da se dogajajo njim. Navedbi se 

mi zdita nekoliko kontradiktorni, saj omenjeni avtor (prav tam) najprej navaja, da je pogoj za 

empatijo razumevanje sebe, potem pa na istem mestu trdi, da lahko otrok kaže empatijo pred 

lastnim zavedanjem. Mislim, da gre v takem primeru bolj za posnemanje nekega vedenjskega 

vzorca, ki ga otrok modelira od odraslih, kot neko resnično empatično občutenje. Nekateri 

strokovnjaki (Radke-Yarrow & Zahn-Waxler, v Goleman, 2011) ugotavljajo, da se razlike v 

empatiji pojavijo predvsem zaradi vzgoje staršev, ki s kritikami (tako s pozitivnimi kot z 

negativnimi) drugih spodbujajo razvoj empatije lastnih otrok. Otrok naj bi empatijo oblikoval 

predvsem na podlagi opazovanja in s posnemanjem obnašanja drugih, predvsem kako se 

odzivajo na potrtost drugih. 
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Človek naj bi svojo čustveno zrelost razvijal po naslednjih fazah (Mayer & Salovey, 1997, v 

Avsec, 2007): 

- posameznik razvije sposobnost prepoznavanja in izražanja čustev tako pri sebi kot drugih, 

kar se vedno bolj odraža v sposobnosti prepoznati manipulacijo (neiskrenost) na podlagi 

čustev, ki jih kažejo drugih; 

- razvijanje sposobnosti emocionalnega spodbujanja mišljenja, kar pomeni, da razumsko 

analizira svoja občutja ob zaznavanju in kognitivni predelavi problemskih okoliščin ter 

akterjev v njej. S tem sebe in druge lahko vidi z različnih vidikov in lažje izbere 

najučinkovitejšo reakcijo v problemskih okoliščinah; 

- analitične sposobnosti druge faze nadgradi s spoznanjem, da lahko do nekoga ali nečesa 

občuti različna ali celo nasprotujoča si čustva, kar lahko pogosto pripelje do spoznanja 

bolj kompleksnih čustev (ljubosumje, zavist …); 

- sposobnost uravnavanja svojih čustvenih reakcij v smislu spodbujanja emocionalne in 

intelektualne rasti. Toleriranje in uravnavanje lastnih čustev in čustev drugih ter 

posledično tudi razpoloženja. 

Kot povzetek vseh štirih faz bi lahko razumeli Golemana (2011; Avsec, 2007; Pečjak & 

Avsec, 2003), ki emocionalno inteligentnost opredeljuje kot sposobnost prepoznavanja, 

nadzorovanja in uravnavanja lastnih čustev in čustev drugih ter vzdrževanje samomotiviranja. 

 

Sposobnost kontrole vloženih naporov ima pomembno vlogo pri razvoju vesti posameznika, 

ki je bolj izrazita pri otrocih, močnih v kontroli vloženega truda (Rothbart in sod., 2004). Ti 

otroci naj bi imeli višje razvito sposobnost empatije, višjo socialno kompetenco in naj bi bili 

manj agresivni. Eisenberg in Fabes (1992, v Rothbar in sod., 2004) sta potrdila to 

predpostavko, le da ločita med čustvenim uravnavanjem (posameznikovo uravnavanje 

pozornosti in kognicije, ki uravnavajo njegove občutke in čustvena stanja) in vedenjskim 

uravnavanjem (kontrola ali aktiviranje čustveno obarvanih odzivov). Uravnavanje čustvenih 

odzivov (upravljanje in kontroliranje čustev) se razvije posledično v pozni adolescenci ali v 

odraslosti, saj se mora pri posamezniku najprej zelo dobro razviti sposobnost razumevanja in 

izražanja lastnih čustev (Luebbers in sod., 2007). Sposobnost neposredne čustvene kognicije 

(situacije, ko posameznik v reševanje problemov vključi čustva in čustveno znanje) je pri 

otrocih v negativni korelaciji s sposobnostjo uravnavanja čustvenih odzivov, kar se lahko pri 

mladostniku znatno spremeni oz. ta negativna korelacija izgine, če postane bolj kompetenten 

pri uravnavanju čustvenih odzivov. Negotovost pri uravnavanju svojih čustev je glavni razlog, 

da posameznik ne razvije zadostne neposredne čustvene kognicije. Ko se gotovost utrdi, je 
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posameznik sposoben čustva uporabljati kot vir pri odločanju o reševanju svojih problemov. 

Na tem mestu M. Wallon (Sartre, 2007) ponuja razlago o "živčnih krogotokih". Otrok naj bi 

se rodil s prirojenimi krogotoki (odziv na žgečkanje, bolečino …). Kasneje nas naučijo novih 

vedenj oz. krogotokov, vendar ko postanejo razmere prenaporne, ko se nam zdijo pretežke za 

obvladovanje, se vrnemo k prvotnemu krogotoku. To pomeni, da čustveni odzivi niso čisti 

"nered", ampak manjša prilagoditev v smislu vrnitve k osnovnim krogotokom, ki seveda niso 

združljivi s prilagoditvijo odraslega, ampak so sami po sebi funkcionalna organizacija. 

Mehanizmi socialno-kognitivnega razumevanja, ki bi jih lahko opredelili kot temelje empatije 

in teorije uma (Tancig, 2008), se razvijejo že v prvih dveh letih življenja (sledenje pogledu 

druge osebe, skupna pozornost, spremljanje k cilju usmerjene dejavnosti in nadzorovanje 

namer). 

 

Najpomembnejše vprašanje, ki si ga zastavlja Baron-Cohen (2011), je, ali se nekateri ljudje že 

rodijo brez občutka za sočutje ali taki postanejo. V desetletja dolgi raziskavi ugotavlja, da so 

do osmega tedna možgani vseh zarodkov enaki in vsi ženskega spola. Tiste možgane, ki imajo 

gensko zasnovo xy, v osmem tednu zalije spolni hormon testosteron, jih preplavi in spremeni 

v moške. Ob tem testosteron uniči del središč za čustva in komunikacijo, zato naj bi bila za 

moške značilna manjša sposobnost empatije kot za ženske. Predvsem je pomanjšan 

hipokampus, ki je pristojen za spomin in čustva – kar se zgodi zaradi izpostavljanja stresu. 

Prav tako je manjša amigdala, ki procesira naš odziv na strah in je središče čustvenega 

odzivanja. Amigdala naj bi bila odgovorna tako za zaznavanje in prepoznavanje stimulusov 

kot za učenje in utrjevanje določenih odzivov na njih ter preoblikovanje odzivov v utrjen 

spomin stališč do določenih stresnih okoliščin (Ochsner & Gross, 2004). Avtorja Anderson & 

Phelps (2001, v Ochsner & Gross, 2004) celo navajata, da poškodbe amigdale nimajo 

pomembnega vpliva na vsakdanje čustvovanje in razpoloženje posameznika. Torej amigdala 

odigra svojo funkcijo predvsem v razmerah, ki so za posameznika stresne. Baron-Cohen 

(2011) je odkril, da ima človek štiri gene, ki jih lahko povezujemo s sočutjem. Podobno so 

nekateri avtorji prišli do sklepa, da je sistem zrcalnih nevronov biološko pogojen (Tancig, 

2008). Vendar Baron-Cohen (2011) hkrati navaja, da je za oblikovanje sočutja 

najpomembnejša okolica v zgodnjem otroštvu. Raziskave, ki jih navaja, naj bi dokazovale, da 

so tisti otroci, ki niso imeli možnosti, da bi se v najzgodnejših letih navezali na svoje starše 

oz. najbližje, kasneje bolj nagnjeni k delinkvenci, pomanjkanju empatije in narcisizmu. 

Njegove trditve lahko razumemo kot sovplivanje dednosti in okolja pri razvoju 

posameznikove osebnosti. Po drugi strani lahko nekdo njegove fiziološke razlage zelo hitro 
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razume in vzame kot opravičilo za svojo neučinkovitost v odnosih – saj je razumljivo, da ne 

znam biti empatičen ali metapatičen, saj sem vendar moški. Menim, da take razlage ne 

koristijo razvijanju primerne odgovornosti za lastno delovanje vsakega od nas. Tako kot 

Bandura (1997) poudarja modeliranje, tudi nekateri drugi strokovnjaki (Lamovec, 1991) 

poudarjajo pomen emocionalnega učenja, ki ni neposredno povezano s fiziološkimi 

reakcijami (avtogeni treningi, progresivna relaksacija, meditacija), temveč je povezano s 

kognitivnimi procesi v smislu učenja s posnemanjem in z verbalnim učenjem. Gre za metode 

spreminjanja doživljanja in vedenjskih vzorcev čustvenega delovanja posameznika. Njihov 

poudarek je na preoblikovanju pomena in pomembnosti vznemirljivih dogodkov in 

odstranjevanje pretiranega vzburjenja, ki nato omejuje učinkovito miselno delovanje in 

odzivanje posameznika. 

 

Avtorefleksija je danes marginalna zadeva (Hudoklin, 2010). Ljudje pozabljajo, da empatijo 

pridobiš prav z avtorefleksijo in da se lahko prav vsak asimilira, če zna vztrajati in je psihično 

urejen. Zato je Hudoklin (prav tam) prepričan, da je zamenjava imena z namenom mentalne 

rekonvalescence korak nazaj v tesanju eksistence, kajti zdrav člen vsakršne družbe postaneš 

šele takrat, ko nehaš zanikovati samega sebe in pokažeš vsaj drobtino ponosa. To pomeni 

preseganje egocentrizma, značilnega za razvojno nižja obdobja v otrokovem razvoju (Tancig, 

2008). 

 

 

4.1.4 EMPATIJA IN OBČUTEK KRIVDE 

 

Razumevanje obnašanja in razmišljanja drugega je zelo povezano z zmožnostjo empatičnega 

ali metapatičnega vživljanja v položaj drugega. Posredno gre za povezavo z lastnim občutkom 

krivde in odpuščanjem drugim (Strelan, 2007). Osnovna stebra, na katerih stoji morala (ki je 

seveda veliko več kot le ta dva stebra), sta vzajemnost (ki jo povezujejo z občutkom za 

pravico in pravičnost) in empatija (De Wall, 2011). Celostno podobo morale De Wall (prav 

tam) razlaga kot sestavino empatije, tolažbe, nagnjenja k prosocialnosti in vzajemnosti ter 

smisla za pravičnost – vse to so sestavine, ki jih z raziskavami odkrivajo tudi pri drugih 

primatih. Mislim, da bi lahko govorili tudi o zapozneli empatiji, ko nekdo zaradi 

samokritičnosti uvidi svoje neprimerno vedenje v preteklih konfliktnih in stresnih situacijah. 
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Včasih šele zaradi fizične ali časovne oddaljenosti lahko občutimo empatijo do nekoga, do 

kogar smo občutili zelo neprijetna čustva, ki so preprečevala empatične občutke takrat. 

 

Občutenje krivde je odvisno predvsem od stopnje prevzemanja lastne odgovornosti za svoje 

ravnanje (tako uspehe kot napake). Ta se zelo razlikuje od podobne osebnostne lastnosti 

pristranskega prevzemanja samoodgovornosti – ko posameznik ob uspehih zasluge za njih 

pripisuje samemu sebi, ob neuspehih pa išče krivdo pri drugih ali v neustreznih okoliščinah. 

Po Strelanu (2007) naj bi posameznik iskal razloge v neustreznih okoliščinah zato, da bo lažje 

oprostil samemu sebi – vendar ne z neposrednim priznanjem lastne krivde in odgovornosti za 

neprimerno vedenje. 

 

Posamezniki z nizko samozavestjo občutijo jezo samo takrat, ko so bili sami odgovorni za 

neželeni dogodek, saj to dojamejo kot lasten neuspeh. Verjetno omenjeno dejstvo nakazuje na 

to, da manj samozavestni uporabljajo manj uspešne obrambne mehanizme za uspešno 

soočenje z neuspehi (Dipaula & Campbell, 2002, v Kuppens & Tuerlinckx, 2007). S trditvijo 

se ne strinjam povsem. Seveda ni dobro, da kot posameznik dojemam neljube dogodke, za 

katere sem bil sam vzrok oz. povzročitelj, kot neopravičljiv neuspeh. Vendar znajo biti kakšni 

drugi obrambni mehanizmi (racionalizacije, prelaganje krivde na drugega, zanikanje) celo 

bolj negativni od pretiranega doživljanja jeze, saj posledično nikoli ne bom prevzel 

odgovornosti za dogodke, za katere bi jo moral. Zelo empatični občutijo jezo predvsem takrat, 

ko so bili sami odgovorni za neželeni dogodek oz. še bolj takrat, ko je bil nekdo drug 

odgovoren za to. Nikakor pa niso jezni takrat, ko je krivda nejasna (Kuppens & Tuerlinckx, 

2007). 

 

Pomembno je razlikovati med občutki krivde in občutki sramu (prav tam). Posameznik z 

občutkom krivde se počuti neprijetno zaradi svojega neprimernega vedenja v odnosu do 

drugega. Na drugi strani se posameznik, ki se nečesa sramuje, počuti neprijetno zaradi samega 

sebe kot osebe, ki je bila zmožna narediti nekaj tako neprimernega. Razlikovanje med obema 

izrazoma je pomembno, ker sram reflektira oslabljen odnos do samega sebe, do lastne 

samopodobe. Občutki krivde posameznika le napeljujejo na vedenje, s katerim bi omilil 

nastale neprijetne posledice svojega dejanja v odnosu z drugim (opravičilo, konstruktivna in 

neužaljena diskusija, želja po povrnitvi nekonfliktnega stanja). Pri takem posamezniku gre za 

višjo stopnjo empatije in za zavedanje, da je bila druga oseba zaradi neprimernega obnašanja 

pod stresom. 
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Sram je povezan z našo nekonsistentnostjo, nestalnostjo avtoritet v naših življenjih in z 

nezanesljivostjo velikega Drugega (Salecl, 2011c). Saleclova (prav tam) povzema Joana 

Copjeca: sram se ne zbudi, ko človek pogleda sebe, pač pa, ko zazna manko v Drugem. Kot 

subjekt se namreč ne počuti več kot izpolnitev želje Drugega – ker je kršil svoje notranje 

norme lastnega referenčnega okvira, ki so seveda posredovane od velikega Drugega. Gre za 

odprtje distance znotraj subjekta samega – vendar ne v smislu "superega", ki bi subjekt 

usmerjal v doživljanje občutka krivde zaradi naloženega dolga do Drugega. Gre za distanco, 

ki je nasprotna – prav tista, ki dolg do Drugega izbriše. Ker ko je posameznika sram in ta 

sram pokaže, je družbi in drugim zadoščeno, saj se jim na ta način "opraviči" – zato sram 

osvobaja. Ikonografija ljudi, ki se sramujejo (prav tam): izogibajo se pogledu drugih in tudi 

sami ne gledajo v druge. Z umikanjem pogleda izkažemo spoštovanje do tistega, ki ga je 

sram, saj s tem navidezno preprečimo razkrinkanje njegove napake, ki se skriva pod njegovim 

umikanjem pogleda. Opisani primer je primer metapatije, saj sem do drugega pozoren zato, 

ker vem, da zdaj potrebuje razumevanje za svojo napako. Če umikam pogled zato, ker tudi 

sam občutim sram zaradi njegove napake, pa menim, da gre za (pretirano) empatijo – ker me 

je njegovo počutje pretirano potegnilo v doživljanje lastnega sramu. 

 

 

4.1.5 ZAKAJ ČUSTVENA INTELIGENCA NI EMPATIJA 

 

Izraz socialna inteligentnost je že starejši termin, ki se v zadnjem času spet uveljavlja (Hough, 

2001; Goleman, 2010). Še bolj se je uveljavil izraz emocionalna inteligentnost; Mayer in 

Salovey (1993, v Musek, 2010) jo opredelita kot tip socialne inteligentnosti, ki zajema 

elemente razpoznave in kontrole lastnih čustev ter čustev drugih in poleg tega še sposobnost 

uporabe pridobljenih informacij za vodenje lastnega mišljenja in delovanja. Bar-On (1997, v 

Musek, 2010) jo razume kot skupek nekognitivnih zmožnosti, spretnosti in kompetenc, ki so 

posamezniku v pomoč pri reševanju problemov. 

 

Čustvena inteligenca se pogosto enači z empatijo (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004, v 

Muncer & Ling, 2006). Avtorji poudarjajo, da so določene lastnosti čustvene inteligence 

povezane z empatijo (čustveno odzivanje glede na druge, zaznavanje čustev, odnosne 

sposobnosti, socialna kompetenca), vendar so znotraj čustvene inteligence vsebovane tudi 

lastnosti, ki z empatijo nimajo ničesar skupnega (samozavest), zato teh dveh izrazov ne 
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moremo enačiti in ju uporabljati kot sopomenki (Muncer & Ling, 2006). Problematična so 

predvsem površna sklepanja, da ker so ženske bolj empatične, so moški manj čustveno 

inteligentni. To seveda ni res, ker višja empatičnost žensk nujno ne pomeni avtomatično višje 

čustvene inteligence, ker je empatija le ena od sestavin čustvene inteligence. Goleman (2001) 

empatijo uvršča med pet najpomembnejših sestavin čustvene inteligence, ki je ključna 

osebnostna lastnost uspešnih ljudi tako v službenem kot zasebnem življenju. 

 

Emocionalna inteligentnost se bolj ali manj prekriva z empatijo, ker ima v raziskavah 

emocionalne inteligentnosti posebno mesto in je vključena v njeno opredeljevanje (Avsec, 

2007). Tako je večina vprašalnikov o empatiji nekako potomstvo raziskav emocionalne 

inteligentnosti, kamor uvrščajo tudi enega najpogosteje uporabljenih – vprašalnik Indeks 

medosebne odzivnosti (Davis, 1980, v Lamovec, 1988). Kritike Davisovega dela (Avsec, 

2007) so se nanašale predvsem na njegove trditve, da emocionalna inteligenca ni podedovana 

(mogoče jo je razvijati – s čimer se strinjam) in je predvsem veliko bolj ključna pri 

napovedovanju splošnega uspeha v življenju, saj naj bi k temu prispevala dvakrat več kot IQ 

in strokovna izobrazba. 

 

Raziskava (Muncer & Ling, 2006) je pokazala, da bi lahko govorili o treh faktorjih čustvene 

inteligence: kognitivna empatija, socialne spretnosti in čustvena odzivnost. Čustvena 

odzivnost se je pokazala vsebinsko bolj povezana s pripravljenostjo posameznika na izražanje 

svojih čustvenih stanj kot pa s sposobnostjo prepoznave mentalno čustvenega stanja druge 

osebe in z ustreznim čustvenim odzivom. Ponuja se ugotovitev, da je izražanje sočutja v 

smislu čustvene odzivnosti pogojeno z notranjo potrebo posameznika po izražanju svojih 

čustev. Spet lahko vidimo, da sočutje oz. izražanje sočutja ni nujno povezano z altruističnimi 

nagnjenji.  

 

Čustveno inteligentni ljudje razumejo in izražajo svoja čustva, prepoznajo čustvena stanja 

drugih ljudi, uravnavajo svoj odziv in s svojim ustreznim razpoloženjem ter čustvovanjem 

usmerjajo svoje adaptirano vedenje v določenih okoliščinah (Barchard & Christensen, 2007). 

Govorimo o treh osnovnih značilnostih čustvene inteligence, ki vsebujejo deset podrejenih 

osebnostnih lastnosti (Salovey & Mayer, 1990; Petrešević & Sorić, 2011): 

- ocenjevanje in izražanje čustev: 

� razumevanje in sposobnost verbalnega opisa lastnih čustvenih stanj, 

� sposobnost neverbalnega izražanja lastnih čustvenih stanj, 
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� razumevanje in sposobnost verbalnega opisa čustvenih stanj drugih, 

� zmožnost občutenja simpatije in empatije do drugih; 

- uravnavanje čustev: 

� uravnavanje oz. upravljanje svojih čustvenih stanj, 

� uravnavanje oz. upravljanje čustvenih stanj drugih; 

- uporaba čustev: 

� fleksibilno načrtovanje z odločanjem bolj na podlagi čustev kot logičnega 

razmisleka, 

� kreativno mišljenje, 

� kontrola razpoloženja z uporabo čustev pri proučevanju in redefiniranju 

zastavljenih ciljev in vrednot, 

� uresničevanje ciljev z zagonom, vztrajnostjo in optimizmom. 

Nekatere delitve čustvene inteligence ostajajo pri treh, štirih, petih, šestih, sedmih sestavinah, 

vendar je ta delitev na deset bistvenih osebnostnih značilnosti uporabnejša predvsem zaradi 

tega, ker predstavlja posledice oz. prikazuje zmožnosti posameznika, ki je čustveno 

inteligenten, in ne le posamezne sestavine čustvene inteligence (Petrešević & Sorić, 2011). 

 

Goleman (2011) opisuje čustveno inteligenco kot skupek naslednjih osebnostnih lastnosti: 

- samozavedanje. Čustva usmerjajo naše odločitve in vplivajo na našo dejavnost, vendar 

lahko rečemo, da to delajo posredno preko možganov. Ti sicer delujejo na podlagi vpliva 

čustev, vendar so oni tisti, ki bodo na osnovi predelave podatkov (med katerimi so zelo 

pomembna tudi čustva) oblikovali naš odziv. Kadar naši “čustveni” možgani dobro 

delujejo, tedaj pri odločitvah upoštevajo vse življenjske izkušnje in znanje posameznika, 

kar pozitivno vpliva na njegovo samozavedanje in medosebne odnose. Možganski center 

oz. predel, ki predstavlja psihološko varovalko pri doživljanju občutkov in čustev, je 

amigdala. Ta poskrbi za to, da se v telesu ob doživljanju čustva sprožijo določene 

fiziološke spremembe (potrebne za posameznikovo večjo angažiranost). Pri tem vpliva še 

na prebavni in imunski sistem, aktivira mišice in trenutek živo vtisne v spomin. To je 

poenostavljena razlaga procesov, ki jih opisujem pod naslovom Fiziološki vidik empatije; 

- obvladovanje razpoloženja. Čustvena stanja, kot so depresija, strah, nemir, zaskrbljenost, 

jeza, onemogočajo delovni spomin. Onemogočajo nam razumno ravnanje. To lahko 

uravnavamo z dobro razvito čustveno inteligenco, kar pomeni, da smo se ob potrtosti 

sposobni razvedriti, ob zaskrbljenosti pomiriti in učinkovito izraziti jezo, kadar smo 
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razburjeni. Vse to pri posamezniku lahko utrjuje samonadzor, konsistentnost, tolerantnost 

in ciljna usmerjenost; 

- samomotivacija. Čustvena inteligenca pomeni tudi sposobnost ohranjanja upanja, 

vztrajnosti in optimizma v težkih trenutkih, kadar se srečamo s težavami pri doseganju in 

uresničevanju ciljev. Pri tem je pomembna razpršenost področja našega samopotrjevanja – 

tako lahko posameznik kljub neuspehom na nekem področju išče dodatno motivacijo na 

drugem področju svojega delovanja; 

- socialno zavedanje. Pomeni empatično vživljanje v čustvena stanja drugih, jim znati 

izraziti razumevanje in s tem prilagoditi svoje obnašanje, s čimer posameznik uspešno 

gradi učinkovite medosebne odnose in socialno mrežo; 

- socialne spretnosti. Precej so povezane s sočutjem, saj pomenijo sposobnost ravnanja z 

občutki drugih, sposobnost usklajevanja, prepričevanja in vodenja. Pomenijo doseganje in 

uresničevanje svojih ciljev, pri tem pa upoštevanje in uspešno komuniciranje z drugimi. 

 

Kot vidimo, je empatija le sestavni del posameznih lastnosti, ki sestavljajo čustveno 

inteligenco, oz. je orodje za učinkovito razvijanje in uresničevanje nekaterih od njih. Torej ju 

(empatijo in čustveno inteligenco) nikakor ne moremo enačiti. Celo menim, da gre pri 

čustveni inteligenci bolj za metapatijo kot empatijo, saj opisane lastnosti v večini razumem 

predvsem kot kognitivne lastnosti – tudi tiste, ki se nanašajo na opis empatije. 

 

Goleman (2001; 2011) trdi, da pomeni visok inteligenčni količnik le 25 odstotkov razlike med 

uspešnim in manj uspešnim delavcem. Veliko bolj pomembna naj bi bila čustvena inteligenca, 

katere pomen naj bi v primerjavi z IQ-jem še bolj naraščal z višjim delovnim mestom, ki ga 

zaseda uslužbenec. Brečkova (2001) na podlagi tega navaja, da naj bi na posameznikove 

odločitve veliko bolj vplivala čustva kot razumska spoznanja. S temi trditvami se ne strinjam, 

ker mislim, da je za visoko čustveno inteligenco pomembna predvsem zmožnost uravnavanja 

svojih čustvenih doživljanj in reakcij. To je, glede na pomen "čustvene zanke", kognitivno 

uravnavanje čustev in nikakor sprejemanje odločitev predvsem na podlagi čustev. Tudi za 

preostale osebnostne lastnosti (intuicijo, pogum, kreativnost in voljo), ki jih navaja predvsem 

v povezavi s čustvi, menim, da so lastnosti, ki zahtevajo zelo učinkovito koherenco med 

čustvi in razumom. 

 

Sternberg (1985, v Pečjak & Avsec, 2003) je z raziskavo implicitnih teorij o inteligentnosti 

odkril tri faktorje: faktor reševanja praktičnih primerov, verbalnih sposobnosti in socialne 
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kompetentnosti. Zadnji faktor na neki način predstavlja vsebino konstrukta emocionalne 

inteligentnosti, saj med drugim zajema tudi naslednje osebnostne lastnosti: sprejemanje 

drugih, takih, kot so, sprejemanje napak, interes za druge in svet. Zato so se kritike teorije o 

emocionalni inteligenci usmerjale predvsem na argument, da teorija preveč poenostavljeno 

združuje med seboj kontradiktorne elemente (čustva in inteligentnost). Eden ključnih 

pomislekov o čustveni inteligenci je, ali je osebnostna lastnost ali sposobnost oz. ali jo potem 

lahko merimo s klasičnimi testi za merjenje sposobnosti ali s samoocenjevalnimi vprašalniki. 

Na podlagi svoje opredelitve emocionalne inteligentnosti Goleman (Pečjak & Avsec, 2003) 

celo predlaga, da lahko vse osebnostne lastnosti, ki vanjo spadajo, poimenujemo s starim 

izrazom – karakter. Tako svojih 25 emocionalnih spretnosti razdeli v dve glavni skupini: 

osebne (kako obvladujemo sebe) in socialne spretnosti (kako dobro obvladujemo medosebne 

odnose). Tako posploševanje je eden glavnih razlogov, da je mnogo avtorjev (prav tam) 

mnenja, da Golemanove teorije čustvene inteligence, kljub nekaterim empiričnim raziskavam, 

ne moremo obravnavati kot znanstvene. 

 

Bar-On (1997, v Pečjak & Avsec, 2003) je Golemanovi teoriji o emocionalni inteligenci dodal 

trditev, da gre za vrsto nekognitivnih sposobnosti, kompetenc in spretnosti (naprej govori o 

15, kasneje o 10 glavnih komponentah emocionalne in socialne inteligentnosti), ki 

posamezniku pomagajo pri reševanju težav v njegovem življenju (emocionalno 

samozavedanje, samospoštovanje, asertivnost, empatija, medosebni odnosi, frustracijska 

toleranca, kontrola impulzov, preverjanje realnosti, fleksibilnost in reševanje problemov). Z 

njegovo opredelitvijo naštetih kompetenc kot nekognitivnih se seveda ne morem strinjati. 

Ravno tako Bar-On (prav tam) omenja nekaj spodbujevalcev emocionalno in socialno 

inteligentnega vedenja (optimizem, samoaktualizacijo, neodvisnost in družbeno odgovornost). 

Kot vidimo, lahko tudi pri njem govorimo o pretirano široki paleti osebnostnih lastnosti, ki bi 

jih bilo morda raziskovalno nevarno združevati, saj je njihovo sovplivanje pretirano konfuzno 

za trditev, da je to dovolj razčlenjena osebnostna lastnost, na podlagi katere bi potem lahko 

kaj statistično "veljavnega" predvidevali in trdili. 
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4.1.6 POMANJKANJE EMPATIJE 

 

V dvajsetem stoletju so trije psihološki eksperimenti raziskovali pomanjkanje empatije 

(Maličev, 2007b): 

- Aschev eksperiment podrejanja (1951), ki pokaže, da je mogoče ljudi z avtoriteto skupine 

"prisiliti" v zanikanje tega, kar njihove oči dejansko vidijo; 

- Milgramov eksperiment poslušnosti (1963), ki pokaže, da lahko normalni ljudje ob 

spodbujanju avtoritet drugim dajejo elektrošoke; 

- Zimbardov stanfordski zaporniški eksperiment (1971), ki pokaže, da lahko normalni ljudje 

v izrednih okoliščinah postanejo sadisti. Odgovorni so morali eksperiment prekiniti šesti 

dan, čeprav je bilo bistvo samo to, da zaporniki in pazniki preživijo skupaj 14 dni, pri 

čemer bi za vsak dan vsak od njih dobil 15 ameriških dolarjev. 

 

Jung (Zgonik, 2009) se je leta 1913 pri starosti 38 let ločil od Freuda in se takrat lotil tistega, 

kar je začel Freud pri skoraj isti starosti: velikega eksperimenta na samem sebi. Freudov 

eksperiment je obrodil Interpretacijo sanj (1899). Jungov poskus je trajal trikrat dlje (tri leta) 

in v tem času izoblikoval metodo "aktivnih imaginacij" – posameznik naj bi razvijal zmožnost 

vživljanja v enega svojih likov iz lastnih sanjarjenj, slikovitih pokrajin, vizij. Ob tem se mi je 

pojavilo vprašanje, če to pomeni, da je empatija lahko moteča. Nekdo z zelo razvito empatijo 

se lažje vživlja v svoje like, ki so lahko zelo izkrivljeni in nerealni. Nevarnost vidim v tem, da 

v času Freuda in Junga ni bilo interneta, ki bi lahko poleg sanj omogočal domišljijski svet. 

Mislim, da lahko danes efekt sanj povsem primerljivo iščemo v "vzporednih" svetovih 

interneta ali drugih medijev. Modeliranje in vživljanje v internetne junake lahko predstavlja 

pomemben indic za razvoj neempatične osebnosti v odnosu do realnega sveta, do drugih v 

realnem svetu (že omenjeno streljanje na premieri filma Batman v Denverju, 20. julija 2012). 

Posameznike z nižjo empatijo zanimajo le njihovi trenutni cilji, želje, načrti, pri čemer sebe 

dojemajo kot center sveta (Baron-Cohen, 2011). Tembo (Sartre, 2007) pravi, da v takih 

trenutkih pride do strukturne poenostavitve. Pri vseh intenzivnih čustvih se porušijo meje med 

globokimi in površinskimi plastmi jaza (zato se predvsem v kriznih časih vidi, kakšen je 

dejansko značaj človeka). Tako se negativni značaj (jeza) razširi na vse predmete in osebe v 

okolju (jezo posameznik usmerja na osebe ali predmete, ki nimajo nič s samim problemom), s 

tem se izgubi smer prvotnega cilja (problema) in njegova diferencirana struktura se izniči, s 

tem tudi napetost (prav tam). 
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Simon Baron-Cohen (2011; Štaudohar, 2011a), razvojni psiholog na univerzi v Cambridgeu, 

strokovnjak za avtizem, ugotavlja, da se pri določenih ljudeh zaradi zlorab v otroštvu, 

poškodb ali genetike deli možganov ne razvijejo ali se razvijejo pomanjkljivo. Pri ljudeh, ki v 

življenju storijo kaj krutega, določeno možgansko vezje, ki je odgovorno za empatijo, upade – 

verjetno zato, ker s svojim obnašanjem (z nesramnostjo, ki je pogosto obrambni mehanizem 

pred soočenjem s svojo odgovornostjo za predhodno krutost) ne stimulirajo več tega področja. 

Menim, da se lahko pojavi enak učinek pri posameznikih, ki neprestano "visijo" na internetu 

in igrajo igrice pobijanja. Krutost in zlo se pojavita tam, kjer posameznik ali skupina druge 

ljudi dojema kot objekte. Baron-Cohen (Štaudohar, 2011a) ugotavlja bolj izraženo nasilnost in 

krutost pri tistih posameznikih, ki nimajo sposobnosti, da bi se vživeli v trpljenje drugega. 

Torej niso sposobni empatije. Tisti posameznik, ki ima normalen ali visok koeficient 

empatije, ne bi nikoli mogel mučiti, poniževati ali celo ubiti drugega. Najboljši protistrup je 

sočutje, ki ga je seveda treba neprestano trenirati, sicer hitro zapademo v nesprejemanje in 

nestrpnost. 

 

Zla ne moremo izmeriti, empatijo lahko. Na najnižji stopnji so tisti, ki zaradi svoje 

egocentričnosti ne uvidijo pravih razlogov za neprijetne čustvene odzive drugih ljudi okoli 

njih (imajo slepo pego, da sami pripomorejo k temu); tisti, ki jih tuja nesreča pusti povsem 

neprizadete; psihopati, sadisti, nasilneži, ki v ekstremnih (primernih) okoliščinah storijo huda 

grozodejstva. Psihopati niso sposobni zavzeti empatije do drugih zaradi lastnih deficitov pri 

čustvenih izkušnjah in posledic njihovega neempatičnega vedenja (Mealey & Kinner, 2002, v 

Lynne, 2011). Baron-Cohen (2011) navaja nekaj stopenj neempatičnosti:  

- na najnižji stopnji psihopati;  

- nekaj stopenj višje so neuravnovešene osebe oz. mejne osebnosti;  

- na nizki, a pozitivni stopnji empatije so ljudje, ki imajo različne bolezni (avtizem in 

aspergerjev sindrom).  

 

Za preobrazbo od dobrega k zlu sta odgovorna predvsem "dehumanizacija" in "anonimnost" 

(Maličev, 2007b). Osebno menim, da je verjetno dovolj že občutek dehumaniziranosti. Nekdo 

z zelo nizko samopodobo bo lahko morda prehitro dojel neko gesto drugega kot napad nanj 

oz. lastno dehumanizacijo. Morda bo ravno zaradi pretirane občutljivosti zaradi svoje 

manjvrednosti dobil "potrebo po zlu" in nesramnosti do drugih. Omenjena impulza 

(dehumanizacija in anonimnost) posameznika drastično prisilita, da se spremeni in deluje v 
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nasprotju z lastnimi normami in vrednotami. Hannah Arendt (Maličev, 2007b) je napisala 

knjigo "Poročilo o banalnosti zla", v kateri opisuje sojenje Adolfu Eichmannu, ki mu je 

prisostvovala. Poudarja, da je bil povsem normalen človek (pregledali so ga različni psihiatri), 

ki pa je v določenem trenutku dosledno izpolnjeval svoje naloge in tako postal kriminalec – 

bil je glavni organizator transportov v nemška koncentracijska taborišča. To je sprožilo buren 

odziv javnosti. Nekatere razlage odziva javnosti so bile, da je lažje verjeti v to, da grozljive 

zločine delajo grozljivi ljudje. Hannah (prav tam) meni, da je v posamezniku dobro radikalno, 

zlo je le skrajno. Zlo se lahko razbohoti, ko in ker ne moremo misliti. Zlo kljubuje misli, kajti 

takoj ko se misel začne ukvarjati z zlom (z njegovimi vodili in načeli), ji je to onemogočeno, 

ker ne najde ničesar oprijemljivega. To je banalnost zla. S tem smo prišli do funkcionalnega 

pojmovanja jeze in sovraštva – to ni nagon, ni navada, niti razumska preračunljivost, je le 

nenadna rešitev nekega konflikta (Sartre, 2007). Pri čemer se moramo zavedati, da sami sebe 

spravimo v stanje popolne manjvrednosti – ker ne najdemo ustrezne rešitve za problem, sami 

sebe ponižamo in se spremenimo v bitje, ki se zadovolji z vulgarnimi in manj prilagojenimi 

rešitvami (strgamo papir, na katerem je napisano nekaj za nas bolečega; se napijemo; 

izbruhamo, kar smo pojedli; se stepemo; naredimo nekaj, zaradi česar nam je kasneje žal – da 

se lahko še bolj ponižamo). In pri vsem tem ima odločilno vlogo zavest (seveda morda 

povsem nezavedna ali za posameznika nerazumljiva), ker samo ona je tista, ki lahko s svojo 

sintetično naravo prvotno obliko problema preoblikuje v drugo obliko problema (prav tam). 

Torej samo zavest lahko pojasni finalnost čustva. S tem si ustvarimo "magično" realnost, ki je 

lažje obvladljiva kot soočenje s konfliktno situacijo (občutke krivde po pijanosti sem že 

navajen obvladati; težje bi se mi bilo soočiti z dejanskim problemom osebnega 

nezadovoljstva). 

 

David Ritchie (Kučić, 2010) trdi, da je razčlovečenje nasprotnika ali katerega koli drugega 

(čustva, usmerjena na bitje – sovraštvo, prezir, maščevanje …) najpogostejši način, kako 

preprečiti empatijo. Empatijo najpogosteje blokiramo, če je nekaj preveč boleče, preveč 

nerazumljivo ali če se ustrašimo že same misli, da smo sposobni razumeti nekaj, česar naša 

okolica ne sprejema. Preprečevanje empatije je tako lahko močna obrambna reakcija, ker 

čustveno ne bi mogli prenesti prevelikega odpiranja tuji bolečini in občutkom (v smislu 

sprejemanja drugega). Psihologi so ugotovili (Štaudohar, 2011b), da ljudje svoje neukrepanje 

ob ponesrečencu racionalizirajo tako, da minimalizirajo žrtev in njene težave (je pijanec, 

narkoman, že zasluži to ...). Kadar se znajdemo v situaciji, ki je nekonsistentna z našimi 

moralnimi kodami, raje, kot da bi jih prepoznali, preprosto prilagodimo svoja prepričanja in 
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tako opravičimo strahopetno obnašanje. Čustvo strahu pogosto sproži opravičevanje samega 

sebe z racionalizacijo. Ritchie (Kučić, 2010) trdi, da so vse to instinktivne reakcije, pri katerih 

razum in klasični učni procesi nimajo veliko vloge. Ne vem, če bi se lahko strinjal s to 

trditvijo. Menim, da se obrambnega mehanizma človek nauči, je pa res, da potem postane 

tako avtomatičen (navada), da imamo občutek, kot da o njem ne odločamo oz. nismo odločali 

razumsko. 

 

Podobno lahko "racionalizacijo" opazimo pri avtistih – seveda iz povsem drugih razlogov, 

neustreznega delovanja določenih možganskih povezav. Kot se je izrazil Baron-Cohen 

(Gladwell, 2008), so avtisti "slepi" za empatijo, ker so sicer naravni in samodejni procesi 

pridobivanja "prvih vtisov" za njih pretežki in neizvedljivi. Težko se vživijo v drugega in 

razumejo le dobesedne pomene besed, ne razumejo nebesednih znamenj, gest in mimike. 

Robert T. Schultz (prav tam) je izpeljal poskus s funkcionalnim magnetnoresonančnim 

slikanjem (FMRI), naprednim čitalnikom možganov. Z njim je ugotovil, da ljudje 

prepoznavamo obraze s pomočjo vretenaste vijuge, predmete pa s pomočjo spodnje vijuge 

senčnega režnja (razlika v prepoznavanju razloži, zakaj si nekateri toliko bolj zapomnijo 

obraze kot stvari in obratno). Ko je Schultz ponovil poskus z avtisti, je ugotovil, da so za 

prepoznavanje obrazov in stvari uporabljali isti del možganov – zato avtisti ljudi jemljejo kot 

predmete in se bolj ukvarjajo s podrobnostmi naše obleke kot z našim obrazom in izrazom na 

njem. Ljudje navadno težimo k stvarem, ki nam nekaj pomenijo in nam nekaj povedo – obrazi 

drugih ljudi. Če pa v tem posameznik ne najde pomena (kot avtisti), ga išče kje drugje (v 

podrobnostih stvari). Z navedbo omenjenih dejstev sem želel opozoriti na to, da je lahko 

pomanjkanje empatije povsem fiziološko-patološke narave. 

 

Zimbardo (Maličev, 2007b) meni, da zlo ni zasidrano v značajskih lastnostih človeka, je 

predvsem produkt čisto določenih okoliščin, v katerih se posameznik znajde. Zlo ne biva v 

posamezniku, ampak v družbenih razmerah, ki take okoliščine ustvarja. Najbolj 

problematične so tiste, ki omogočajo patologijo neomejene moči. Tako nekateri strokovnjaki 

menijo, da gre pri zlu za prepletanje osebnih odločitev in družbenega sistema. Alojz Ihan 

(prav tam) vidi bistvo zla in neempatičnosti predvsem v osebnem napuhu, ki se lahko v 

"bolnem" sistemu okrepi do neizmernih razsežnosti. Z napuhom želimo sebi ali drugim 

preusmerjati pozornost s tistega področja, kjer smo boleče zavrti. Odklop od realnosti in od 

človeških občutkov do drugih ljudi v ubogljivo nadutost je obrambni mehanizem trpečega 

posameznika, da preživi. Patološkost lahko še dodatno okrepi bolan sistem, ki tako 
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"poškodovanega" človeka rabi in uporabi za lastno prosperiteto. V stanju poškodovanosti in 

nadutosti ljudje navadno nimajo veliko upanja, kajti upanje je značilno za svobodne, zdrave, 

prisebne, uresničene ljudi. V trpljenju večina ljudi pristane na vlogo žrtve, to je njihov način 

prilagoditve. Izjema so herojski ljudje, ki tudi v takih okoliščinah enostavno vedo, kaj je res in 

prav. Krepitev imunosti proti osebnemu napuhu in posledični neempatičnosti je osebna 

izživetost, prepoznavanje lastnega zadovoljstva in užitka – od telesnega do duhovnega. Pri 

čemer je v odnosu do nekega družbenega sistema pomembno, da posameznik vidi svojo vlogo 

v nekem verižnem postopku do končnih posledic – to mu potem predstavlja varovalko, da ne 

dela bizarnih stvari. Če bi nacisti, ki so izdajali ukaze za poboje v taboriščih, videli končne 

grozote tistih, ki so bili le nekaj sekund do smrti, bi verjetno ravnali drugače. Menim, da so 

ena od manifestnih oblik napuha stereotipi. Zakaj se jih tako radi oklepamo? Ker so najbolj 

priročni. Če jih uporabimo, se nam ni treba vživljati v nekoga in se truditi s tem, da bi 

ugotovili, kakšen človek pravzaprav je, le prilepimo mu predsodek – in stvar je opravljena 

(Štaudohar, 2011b). 

 

Psiholog Robert Hare, (Salecl, 2010b), ki se je desetletja ukvarjal z analizo psihopatov v 

zaporih, trdi, da se psihološke značilnosti voditeljev propadlih velikih družb, ki v želji po 

dobičku sprožajo ekonomsko nasilje, ne razlikujejo veliko od psiholoških značilnosti 

psihopatov, ki so zmožni fizičnega nasilja ali umorov in so zato pristali v zaporu. Njegovo 

razmišljanje nam potrdi družbeni aksiom, da je duševna motenost povsem družbeni konstrukt 

– nevarni ekonomski voditelji so "normalni", čeprav morda naredijo veliko več gorja in 

vplivajo na (ne)življenje veliko več ljudi kot psihopat, ki je morda umoril le enega. Za oboje 

bi lahko trdili, da imajo pomanjkanje empatije. Za "običajne" kriminalne psihopate Finlay 

(2011) ugotavlja, da se pomanjkanje empatije pojavi zaradi neustreznih moralnih vrednot, ki 

so bile kot take ponotranjene ob neustreznem objektu v vzgoji. Nasilje je danes postalo 

glorificirano kot del delovanja korporacij in velikih finančnih institucij, ker se je neprestano 

treba bojevati in uničevati konkurenco (prav tam). Psihološke analize tipa ljudi, ki se v 

poslovnem svetu najlažje prebijejo do vrha, kažejo, da so njihove glavne osebnostne 

značilnosti krutost, pomanjkanja občutka krivde in sramu ter predvsem brezbrižnost do 

drugih. 

 

Prepletanje osebnih dejavnikov in razmer specifičnih situacij, ki spodbujajo neempatično 

vedenje posameznikov, predstavljajo sodobni resničnostni šovi. Josh Harris (Kučić, 2009) je 

bil z dvema takima šovoma pionir na tem področju (1999), vendar sta se oba predčasno 
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končala – prvega (ko je prostovoljce pridobil z obljubljeno zastonj hrano, pijačo in udobjem) 

je prekinila vlada, ker so se tam dogajale orgije, mamila, pretep. Drugega (ki ga je naredil kar 

doma s svojo partnerko) je prekinil partnerkin živčni zlom in odhod. Pri tovrstnih šovih gre za 

komercialno izkoriščanje nekaterih starih človeških šibkosti – predvsem želje po pozornosti, 

opazovanju in razkazovanju. Zdi se mi, da je pretirana želja po pozornosti že od nekdaj 

problem posameznikovega osebnostnega razvoja, in zdi se, da mora vsak od nas iti skozi to 

fazo osebnega razvoja. Na podlagi omenjenih šibkosti so ljudje pripravljeni zagrešiti zelo 

sporna dejanja, ki jih sicer v normalnih okoliščinah ne bi oz. bi te stvari ostale skrite. Na videz 

"dobri" ljudje so za trenutek slave (ali trenutek moči – Nemec Adolf Eichmann v taborišču) 

pripravljeni pokazati svoje najbolj temne plati osebnosti. Harrisovi projekti so potrdili teze 

Zimbarda, ki danes samokritično priznava, da se v zaporniške vloge (paznikov in zapornikov) 

niso pretirano vživeli samo prostovoljci, temveč tudi on. Iz raziskovalca se je namreč prelevil 

v pravega upravitelja zapora, ki se je ukvarjal predvsem z nedisciplino zapornikov. In ker se 

zaslepljeni potrošnik tako zelo identificira z junaki resničnostnega šova, ki navadno povsem 

izgubijo zmožnost empatičnega vživljanja v "soigralca", se potem zelo hitro izoblikuje 

neempatična osebnost potrošnika – gledalca. 

 

Če definiram odpuščanje kot altruistično osebnostno lastnost posameznika, lahko na tem 

mestu omenim še raziskavo (Strelan, 2007), ki je proučevala razmerje med narcističnim 

delovanjem posameznika in njegovo zmožnostjo odpuščanja (razumevanja – opomba avtorja) 

drugim. Bolj prijetni (drugi jih bolj sprejemajo) in ekstravertirani ljudje naj bi bili bolj 

nagnjeni k odpuščanju. Tisti, za katere so bolj značilni nevroticizem (v smislu čustvene 

labilnosti in se zato dosti prej razjezijo), kronična sovražnost do drugih, anksioznost in 

depresivnost, so manj nagnjeni k odpuščanju oz. razumevanju delovanja drugih in tudi k 

odpuščanju napak samemu sebi. Narcisizem je odsev čezmerne stopnje samovšečnosti oz. 

samoljubezni. Gre za grandiozno in prenapolnjeno mnenje o samem sebi, katerega glavni 

sestavni del je prepričanje v lastno nezmotljivost. Narcisizem se lahko manifestira na dva 

načina (prav tam):  

- generalizirana preokupacija s samim seboj, ki se kaže v pretirani samozavesti in verjetju, 

da je oseba unikatna in superiorna glede na druge; 

- prepričanje v osebno pravico, da je on kot posameznik lahko oz. mora biti deležen 

posebne obravnave in posebnega ravnanja drugih do njega.  
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Tako bo narcističen posameznik kljub morda nerealni visoki samopodobi večkrat lahko 

oprostil samemu sebi, vendar pa mu lastna superiorna samopodoba predstavlja veliko oviro do 

medosebnega odpuščanja. 

 

Nekatere raziskave celo kažejo, da so živali veliko bolj sočutne in manj preračunljive kot 

ljudje. Baron-Cohen (2011) omenja eksperiment iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, v 

katerem so opice prenehale vleči vrv zaboja s hrano, ko so ugotovile, da s tem dejanjem druge 

opice dobijo elektrošok. Za ljudi je seveda lahko zaskrbljujoč Milgramov poskus (dodajanje 

jakosti elektrošoka), ki je pokazal, da dodeljevanje avtoritete posamezniku pri njem zmanjša 

občutek do sočloveka. Ljudje na nižjih stopnjah empatije niso nujno patološki nasilneži; gre le 

za sebične in narcisoidne ljudi, ki se počutijo večvredne od drugih in v primerih, ko jim je 

dana moč, jo bodo lahko zlorabili za psihično ali fizično nasilje nad drugimi, ki si (po 

njihovem mnenju) to nasilje zaslužijo. 

 

Na drugi strani lestvice je poznan primer Fione Torrance, hiperempatične osebe23, za katero 

so ameriški zdravniki postavili diagnozo "zrcalni dotik" (Baron-Cohen, 2011). Baron-Cohen 

(prav tam) zavrača ugotovitve raziskav (Milgram, Zimbardo), da lahko v določenih 

okoliščinah vsak človek postane brezčuten mučitelj. Zavrača idejo o "banalnosti zla", ki npr. 

nacističnega zločinca Adolfa Eichmanna, sojenega v Jeruzalemu v šestdesetih letih, deloma 

opere krivde za njegova kruta dejanja v taboriščih – češ, da je le izpolnjeval zahteve svojih 

nadrejenih. Na koncu sojenja naj bi se namreč pokazala vsa krutost "birokrata", ki se je v 

začetku postopka prikazoval kot milega in nemočnega. Če je koeficient empatije pri nas 

dovolj visok, potem tudi če nam avtoriteta ukaže (Milgram) ali če nas postavijo za paznika v 

zaporu (Zimbardo), nismo sposobni mučiti. Ob branju Baron-Cohenove knjige sem imel vtis, 

da poskuša na vsak način prikazati empatijo kot prirojeno lastnost, kljub temu da v nekaterih 

delih poudarja tudi pomen vzgoje in modeliranja na tem področju. Svoje mnenje zagovarja z 

argumentom, da vsi zlorabljeni otroci ne postanejo psihopati, nekateri ravno zaradi težkih 

zlorab postanejo še bolj sočutni (Baron-Cohen, v Štaudohar, 2011a). Vendar o omenjenih 

navedbah menim, da jim je nekdo v njihovem razvoju kljub vsemu moral dati potrebno 

pozornost in ljubezen, da so lahko kljub zlorabam razvili sočutje do drugega. 

                                                           
 

23 Poškodovano roko drugega je čutila na svoji roki; le z opazovanjem hranjenja drugega je bila tudi sama sita; 
intenzivnost in užitek spolnega odnosa je podoživljala še nekaj dni po njem; ko vidi ptico, ima sama občutek, da 
leti; mož se je od nje ločil, ker je mislil, da je histerična. 
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Mislim, da vzrok za neempatične ljudi leži predvsem v manipuliranju za pridobitev 

pozornosti, ki je ti posamezniki niso bili deležni v svojem otroštvu oz. zgodnjem osebnostnem 

razvoju ali pa je bila celo pretirana. Zato se ljudje, da bi le dobili, kar želijo, naučijo "igrati" 

nebogljene, zapeljive, grobe – s tem kupujejo pozornost, ki jo je treba nadoknaditi zaradi 

zamude v otroštvu. Enake posledice se pojavijo v primerih, ko gre za pretirano posesivno 

izkazovanje ljubezni in pozornosti matere do svojih otrok. Kot sem opisoval že v poglavju 

"Samouravnavanje", obstaja velika možnost za razvoj mejne osebnosti (borderline), ki 

zapadejo v odvisnost drugih odnosov. Značilno za njih je, da ne prepoznajo določenih 

čustvenih stanj tako pri sebi kot drugih (pri čemer jih ne znajo učinkovito verbalizirati – pojav 

aleksitimije ni redek). Namesto čustev doživljajo senzacije – namesto jeze občutijo fizično 

napetost; namesto žalosti doživljajo telesno bolečino (Žvelc, 2001). Za njih je značilna zelo 

šibka toleranca afektov, zato vzburjenje zelo težko tolerirajo, ga poskušajo eliminirati in ob 

stopnjevanju eskalirano izražajo navadno prej potlačevana čustva.  

 

 

4.2 ALI JE EMPATIJA RES VEDNO ALTRUISTIČNE 

NARAVE? 

 

Hoffman (2007) empatijo definira kot čustveni odziv posameznika na krizni položaj drugega 

v smislu doživljanja empatične stiske, ki je predpogoj za altruistično pomoč drugemu. 

Empatija v smislu altruizma pomeni prevzemanje distresa drugega, vendar to hkrati pomeni 

povečevanje lastnega distresa. 

 

Nekateri psihologi, sociologi in filozofi zagovarjajo stališče, da je empatija zelo povezana s 

pristnim altruizmom posameznika, saj naj bi prišlo do nekakšnega stapljanja, soglasja in 

istovetnosti med empatičnim posameznikom in drugim, ki je v stiski, izključno iz altruističnih 

namenov (Batson 1991, 2011, v May, 2011). Cialdini s sodelavci (1997, v May, 2011) je s 

svojo raziskavo prišel do drugačnih ugotovitev – da imajo domnevna altruistična dejanja v 

sebi vedno elemente egoističnih motivov, saj empatični občutki do nekoga v stiski omogočajo 

zameglitev ločevanja med empatičnim posameznikom in drugim. S tem ko se empatično ali 

altruistično obnašamo do nekoga, v osnovi zadovoljujemo svoje egoistične potrebe po 

pomoči. Kar sicer ni nič slabega, saj je to dobro za oba. Problem je le v tem, da se empatija 

prikazuje predvsem kot altruistično dejanje, čeprav je daleč od tega. Je izhajanje posameznika 
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iz lastnih potreb po ljubljenosti in sprejetosti, vpliv njegovega močnega prepričanja po 

"ustrezi" in zadovoljevanje nekih njegovih teženj po žrtvovanju za druge – ker s tem sam sebi 

neprestano dokazuje, da je vreden. Zato raje zagovarjam "zdravi egoizem", ker če je 

posameznik sam s sabo "O. K.", potem bo drugim pomagal takrat in zato, ker to pomoč res 

potrebujejo. Tega ne bo delal zgolj zato, da zadovoljuje lastne potrebe po sprejetosti ali kaj 

podobnega. Menim, da so lastne potrebe in pričakovanja po sprejetosti problematične ravno 

zato, ker če niso potrjene od drugih (če se posamezniku ne izkaže hvaležnost), se zelo hitro 

lahko pojavi občutek užaljenosti ali izkoriščenosti. Na tej točki lahko zagovarjam večjo 

smiselnost uporabe metapatije, kajti z njo lahko bolj kot z empatijo posameznik izraža 

razumevanje in pomaga z namenom ter ozaveščanjem lastnega altruističnega vedenja. Znal bo 

izbrati pravilnejše obnašanje oz. reakcijo do drugega, ker je presodil, da drugi potrebuje 

pomoč, in ne zato, ker bi njegova odločitev bila pretirano okužena z lastno egoistično potrebo. 

  

Ob vsem tem je trditev, da je psihološki egoizem delovanje posameznika, ki je povsem 

motivirano le za njegovo korist, psihološki altruizem pa delovanje, pri katerem so nekateri 

elementi motivirani v smislu altruizma (May, 2011), resnična in potem lahko sprejmemo tezo, 

da altruizem v bistvu ni egoistične narave. Osebno korist (potrebo po sprejetosti) lahko zelo 

prefinjeno skrijemo v del definicije, ki previdno pravi, da "le nekateri" elementi 

posameznikovega delovanja izhajajo iz motiviranosti v smislu altruizma. Vendar mislim, da je 

to še vedno egoistično dejanje posameznika – sicer altruistično pomaga drugemu, vendar z 

nezavednim ozadjem egoizma (zaradi potrebe po sprejetosti). May (prav tam) očita, da je za 

take "egoistične" trditve o altruizmu premalo empiričnih potrditev, na drugi strani pa je veliko 

empiričnih trditev za empatijo kot altruistično dejanje. S tem, da je teza o "egoističnem" 

altruizmu premalo empirično dokazana, se lahko strinjam. Hkrati menim, da gre za zelo 

tehtno znanstveno tezo, ki je ne bi smeli zavreči le zato, ker zanjo še nimamo bistvenih 

empiričnih potrditev. 

 

Trditev, da "egoistični" altruizem ne obstaja zato, ker naj bi nekatera dejanja izražanja 

podpore ali pomoči imela izvor v sami naravi dejanja (May, 2011) – niti ne zaradi 

altruističnih ali egoističnih teženj, se mi zdi enako ali še bolj špekulativna kot izjava o obstoju 

"egoističnega" altruizma. Je pa res, da je to izjava spravljive narave, saj ne potrjuje ne 

"egoističnega" ne "altruističnega" altruizma. May (prav tam) zato na tem mestu Cialdiniju s 

sodelavci (1997, v May, 2011) očita, da tako nevtralno stališče izražanja empatije (ko nekdo 

izraža podporo ali pomoč preprosto le zaradi pomoči same) prehitro oceni kot egoistično 
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ravnanje. Imam občutek, da se avtorica striktno želi izogniti besedi egoizem, ker jo dojema 

zelo ozko, res egoistično. Zakaj ne bi mogli postaviti definicije egoizma tudi tako ohlapno kot 

altruizma – da je egoistično delovanje pogojeno le v nekaterih egoističnih elementih 

motiviranosti, nekaj pa v altruističnih. Tako bi lahko celo dodatno definiral prej opisani zdravi 

egoizem. 

Strinjam se s trditvijo, ki dvomi o resničnem in realnem objektivnem sočutju (Zupančič, 2002; 

Žižek 2002). Žižek (2002) trdi, da je propagiranje sočutja in spoštovanja sočloveka sterilno, 

ker ne zajame tudi onkrajnosti velikega Drugega, ki je v bistvu groba realnost. Internaliziran 

Drugi je subjektiviziran, in zato kot tak mejnik naših sposobnosti sočutja. Postavlja se nam 

vprašanje, ali bi res znali biti empatični, sočutni do nekoga, ki je popolno nasprotje našega 

internaliziranega Drugega. Ali še huje in bolj plastično – do nekoga, ki ubije človeka, do 

katerega čutimo veliko empatično pripadnost. Ravno zaradi teh pomislekov menim, da je 

empatija vedno preveč subjektivna, da bi lahko resnično bila to, kar naj bi bila oz. bi morala 

biti – razumevanje drugega. Razumevanje drugega pomeni uporabo metapatije iz položaja 

grobe realnosti, in ne le tiste, ki je lažje sprejemljiva – biti sočuten do tistih, ki jih spoštujem, 

ker so podobni meni. Zato je prava empatija (beri metapatija) tista, ki izhaja iz Realnega in ne 

iz Simbolnega. Metapatija tako pomeni zmožnost razumeti tisto, kar je zunaj našega 

internaliziranega Drugega. To je danes zelo redek pojav. In zato se strinjam s trditvijo, da je 

moderna družba vedno bolj le "skupek individuumov (posameznikov – opomba avtorja), ki 

spoštujejo individualnost drugih" (Žižek, 2002, str. 287). In ob tem dodajam, da zato nehajmo 

trditi, da smo sočutni do nekoga, če gre v bistvu le za to, da nekoga razumemo; če empatija že 

v svoji "sterilnosti" zgreši pojem realne sočutnosti. 

 

Navedeno potrjuje pojav zadrege in sramu, ki ju Zupančičeva (2002) opredeljuje kot 

interpasivna občutka, ki nas varujeta pred grobo realnostjo ali razgaljenostjo (sebe ali koga 

drugega). Neprimerno (oz. na meji sprejemljivega) vedenje moža na neki zabavi ostane 

tolerirano z nasmehom iz zadrege do takrat, dokler obstaja možnost distance razgaljenosti – 

navadno iz vljudnosti umikamo pogled in se ob tem le rahlo nasmejimo (gre za vljudnost in 

oliko). Možnost distance do razgaljenosti se prekine, ko žena moža pred vsemi močno 

skritizira (verjetno zato, da se s tem distancira od njegovega vedenja). Vljudno toleriranje 

neprimernega vedenja je nekakšna lažna oblika altruizma, ki vsebuje elemente sprenevedanja, 

ta pa nam ponuja možnost nesprejemanja realnosti v celoti, ker je takrat v tistih okoliščinah 

preveč kruta. 
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Raziskava med dijaki gimnazije (Vidmar & Avsec, 2011) je pokazala, da kognitivni vidik 

empatije vpliva kot inhibitor na pojav tako direktnih kot indirektnih oblik agresivnosti 

posameznika. Socialno visoko inteligentne osebe, ki jim empatično vživljanje v perspektivo 

drugega ni pomembno, svojo sposobnost procesiranja socialnih informacij24 zlorabljajo za 

bolj prikrite in manj družbeno sankcionirane oblike agresije25, kar ima kljub vsemu 

nekonstruktiven vpliv na medosebne odnose. 

 

Freud trdi, da se v zavetju šale (ki bi jo v nekaterih primerih povsem lahko razumeli kot 

altruistično dejanje nekoga, ki želi razvedriti otožnost drugega; v drugih pa kot posmeh) 

zadovolji še nekaj drugega kot le potreba po dobrem razpoloženju – zadovolji se subjektova 

tendenca po agresiji do tistega, kar opisuje (Lacan, 2002). V bistvu je prikrit način izražanja 

nestrpnosti, saj je družbeno bolj sprejemljivo, da se določeni sarkazem ali cinizem izrazita s 

šalo. Če bi bilo prikrito šaljivo mnenje povedano realno, bi ga označili za žaljivko ali 

nesramnost. Podobno Žižek (2002) ugotavlja, da se je v času zaostrovanja odnosov med 

narodi bivše Jugoslavije začasno zmanjšala uporaba obscenih šal na račun stereotipnih 

značilnosti narodov (Bosanci neumni, Črnogorci leni, Slovenci skopuški …). Omenjene šale 

so namreč pomenile eno od ključnih oblik dejanskega solidarnostnega obstoja uradnega 

"bratstva in enotnosti" Titove Jugoslavije in tolerance med njenimi pripadniki, kljub zelo 

verjetni prikriti agresiji drug do drugega (kar se je kasneje dejansko odrazilo v vojni). Menim, 

da ravno začasno zmanjšanje takih šal nakazuje na obstoj prikrite agresivnosti v njih, saj bi 

bile zaradi napetih razmer med narodi že same šale razumljene kot predrzna nesramnost. 

  

Do podobnih ugotovitev kot avtorici Vidmar in Avsec (2011) sta prišla Garandeau in 

Cillessen (2006, v Vidmar & Avsec, 2011), ko sta proučevala predvsem sposobnost skupin 

nasilnežev pri izbiranju primernih žrtev. V preteklosti se je agresivnega posameznika pogosto 

predstavljalo kot socialno nespretnega in pretirano impulzivnega, kar se odraža predvsem v 

njegovi nesposobnosti reševanja medosebnih konfliktov na konstruktiven način. Sodobne 

raziskave vedno bolj nakazujejo na zakonitost, da bolj sofisticirane oblike agresivnosti 

                                                           
 

24 Avtorici razlikujeta med procesiranjem socialnih informacij kot kognitivnimi vidiki socialne inteligentnosti in 
socialnimi spretnostmi kot vedenjskimi vidiki socialne inteligentnosti. 
25 Družbeno manj sankcionirane oblike agresije naj bi bile: čustveno izsiljevanje; sarkazem in sramotenje žrtve; 
opravljanje in blatenje žrtve; zbijanje njene pozitivne podobe v javnosti; prijateljevanje z nekom samo zato, da s 
tem prizadenejo žrtev; škodovanje žrtvi indirektno preko drugih ljudi ali institucij, ne da bi bile osebno vpletene 
(Vidmar & Avsec, 2011). 



 Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja        
__________________________________________________________________________________           

160 

zahtevajo višjo socialno inteligentnost (prepoznavanje čustev, načina razmišljanja, namer in 

motivov žrtve ter posledično predvidevanje njenega vedenja). 

 

Delič in njegovi sodelavci (2011) so z raziskavo o narcisizmu ugotovili, da je v močni 

korelaciji s čustveno in socialno inteligenco posameznika ter v negativni povezavi z empatijo. 

Zelo pomembna ugotovitev, ker pojasnjuje, da ni dovolj človekova čustvena ali socialna 

inteligenca, nujna je tudi ena od oblik empatije, če seveda noče na koncu učinkovati 

narcističen. Glavna značilnost narcisoidne osebe je njen pretirani, grandiozni občutek 

samopomembnosti, ki se odraža predvsem v potrebi po oboževanju drugih, aroganci, 

pomanjkanju empatije, izkoriščanju in brezosebnost do drugih (prav tam). Nekatere raziskave 

(Ghorbani in sod., 2010, v Delič in sod., 2011) kažejo drugače: da sta narcisizem in empatija 

v močni pozitivni korelaciji, vendar gre pri tem predvsem za kognitivni vidik empatije – 

sposobnost zavzemanja in razumevanja perspektive drugega brez sočutja in empatične skrbi 

za drugega. Spet druge raziskave (John & Robins, 1994, v Delič in sod., 2011) narcisizem 

povezujejo z veliko nespretnostjo posameznika v socialnih situacijah. Pri tem pa ni povsem 

jasno, ali narcisoidni posameznik resnično ne ve, kako naj bi primerno odreagiral v nekih 

situacijah, ali primerna reakcija dejansko ni v njegovem interesu. Za njih je značilno, da 

precenjujejo samozaznavanje, zato lahko sklepamo, da je bolj verjeten prvi vidik nespretnosti 

v določenih socialnih situacijah. Mogoče je, da ima narcisoidni posameznik tako izkrivljen 

svoj referenčni okvir, da enostavno ne ve oz. ne zna pravilno (dovolj objektivno) zaznavati 

socialnih situacij, v katerih se znajde, da bi v njih (z vidika altruizma) bolj primerno 

odreagiral. 

 

V poslovnem svetu poudarjajo pomembnost empatičnega delovanja vodje tako zaradi 

razumevanja potreb sodelavcev (kar predstavlja osnovo za izbiro pravilnega načina 

motiviranja podrejenega) kot zaradi razumevanja poslovnih partnerjev v smislu odkrivanja 

njihovih šibkih točk, ki prinašajo poslovno prednost za pogajalskimi mizami – na tak način 

deluje kot empatičen- menedžerski bojevnik (Goljevšček, 2004). To je povsem drug pogled 

na empatijo, ki naj bi bila sočutje. Menim, da v opisanem delovanju vodje ni nič sočutnega, le 

tekmovalnost in konkurenčnost. Zato bi na tem mestu raje govoril o metapatiji, ki v 

poslovnem svetu pomaga izbrati ustrezno strategijo pristopa glede na vrsto stranke, s katero 

uslužbenec sodeluje. S tem bo bolj samouravnan in bo imel ob uspehu večji občutek 

samoučinkovitosti. 
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4.3 OPREDELITEV METAPATIJE 

 

Predpona "meta" se je do zdaj uporabljala predvsem pri kognitivnih procesih. Menim, da bi jo 

lahko uporabili tudi pri empatiji oz. metapatiji. Kot sem že omenil pri samoučinkovitosti, 

Kankaraš (2004) opisuje ozaveščanje kot metakognicijo oz. proces razmišljanja o lastnih 

mislih. Te misli se lahko nanašajo na dosedanje znanje (metakognitivno znanje), trenutno 

početje oz. vedenje (metakognitivne strategije) ali na trenutne občutke oz. čustvena stanja 

posameznika (metakognitivno doživljanje). Bakračevičeva (1995) poudarja, da razvojni 

psihologi ugotavljajo, da se otrok ne zaveda svojih miselnih dejavnosti od rojstva, pač pa jih 

sukcesivno pridobiva s konceptualizacijo in z rekonceptualizacijo. S tem so vedno bolj 

adekvatne in kot take predstavljajo nadaljnjo osnovo za razvoj posameznikovega 

metakognitivnega znanja. Metakognicija je sredstvo za odkrivanje in popravljanje napak. 

Gopnik in Wellman (1992, v Bakračevič, 1995) navajata, da otroci pridejo do metaznanja s 

procesi konstruiranja naivnih teorij; Harris (1992, v Bakračevič, 1995) je mnenja, da se to 

dogaja le ob spontanih simulacijah, igranju vlog oz. vživljanju v položaj drugega, kar je 

sestavni element metapatije. Iz omenjenega bi lahko predpostavil, da je samoučinkovit in 

samouravnan tisti posameznik, ki ima visoko sposobnost vzpostavljanja "racionalne" empatije 

do drugega – metapatije. 

 

Titchener (1909, v Lamovec, 1987) je empatiji kot golemu zaznavanju in posnemanju 

drugega dodal še element domišljije tistega, ki opazuje. S tem je posameznik (opazovalec) 

ohranil svoj jaz, v svoji domišljiji pa je empatično doživljal in se zavedal čustev drugega. 

Pomen empatičnosti naj bi bil v načinu razumevanja socialnega sveta. Sistematičnost na drugi 

strani posamezniku omogoča razumeti, kako stvari v življenju potekajo, njihove vzročne in 

razvojne povezave. Morda bi lahko govorili o zametkih kognitivne empatije oz. metapatije, za 

katero menim, da je zelo pomembna za učinkovite medosebne odnose. Tako v smislu 

empatije ali teorije uma (Tancig, 2008) poudarja pomen sposobnosti in razvijanja 

metareprezentacije, ki jo razlaga kot zmožnost posameznika, da razume mentalna stanja 

drugih oseb in jih uporabi za predvidenje vedenja drugih. Zametke metareprezentacije vidi v 

imitiranju, razvoju otrokove simbolne igre (igre pretvarjanja) in govorno-jezikovnih 

zmožnosti. Menim, da so to predvsem razumske vsebine, ki imajo zelo malo skupnega z 

afektivno empatijo, zato jih razumem kot razvojne elemente metapatije. 
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Pri empatiji je nekako vedno prisotna projekcija lastnih doživljanj in občutij v zaznavo 

drugega. Vsebina projekcij je lahko na zelo zavestni ravni, vendar je začetek procesa 

projiciranja predvsem na nezavedni ravni. Vprašanje namreč je, če imamo ozaveščene vse 

izkušnje in občutja, ki vplivajo na empatično zaznavanje (Schachtel, 1950, v Lamovec, 1987). 

Empatija je tako afektivna posledica identifikacije z nečim zunaj našega ega (Freud, 1921, v 

Lamovec, 1987) in je sestavljena iz dveh procesov (Fenichel, 1954, v Lamovec, 1987): 

- identifikacije z drugo osebo in 

- zavedanja lastnih občutij po identifikaciji. 

Strinjam se, da so nekatere empatične identifikacije lahko posledica nezavednih ali 

predzavednih vsebin, kar samo nakazuje na potrebo ozaveščanja svojih morda pretirano 

empatičnih doživljanj. Hkrati omenjena procesa nakazujeta razmišljanje nekaterih avtorjev 

(Lamovec, 1987), ki empatijo razumejo kot lastnost, pri kateri poleg identifikacije z objektom 

posameznik ohrani svojo individualnost, svojo ločenost od objekta. Ohranjanje 

individualnosti je pomembno zaradi možnosti učinkovitih kognitivnih procesov, ki jih 

posameznik lahko oz. mora uporabiti, če resnično želi razumeti drugega.  

 

Prej opisane razlage empatije različnih avtorjev na drugi strani ne govorijo le o razumevanju 

čustvenega stanja drugega, temveč vključujejo tudi opazovalčevo afektivno vživljanje. 

Menim, da je afektivno vživljanje za učinkovito delovanje posameznika v stresnih okoliščinah 

neučinkovito, saj mu ne omogoča dovolj močne distanciranosti od neprijetnih občutij objekta, 

kar bi se lahko odrazilo v preimpulzivni reakciji opazovalca. Afektivno doživljanje drugega je 

tisto, ki lahko predstavlja oviro za "trezen" in zato bolj učinkovit odziv posameznika. Zato se 

mi zdi zelo pomembno ločevati med elementi empatije in metapatije. Metapatijo razumem v 

prvi vrsti kot identifikacijsko doživljanje drugega s kognitivno "disociiranostjo" (Zidar Gale, 

2005). Posameznik poskuša razumeti počutje ali vedenje nekoga, četudi to delovanje ne spada 

v njegov način delovanja oz. njegov referenčni okvir. Gre za poskus identificiranja z drugim 

referenčnim okvirjem na kognitivni ravni. Posameznikov odziv bo ravno zaradi kognitivne 

distanciranosti lahko bolj presoden in učinkovit, ker že na začetku procesa preprečuje 

pretirano afektivno doživljanje objekta.  

 

Tako je Mead (1934, v Lamovec, 1987) govoril o socialni empatiji, ki naj bi posamezniku 

olajšala socialne interakcije, saj naj bi z njeno pomočjo znal predvideti delovanje drugega in s 

tem izbrati veliko bolj primerno reakcijo. Empatijo je razumel kot proces, s katerim je 

mogoče predvideti stališča in vedenje drugega – ko posameznik poskuša doumeti referenčni 
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okvir drugega. Tako Rogers (1957, v Lamovec, 1987) razume empatijo povsem kot kognitivni 

proces terapevta, ki poskuša doumeti in razumeti doživljanje ter delovanje klienta, pri čemer 

ni nujno, da deli klientovo čustveno doživljanje. Pri vsem tem je pomembno, da loči afektivno 

občutljivost (Lamovec, 1987) od afektivnega doživljanja drugega. Pomembno je, da je 

terapevt (ali posameznik z visoko stopnjo metapatije) afektivno občutljiv (da je sposoben 

zaznati) na stanje drugega, vendar bi bilo za ustrezen odziv na klientovo stanje afektivno 

doživljanje prej ovira kot kakovost pri učinkoviti terapiji. Metapatijo v bistvu poznamo v 

različnih terapevtskih tehnikah igranja vlog (geštaltska terapija, psihodrama, transakcijska 

analiza). 

 

Batson (1995, v Avsec, 2007) navaja, da so sinonimi za empatijo sočutnost, usmiljenje, 

ganjenost, skrbnost, obzirnost in pozornost. Ob tem trdi, da empatija povzroči altruistično 

težnjo zmanjšati slabo počutje osebe, ki je v stiski. Morda ravno zato empatija ni dobra za 

profesionalnost, ker lahko posameznika zaradi potrebe, da bi preprečil stisko neke osebe, 

preveč potegne v usmiljenje. Zato v profesionalnih odnosih priporočam le metapatijo, ki 

omogoči predvsem dobro predvidenje svoje reakcije na stisko osebe – kar pomeni, da drugega 

upoštevam z izražanjem razumevanja in s tem morda nekoliko ublažim njegovo stisko. To 

seveda nikakor ne pomeni neuporabe diskrecijske pravice, ki jo imam kot profesionalec. 

Poudariti hočem, da obstaja razlika med "usmiljenjem" zaradi tehtnih argumentiranih 

odločitev ali zaradi pretiranega afektivnega doživljanja drugega. 

 

Navadno sociologi definirajo empatijo na enega od naslednjih načinov (Trenholm & Jensen, 

2004): 

- kot sposobnost posameznika, da se vživi v čustvovanje in občutke drugega; 

- kot sposobnost točnega predvidevanja, kako bo drugi verbalno opisal samega sebe, svoj 

položaj ali svoje čustvovanje oz. občutenje.  

Avtorja (prav tam) poudarjata, da je treba ločevati med empatijo in zavzemanjem perspektive 

drugega. Trenholm in Jensen (prav tam) definirata empatijo kot zmožnost spontanega 

identificiranja z drugim na izključno čustveni ravni, zavzemanje perspektive drugega pa 

definirata kot kognitivno razumevanje v smislu lastne orientacije in opredelitve do tega, kako 

se počuti in kako čustvuje drugi, kako drugi dojema sebe in okoliščine, v katerih se je znašel. 

Oba elementa se dopolnjujeta in sta šele v tvorni obliki pogoj za uspešno komunikacijo ter 

odnos posameznika z drugimi. Trdita, da sama empatija ni dovolj za izkazovanje učinkovite 

podpore nekomu, ki je žalosten ali depresiven, saj nas empatija lahko tako zelo prevzame, da 
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tudi sami občutimo podobno razpoloženje. Ravno zato je pomembno svojo pretirano empatijo 

nadzorovati z zavzemanjem perspektive drugega. Mislim, da avtorja zelo dobro opisujeta 

razlikovanje med empatijo (spontano identificiranje z drugim) in metapatijo (razumsko 

zavzemanje perspektive drugega), ki ga želim opredeliti. 

 

Raziskave prejšnjega in tega stoletja (Avsec, 2007) kažejo, da učinkovitost posameznika v 

medosebnih odnosih ni odvisna le od njegovih miselnih sposobnosti v smislu arhaičnega 

pojmovanja inteligence, temveč tudi od nekognitivnih faktorjev inteligentnosti. Posebej bi 

opozoril na Gardnerjevo (1999, v Avsec, 2007) teorijo mnogoterih inteligentnosti, ki poleg o 

kognitivnih inteligencah (jezikovna, glasbena, matematično-logična …) govori tudi o 

interpersonalni in intrapersonalni inteligenci. Interpersonalno opredeli kot sposobnost 

posameznika, da zazna in razume namere, motive in želje drugih ter je v sodelovanju z njimi 

posledično bolj učinkovit. Osebno bi opisane vrste bolj razumel kot kognitivne faktorje, ki so 

blizu mojemu razjasnjevanju metapatije. 

 

Trenholm in Jensen (2004) poudarjata, da empatija omogoča čustveno povezavo z drugim in 

zvišuje motiviranost za naše razumevanje ter pomoč drugemu. Za učinkovito komunikacijo z 

drugim samo čustvena povezava ni dovolj, saj nam šele kognitivno ozaveščanje omogoča 

sklepanje o referenčnem okvirju drugega in na podlagi tega ustrezno prilagoditveno vedenje. 

V bistvu to pomeni, da je treba vsaj za trenutek opustiti svoj referenčni okvir, da nam 

pretirano ne popači pogleda na svet druge osebe. Goleman (2010) poudarja, da nas pozornost 

do sebe odvrača od empatije. Trenholm in Jensen (2004) govorita o empatičnem poslušanju, 

katerega glavne sestavine so predvsem razumevanje perspektive sogovornika in preverjanje 

(parafraziranje) našega pravilnega razumevanja njegovih misli ali občutkov. Ob tem 

opozarjata, da razumevanje pogleda na svet s perspektive drugega ne pomeni popolnega 

"stapljanja" z njo. Pomeni distanciran "meta" pogled nanj in nase v smislu kar najbolj 

objektivnega pogleda na trenutno problematiko – torej z našega in njegovega zornega kota. 

Lahko bi rekli, da govorita o intenzivnem metapatičnem poslušanju. 

 

Ugotovljeno je (Kuppens, Tuerlinckx, 2007), da posamezniki, ki so visoko empatični, pogosto 

doživljajo večjo jezo, ker se pretirano ukvarjajo z občutki drugega in razlogi, ki so ga 

napeljali k namerno povzročenemu neljubemu dogodku. Visoko empatični posamezniki zelo 

hitro nekoga, ki je storil drugemu nekaj žalega, ocenijo, kot da je to storil namerno, in so zato 

nanj bolj jezni. Vzrok za tako razmišljanje je povezava med empatijo in občutkom za 
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enakopravnost ter pošten svet – in kadar se pojavijo razmere, ki nakazujejo na nepoštenost, se 

občutek prizadetosti in jeze okrepi. Opisano dejstvo potrjuje večjo učinkovitost metapatije v 

stresnih okoliščinah. 

 

Menim, da imajo pri razvijanju metapatije odločilni pomen nadomestne izkušnje (Bandura, 

1997). Zdi se mi, da je koncept nadomestnih izkušenj tisti, ki posamezniku lahko omogoči 

uspešno kompenzacijsko samouravnavanje in delovanje z drastičnim zmanjšanjem lastnih 

izgub. Napake, neuspehi in neprijetne izkušnje so lahko zmanjšani na minimum, če je 

posameznik sposoben predvidevati ustreznost in adekvatnost svojega vedenja na podlagi 

izkušenj drugih. Torej na podlagi nadomestnih izkušenj. Da bi to lahko delal učinkovito, 

menim, da bi moral imeti visoko razvito sposobnost metapatije. Govorim o racionalno-

distanciranem pogledu na sebe in na situacijo, v kateri opazuje drugega. Ne govorim o 

sočutju, o pozornosti do drugih, da jim stoji ob strani, jim nudi razumevanje – čeprav se 

zavedam tudi pomena tega vidika empatije. "Racionalno" empatijo oz. metapatijo razumem, 

da je posameznik sposoben zaznati (in kasneje kognitivno predelati ter uporabiti v svojih 

nadaljnjih izkušnjah) počutje drugega, ki ga opazuje pri neki dejavnosti. S tem lahko 

selekcionira njegovo obnašanje glede na to, ali se mu zdi funkcionalno ali ne. Menim, da 

opisano razumevanje metapatije oz. njena uporaba policistu omogoča, da svojo strokovnost 

nadgradi v profesionalnost.26 Čustvena empatičnost oz. sočutnost predstavlja nevarnost, da se 

posameznik v poklicih, kjer je veliko postopkov z ljudmi v stiski, čustveno iztroši ali se 

morda celo pri njem pojavijo znaki izgorelosti. Metapatija policistu omogoča ustrezno 

distanco v smislu samokontrole, vendar hkrati ne pretirane hladnosti, ki jo drugi pogosto 

razumejo kot nesramnost oz. konfliktnost. Rezultati raziskave zadovoljstva oškodovancev 

premoženjske kriminalitete (Dvoršek, Maver & Meško, 2006) potrjujejo opisan pomen 

profesionalnosti. Med negativnimi ocenami prevladuje pretirano rutinski pristop policistov v 

postopkih z oškodovanci. Za zadovoljstvo oškodovancev pa ni bila pomembna le strokovnost 

policistov, temveč predvsem njihov razumevajoč in pomirjujoč odnos med postopki. 

 

Zavedam se, da bi se pretirano promoviranje metapatije lahko odrazilo v nevarnosti 

"kvazipoosebljene" pomoči, ki ohranja svojo temeljno subjektivno funkcijo – da trpljenje 
                                                           
 

26 Strokovnost razumem kot policistovo poznavanje zakonskih določb in pooblastil. Profesionalnost razumem 
kot korekten pristop policista z uporabo socialnih veščin v postopkih, ki jih izvaja v skladu s svojimi pooblastili. 
Menim, da je kvaliteten policist (ali kateri drugi uslužbenec) nekdo, ki uspe svojo strokovnost nadgraditi oz. 
razviti v profesionalnost. 
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drugih ohranimo na pravi distanci. Tak način izražanja kvaziempatije je na primer plačevanje 

prispevkov za nekega otroka, ki smo ga preko fotografije sprejeli pod svoje okrilje. V bistvu 

ima pošiljanje denarja tu povsem drug pomen – denar damo zato, da se lahko s primerne 

distance prepustimo emocionalni simpatiji (empatiji), ne da bi našo varnost ogrozili z njegovo 

njihovo realnostjo (Žižek, 2002). Zato menim, da je empatija kot izražanje osebnega sočutja 

do nekoga zelo pomemben vidik posameznikovega delovanja, vendar pa je za njegovo 

učinkovito delovanje v drugih stresnih in konfliktnih situacijah bolj učinkovita metapatija. 
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5 OZAVEŠČANJE KOT POT POSAMEZNIKA K 

INDIVIDUUMU 

 

Watzlawick (1994) postavi nekoliko provokativno trditev, da vselej obstaja le ena mogoča, 

smiselna in logična rešitev problema – če ta rešitev ni učinkovita, je to dokaz, da si nismo 

dovolj prizadevali za njeno uresničitev. Hitro bi lahko njegovo misel razumeli tako, da je v 

življenju vse mogoče, treba se je le dovolj potruditi. Mislim, da želi bolj poudariti, kako 

nesmiselne so neprestane obrambe pred nečem novim, ki se jih oprijemamo tako zelo ravno 

zato, ker so s perspektive posameznika manj boleče kot občutek negotovosti o prihodnosti 

zaradi spremembe. Vendar to hkrati pomeni neprestano stagnacijo v problematičnem 

delovanju, ki nas obremenjuje. In na tem mestu se je smiselno vprašati: Kaj je tisto, kar je za 

posameznika bolj boleče in utrujajoče – odločitev za negotovo spremembo ali stagnacija v 

svoji zavestni neučinkovitosti? Morda je enak odgovor tudi na vprašanje: Zakaj kljub vsemu 

kršimo racionalne sklepe, za katere se odločimo v svojem življenju?  

 

Menim, da lahko iščemo odgovor v premočni potrebi po ugodju. Olajšanje bi radi občutili čim 

prej, zato težko shajamo z občutki negotovosti zaradi odločitve za spremembo v prihodnosti. 

Ti občutki so pogosto težji od občutkov krivde ob napačnem ravnanju – za njih že vemo, da 

so neprijetni, vendar nam jih je uspelo do zdaj še vedno nekako uravnati. Zato raje uporabimo 

trenutno kršenje, ki nam omogoči zadovoljstvo tisti trenutek, z občutki krivde pa bomo že 

kako. Psihoanaliza je pokazala, da imamo ljudje za maksimiziranje užitka in minimaliziranje 

bolečine nejasen ter nepremišljen pristop (Sartre, 2007), morda tudi z obrambnimi 

mehanizmi. Ljudje zelo dobro vemo, da je nekaj škodljivo, vendar v bolečini najdemo večje 

zadoščenje. Če si posameznik ne izoblikuje lastne nevroze oz. obrambnih mehanizmov, lahko 

po mnenju Lacana (Salecl, 2011c) zapade v psihozo. Toda tudi psihoza je stvar izbire, čeprav 

seveda "izsiljene" izbire posameznikovega referenčnega okvira. S tem je nevrotičen človek 

odgovoren za svojo psihozo – psihotičen ustroj mu namreč ni naložen, temveč je veliko bolj 

njegova osebna stvaritev, četudi morda predvsem na nezavednem nivoju. Lažje se je 

potegovati za svobodo in pravice drugih, kot sam osebno v vsakdanjem življenju živeti 

ustvarjalno in odgovorno svobodo – zdi se mi, da ravno zato potrebujemo toliko medosebnega 

opravljanja in internetne medije, ki to lastnost še potencirajo. Pogosto racionalno zatrjujemo, 

da bi želeli biti srečnejši, vendar nas na nezavedni ravni bolj privlači prav nasprotno. Bi 
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morali morda vzgajati svoje otroke predvsem za vztrajnost in prenašanje nelagodja v 

negotovih situacijah ter v tem iskati pomen učenja pozitivnega razmišljanja? 

 

 

5.1 OTROK KOT ZAMETEK INDIVIDUUMA 

 

V celotni nalogi poskušam navajati argumente, da je mogoče oz. zakaj bi bilo sploh smiselno, 

da posameznik poskuša razvijati ključne osebnostne lastnosti (samoučinkovitost, 

samouravnavanje in metapatijo) za izgradnjo trdne osebnostne strukture individuuma. Menim, 

da lahko zelo dobre temelje za razvijanje zrele osebnosti postavimo že z ustrezno in 

učinkovito vzgojo. Tematiko sem deloma že obdeloval v predhodnih poglavjih, ki se nanašajo 

na razvoj omenjenih osebnostnih lastnosti. Posameznik jih lahko toliko bolj učinkovito 

razvije, če je njegova vzgoja vsebovala potrebne elemente kot predispozicije za njihov razvoj. 

 

Otrok naj bi v začetnih fazah svojega zavednega funkcioniranja deloval predvsem na nivoju 

zaznavanja dogodkov okoli sebe. To naj bi kljub vsemu že bili zametki ega, ki je trenutno še 

preplavljen z vsebinami objekta – zato otrok v začetni fazi govori o sebi kot o objektu, v tretji 

osebi (Jung, 1994). Najverjetneje z vajo se nato vsebine napolnijo z lastno energijo, zaradi 

česar se pojavi čut za subjektivnost, kar je pogoj, da se začne razvijati kontinuiranost v 

spominu ega (otrok začne o sebi govoriti v prvi osebi). 

 

Morda je slišati nekoliko paradoksalno, vendar so za razvoj posameznikove zrele in odločne 

osebnosti ključnega pomena občutki krivde in sramu. Obe obliki se pojavita ob strahu pred 

izgubo "narcističnih pohval" (Fenichel, 1961) – zunanjih, kadar je nadjaz še vedno pretirano 

odvisen od mnenja drugih; ali notranjih, kadar je posameznik uspešno integriral Simbolno v 

ustrezen nadjaz. Gradbeni temelj ustreznega sramu se v bistvu vzpostavlja v drugem 

Eriksonovem stadiju (ki ustreza Freudovemu analnemu stadiju), imenovanem avtonomija, 

nasproti sramu in dvomu (Batistič Zorec, 2000). Menim, da gre v tej fazi za predpogoj 

razvijanja ustreznega samouravnavanja in hkrati samoučinkovitosti, kajti posameznik se 

nauči, da je napaka sestavni del razvijanja avtonomnosti, sram pa je na drugi strani le 

obramba pred učinkovitim soočanjem in analiziranjem napak. To pa seveda ni dobro za 

posameznikov nadaljnji pristop k reševanju problemov v prihodnosti. Če se nečesa preveč 

sramujem, bom to poskušal prikriti in se poskušal izogniti soočenju z vzrokom sramu, da bi 
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ga v prihodnje odpravil. V tem stadiju je pomembno, da starši s pravo mejo strogosti otroku 

dajo vedeti, da ga bodo zaščitili pred prestopanjem meja. Hkrati bi morali biti potrpežljivi in 

predvsem fleksibilni ob spodbujanju začetkov otrokove avtonomnosti, ko poskuša nekatere 

stvari že storiti sam in s tem razvijati pomembne osebnostne lastnosti – voljo, vztrajnost in 

ponos. Dweckova (2006, v Dolenc 2011) trdi, da naj vzgoja otrok ne bi nikoli vsebovala 

pohvale njihove domnevne naravne nadarjenosti ali inteligence, saj na njiju nimamo nobenega 

pomembnega vpliva (s tem lahko celo škodujemo otrokovi dolgoročni motivaciji). Za 

spodbujanje otrokove motivacije in samostojnosti je treba nagrajevati in spodbujati predvsem 

njegov trud in zavzetost. Vrhunskosti se je mogoče naučiti oz. priučiti. V ta namen je László 

Polgár (Dolenc, 2011) naredil življenjski eksperiment s svojimi tremi hčerami, ki jih je vzgojil 

v velemojstrice šaha (kljub temu da je bil on ob odločitvi za ta eksperiment le poznavalec 

šaha, žena pa ga celo ni poznala). S tem seveda ni želel zanikati pomena genskih predispozicij 

posameznika. Želel je poudariti, da je zmotno prepričanje, da so veliki dosežki posledica 

naravnega talenta posameznika. Pomembno je predvsem sistematično, trdo in dobro 

uravnavano delo, usmerjeno v zadani cilj. To je še en dokaz za to, da se da nekaj privzgojiti 

(njemu je to uspelo pri vseh treh hčerkah), le vztrajen je treba biti oz. biti dlje časa usmerjen v 

to spremembo. Podobno je ugotovil psiholog Anders Ericsson (prav tam), ki je proučeval 

domnevno najbolj nadarjene, srednje in manj nadarjene študente glasbe. Ugotovil je, da je 

tisto, kar loči najboljše od povprečja, zgolj in predvsem sistematična dolgotrajna vaja. Tako se 

v znanosti vedno bolj uveljavlja spoznanje, da je za doseganje zelo dobre kompleksne veščine 

potrebnih vsaj deset tisoč ur sistematičnega dela (prav tam). V omenjenem stadiju se osnuje 

temelj kasnejšega osebnostnega presojanja o tem, kaj je prav in kaj ne (Hall & Lindzey, 

1983). Največja nevarnost za kasnejši pretirani sram ali dvom vase pri posamezniku je 

prezgodnja in preveč rigidna kontrola, ki ima pogosto za posledico regresivno (sesanje prsta), 

kompulzivno (obremenjenost s čistočo) ali uporno in sovražno obnašanje otroka. Tipičen 

zastoj pri razvijanju samostojnosti lahko vidimo tudi pri mejni osebnosti (Auer, 2005), ki 

potrebe po odvisnosti ne zamenjajo s potrebo po samostojnosti, zato je za njih značilna tako 

izrazita posesivnost do drugih ljudi. 

 

Gradbeni temelj ustreznih občutkov krivde, ki so sestavni del in predpogoj za razvoj empatije 

in metapatije, se vzpostavlja v tretjem Eriksonovem stadiju (ki se ujema s Freudovim faličnim 

stadijem), imenovanem iniciativnost nasproti občutkom krivde (Batistič Zorec, 2000). Kriza 

tega obdobja je otrokovo spoznanje, da kljub svojim vse večjim sposobnostim kontrole (je 

radoveden, iniciativen, načrtuje dejavnosti in si zastavlja cilje) večjih ciljev, kot je posesivnost 
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do navadno nasprotnospolnega roditelja27, ne more doseči, ker so socialno prepovedani. Kljub 

temu da je to spoznanje zelo stresno, je to eden ključnih elementov za internalizacijo 

družbenih norm in nastanek superega oz. v naših razpravah spoznanje o velikem Drugem. 

Ključnega pomena pri vsem tem je ustrezna opora staršev, ki naj bi otroka usmerjali k 

učinkovitemu izbiranju in doseganju ciljev – ne gre več samo za vlogo postavljanja meja, 

temveč predvsem za nudenje ustrezne podpore pri premagovanju napetosti med osebnimi 

željami in normami okolja, ki jih je treba ponotranjiti. Na ta način je posameznik v kasnejših 

obdobjih sposoben kanalizirati in nadzorovati svoje impulze, želje in jih preoblikovati v 

socialno sprejemljive dejavnosti ter posledično v ustrezno odločnost. S tem je pojav pretiranih 

občutkov krivde ustrezno kanaliziran v sposobnosti posameznika, da svoj egocentrizem 

dopolnjuje s sestavinami altruizma in ne na drugi strani v različne oblike obrambnih 

mehanizmov samopomilovanja, pasivizacije, prikrite agresije in manipulacije (Hall & 

Lindzey, 1983). 

 

Knjiga "Najnižja stopnja empatije: nova teorija o človeški krutosti" ni posebna zaradi 

njegovih ponovnih navedb že znanih raziskav, ampak predvsem zaradi Baron-Cohenove 

(2011) ugotovitve, da si brez empatije ne moremo predstavljati boljšega sveta. Omenjeni 

avtor ugotavlja, da se otrok zave empatije v trenutku, ko spozna, da je življenje minljivo. 

Takrat naj bi šele razumel, da je njegovo življenje – kot življenje vseh živih bitij – izjemno 

dragoceno. Sočutje se pogosto razlaga za samoumevno in pridobljeno z rojstvom, vendar 

Baron-Cohen ugotavlja, da to ne drži. 

 

Znane so Eriksonove besede, da vsaka lastnost posameznika raste iz svoje osnovne matrike, ki 

vsaka zase zahteva določen razvojni čas, nujno potreben, da se posamezne matrike združijo v 

funkcionalno celoto (Hall & Lindzey, 1983). Če jih poskušam upoštevati, potem menim, da je 

v primerjavi z Eriksonovimi stadiji za razvoj samoučinkovitosti temeljno uspešno delovanje 

posameznika v letih pred puberteto – stadij delavnosti nasproti manjvrednosti, ki sovpada s 

Freudovim stadijem latence (Batistič Zorec, 2000). Otrok takrat najbolj krepi moč ega. S 

svojimi vedno večjimi kognitivnimi, socialnimi in drugimi sposobnostmi razvija vztrajnost, 

marljivost in hkrati pridobiva ustrezno mesto v socialnem okolju, ki mu pripada. Gre v bistvu 

za nadgradnjo stadijev "avtonomija nasproti občutkom sramu in dvoma" in "iniciativnost 
                                                           
 

27 Gre za pojav Ojdipovega in Elektrinega kompleksa, pri katerem se otrok odpove spolnim težnjam do starša 
nasprotnega spola in potlači sovražna čustva do starša istega spola, s katerim se potem identificira (Musek,1993). 
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nasproti občutkom krivde". Pri tem mora otrok s svojimi sposobnostmi uskladiti in nadgraditi 

prej pridobljene temelje samoučinkovitosti (ne pretirani občutki krivde, občutek sramu, dvom 

vase). Pri čemer spet potrebuje oporo njemu pomembnih odraslih (poleg staršev v ospredje 

pridejo odnosi z učitelji, trenerji …), da preprečuje morebiten pojav neprestanih občutkov 

neuspešnosti in manjvrednosti, ki bi se v kasnejšem odraslem obdobju lahko odražali v 

zmanjšanem občutku samoučinkovitosti. 

 

Z zgornjo ponazoritvijo povezave treh Eriksonovih stadijev kot gradbenih temeljev 

osebnostnih lastnosti metapatije, samouravnavanja in samoučinkovitosti sem poskušal 

nakazati, zakaj menim, da so vse tri omenjene lastnosti v tako pomembni in kompleksni 

povezavi. Uspešno delovanje v omenjenih stadijih omogoča tolikšen razvoj treh osebnostnih 

lastnosti, da posamezniku koristijo pri premagovanju razvojnih kriz v preostalih stadijih oz. 

razvojnih obdobjih. 

 

 

5.2 OZAVEŠČENI ODRASLI 

 

Ko nekaj naredimo na podlagi spoznanja, ker smo nekaj ozavestili, govorimo o epizodnem oz. 

semantičnem spominu (Vistoropksi, 2007). Ko to vedenje ali način razmišljanja preide v 

navado, govorimo o proceduralnem spominu. Če hočemo spremeniti nekaj, kar je v našem 

proceduralnem spominu, se moramo osredotočiti na tisto, kar delamo, ko to delamo – moramo 

se osredotočiti na izkušnjo trenutka in takrat doseči spremembo v epizodnem spominu, ki bo 

sčasoma prešel v proceduralni spomin. Ljudje prepogosto želimo spremeniti le dosežek, ne pa 

tudi poti do njega. Safranski (Vrbnjak, 2011) za Nietzscheja pravi, da njegovo mišljenje ni 

nikoli rezultat, ampak proces – proces njegovega osebnega izgrajevanja. Vsak dosežek je 

mogoče zrelativizirati, proces pa je tisti, ki je na koncu najbolj zanimiv in bistven. Safranski 

pravi, da je bistveno predvsem, kako nekdo pride do nekega stališča; in ta "kako" je zanj 

bistveno bolj pomemben kot stališče samo. Bistvo je ozavestiti proceduralni spomin, kar dela 

veliko terapij – proučuje, zakaj se je pri osebi razvil določeni proceduralni spomin oz. 

avtomatizem. Žižek (1985) hudomušno pravi, da je psihoanaliza hujša od spovedi v tem, da se 

od subjekta ne pričakuje le to, da prizna grehe, za katere ve, da jih je naredil, ampak da prizna 

tudi tiste, za katere se ne zaveda, da jih je zagrešil. 
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Završnik (Puncer, 2010) trdi, da se odrasel uči le ob zelo težkih izkušnjah, ker mu je sicer 

pretežko spreminjati svoj referenčni okvir, in hkrati poudarja, da ima možnost, da spoznanja 

ob zelo močni izkušnji vplivajo tudi na preostala področja življenja. Z zadnjim delom njegove 

trditve se lahko povsem strinjam, vendar hkrati menim, da se lahko zelo ozaveščen 

posameznik pri odgovornosti za lasten razvoj uči tudi iz manj težkih izkušenj ali celo izkušenj 

drugih. Stipek (2002) poudarja, da so načela teorij kognitivno-vedenjskih prilagajanj posebna 

v tem, da vsebujejo upanje oz. prepričanje, da bo posameznik sposoben uporabljati 

eksternalno pridobljene vedenjske vzorce (posnemanje vedenj drugih, upoštevanje nasvetov 

drugih) tudi v situacijah, ko drugih ne bo zraven. S tem naj bi celo povečeval svojo 

neodvisnost in samozavest. Menim, da s tem, ko metapatično "doživi" bridko izkušnjo 

drugega kot obliko nadomestne izkušnje, sicer potrebuje še svojo izkušnjo, vendar ta ne bo 

tako travmatična in neobvladljiva (tako razumem bistvo Bandurovega modeliranja). 

 

Če je v smislu socialno kognitivnih teorij posameznikovo vedenje reprodukcija tega, kar je 

videl in si potem kognitivno razložil, ni nujno, da bo na novo pridobljeno spoznanje takoj 

učinkovito vključeno v lastno delovanje. Pri tem Thomas (1992, Batistič Zorec, 2000) 

poudarja, da je opazovano vedenje lahko povsem ustrezno posnemano že v prvem poskusu, 

pri nekaterih bolj kompleksnih oblikah vedenja pa je potrebno tako imenovano oblikovanje – 

večkratno ponavljanje poskusov želenega vedenja, ki se ob ustreznih ojačitvah iz okolja 

preoblikuje v osebnostni vzorec vedenja, torej v navado. Tak način dela razvijamo tudi na 

naših seminarjih, in zato udeleženci na koncu tolikokrat izrazijo željo po kontinuirani udeležbi 

na tovrstnih seminarjih. Menim, da je učenje na seminarjih v obliki delavnic učinkovito 

predvsem zato, ker posamezniku ni ponujeno modeliranje le določene osebe, ampak pomeni 

medsebojno modelno učenje vseh udeleženih. 

 

Robitschek (1998, v Hardin in sod., 2007) poudarja, da samoiniciativa za višjo osebnostno 

rast vsebuje kognitivno komponento (v smislu "vem, kako spremeniti določene stvari v 

življenju") in vedenjsko komponento (v smislu "želim sprožiti neke spremembe v svojem 

življenju"). Menim, da bi zadnjo lahko zaradi želje po spremembi uvrstili v bolj čustveni del 

posameznikovega delovanja, saj se želja pogosto pojavi zaradi čustvene navezave na določene 

vrednote. Učinkovita vez med kognitivnim vrednotenjem ter uravnavanjem lastnih želja in 

posredno čustev je po mojem mnenju lahko ravno ustrezna metapatija. Bistveno je, da se v 

trenutku vedem tako, kot se želim počutiti čez deset minut, in ne tako, kot se želim počutiti ta 

trenutek (Zadel, 2012). Če razmišljam tako, veliko manjkrat naredim neumnost, zaradi katere 
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mi je kasneje žal ali pa se mi zaradi nje pokvarijo medosebni odnosi in posredno tudi moje 

počutje. Ravno zato na naših usposabljanjih posamezniku na različne načine osmislimo 

pomen samoiniciativnosti in s tem odgovornosti za višjo osebnostno rast. Eno od orodij je 

učinkovita uporaba metapatije. To pogosto pomeni ozaveščanje svojega dosedanjega 

delovanja in iskanje novih rešitev s pomočjo metapatije. Zakaj metapatije? Vsak od nas deluje 

na podlagi svojega referenčnega okvira, svojih prepričanj. Poleg dobre lastnosti referenčnega 

okvira, da nam nakazuje smernice našega delovanja, je njegova slabost, da nam ponuja 

razumevanje naših doživetij na način, ki bo potrdil in s tem utrdil naša prepričanja (efekt 

selektivnosti in samouresničljive prerokbe). Stereotipno je lagodno živeti, ker je zelo 

enostavno in jasno, brez potrebe po prilagajanju in spreminjanju – ljudje imamo radi svet 

razložen na enostaven in zelo jasen način in ne poln dvomov ter nejasnosti. Vprašanje pa je, 

koliko smo s takim lagodnim delovanjem dejansko učinkoviti v medosebnih odnosih? Ravno 

zato potrebujemo lastnost metapatije, ki nam nudi pogled na naša doživetja z druge 

perspektive – čustveno in kognitivno predelavo doživetij na način nekoga drugega, ki ga bo 

posameznik morda prevzel za svojega, če bo presodil, da mu prinaša večjo učinkovitost. 

Ravno tako ljudje z večjo samoiniciativnostjo za osebnostno rast uporabljajo učinkovitejše 

načine obvladovanja problemov v življenju – ne poskušajo se jim izogibati, temveč aktivno in 

sistematično pristopijo k njihovemu reševanju (Heppner in sod., 1995, v Hardin in sod., 

2007).  

 

Na tem mestu bi rad izpostavil pomislek o prej omenjeni samoiniciativi – nisem povsem 

prepričan, da gresta občutek samoučinkovitosti in samouravnavanje vedno z roko v roki. Npr. 

nek posameznik se odloči za študij socialne pedagogike zaradi pridobitve stopnje izobrazbe. 

Vendar se mu predvsem zaradi intrinzične motivacije, da bi ob študiju dodatno nadgradil svoj 

osebnostni razvoj, enostavno ne zdi več tako zelo pomembno, da ga dokonča v roku. 

Pomembno mu je, da ob "zavlačevanju" študija utrjuje ozaveščanje in osebnostni razvoj. Ne 

toliko v smislu perfekcionizma, pač pa kot kontinuirani osebnostni razvoj. S tem zanemari 

element učinkovitega samouravnavanja – dokončati študij v roku. Ali to pomeni, da sta v tem 

segmentu posameznikov občutek samoučinkovitosti in samouravnavanja v negativni 

korelaciji? Ali gre le za to, da je predefiniral cilj iz dokončati študij (se dokazati sebi in 

drugim) v kontinuirano razvijanje samega sebe ob vsebinah in aktivnostih, ki mu jih študij 

omogoča? Menim, da ne glede na to, da je morda učinkovito samouravnavanje v smislu 

redefiniranja cilja prineslo zadovoljstvo v osebnostnem  razvoju, je s stališča cilja dokončanja 

študija delovalo dokaj nesamoučinkovito. S stališča distanciranega opazovalca (npr. fakultete) 
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bi nedokončanje študija pomenilo nizko raven samouravnavanja in posledično 

nesamoučinkovitost posameznika. Vendar s stališča posameznika, ki je predefiniral svoj cilj, 

njegov končen  rezultat (ki tokrat ni dokončanje študija, pač pa kontinuiran osebnostni razvoj) 

pomeni tako visoko raven samouravnavanja kot tudi visok občutek samoučinkovitosti. Želim 

poudariti, da aktivni in sistematični pristop reševanja problemov, ki naj bi nakazoval na večjo 

posameznikovo samoiniciativnost (Heppner in sod., 1995, v Hardin in sod., 2007), ni nujno 

enako ocenjen s perspektive zunanjih opazovalcev ali s perspektive posameznika. Seveda se 

na tem mestu takoj zastavi vprašanje, katera perspektiva je pravilna? Menim, da bi pri oceni 

samoučinkovitosti morala biti v ospredju perspektiva posameznika – vendar le, če je zanjo 

prevzel odgovornost. 

 

Prva faza v procesu vedenjskega spreminjanja (Rothman, Baldwin & Hertel, 2004) je 

"začetno prevzemanje odgovornosti" za trenutno stanje, o čemer lahko govorimo takoj, ko 

posameznik začne vlagati napor v spreminjanje svojega vedenja in s tem nadaljuje, dokler ne 

pride do prve manifestacije pomembne spremembe. Ta faza je pogosto okarakterizirana z 

optimizmom in upanjem, posameznik je usmerjen k razlogom, ki so ga motivirali za odločitev 

o spremembi. Ko je posameznik zanesljiv v doseganju želene spremembe vedenja, se začne 

naslednja faza – "nadaljevanje odgovornosti". Fazo bi lahko opisali kot napetost glede 

posameznikovih sposobnosti in motivacije za ohranitev novih oblik vedenja tudi v primeru 

neugodnih izkušenj, ki bi ga lahko ohranjale ranljivega v primeru napak oz. ponovnih napak. 

Gre za fazo, ko si posameznik prizadeva osmisliti ustreznost prevladujoče nove oblike 

vedenja.28 Mislim, da je to ena težjih faz, saj v njej posameznik postavlja na tehtnico vse 

prednosti in slabosti novega načina obnašanja. Za uspešen iztek faze so nujno potrebni vidni 

pozitivni učinki in efekti izbranega načina vedenja, ki osmislijo vztrajnost posameznika, da 

zavrže pretekle navade in se obnaša popolnoma novo.  

 

Prej omenjena faza lahko traja dlje časa, kajti njen končni smisel je izhod iz nje in prehod v 

fazo "vzdrževanje odgovornosti". Smisel te faze pa ni le izoblikovati in vzdrževati 

konsistenten vzorec obnašanja, pač pa vplivati na celotno osebnost, samozavest in zaupanje v 

lastne sposobnosti, da bo kot posameznik sposoben uporabljati nov vzorec obnašanja tudi v 

                                                           
 

28 Posameznik uvidi, da je zaradi svoje pretirane načelnosti pogosto konflikten. Svoje vedenje bi rad spremenil. 
Pri tem pa se boji, da bo izgubil ugled odločnosti v očeh drugih, če bo priznal svoje neprimerno vedenje in ga 
nadomestil z argumentiranim dialogom. 
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neugodnih in zato kritičnih okoliščinah (prav tam). Tudi če se pojavijo prejšnji nezdravi 

vzorci vedenja, so vzeti kot trenutno zatekanje k njim, in ne kot neuspeh, ki bi pomenil 

kontinuirano uporabo preteklih oblik vedenja. Mislim, da bi lahko rekli, da nov način 

obnašanja prehaja v nov način razmišljanja, v katerem se izoblikuje integrirana ocena izgub in 

pridobitev, zaradi katerih bi bilo smiselno prevzeti nov način osebnostnega delovanja. Zato bi 

na tem mestu dodal, da bi se morali obe slednji fazi medsebojno prepletati, če bi hoteli pri 

posamezniku doseči optimalen progresiven razvoj za preoblikovanje nekega neustreznega 

vzorca obnašanja v ustreznejšega. Le z novim načinom razmišljanja in graditvijo svoje 

samozavesti si je posameznik zmožen nuditi dovolj veliko oporo v ohranjanju motivacije in 

nuditi lastno oporo v vztrajanju kljub frustracijam, na katere naleti. Tu vidim smisel in oporo 

naših usposabljanj, ki posamezniku omogočijo trdnejšo voljo s še dodatnim osmišljanjem in z 

ozaveščanjem o ustreznosti njihove odločitve za spremembo. 

 

V zadnji fazi vedenjskega spreminjanja navade se novo pridobljeno vedenje ohranja in 

vzdržuje samo (prav tam). Posameznik se ne ukvarja več z razmišljanjem o tem, ali bi bilo 

smiselno ali ne ohraniti nov način delovanja. To ne pomeni, da več ne vrednoti svojega 

delovanja, ni pa mu več treba preverjati svoje vrednosti – v pozitivno vrednost novega 

delovanja je že prepričan. Napredek je v tem, da se posameznik v tej fazi veliko manj ukvarja 

s prednostmi in ima manj potreb po ponovnem premisleku o smiselnosti na novo 

pridobljenega vedenjskega vzorca, kot to še vedno delajo posamezniki v fazi vzdrževanja 

odgovornosti. Ko posameznik izoblikuje navado, bo vztrajal v tej fazi, vse dokler mu neki 

dovolj močan dogodek (ali morda več zaporednih dogodkov) ne pokaže, da bi bilo smiselno 

ponovno pretehtati vrednost lastnega delovanja. Tako ohranja fleksibilnost svojega 

referenčnega okvirja in preprečuje njegovo pretirano načelnost ali togost, s čimer si dopusti 

progresiven in smiseln prehod nazaj v prejšnje faze. Na tej točki bi le opozoril, da v primeru 

takega kritičnega dogodka pridejo v ospredje druge osebnostne lastnosti, ki vplivajo na 

subjektivno oceno, kdaj je tak dogodek resnično dovolj kritičen in kdaj ne. 

 

Ob pogledu na vlogo motivacije v fazah spreminjanja lahko sklepamo, da je notranja 

motivacija tista, ki gotovo omogoča bolj učinkovito napredovanje posameznika iz ene faze v 

drugo. Čeprav je posameznik v prvi in drugi fazi predvsem usmerjen na učinke novega vzorca 

delovanja in bi zato lahko rekli, da je takrat pri njem bolj v ospredju eksterna motiviranost, je 

dejstvo, da posamezniki z bolj izrazito notranjo motiviranostjo lažje ohranjajo samozavestne 

občutke, ki so potrebni za ohranjanje novega vedenja v primeru morebitnih spodrsljajev. 
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Zadnji dve fazi že sami po sebi zahtevata bolj vase usmerjeno delovanje posameznika 

(notranja motiviranost), ki naj bi na koncu integriral novo delovanje in ga oblikoval v 

osebnostno lastnost.  

 

Pot navadno poteka od eksternega uravnavanja (vedenje posameznika je pogojeno z 

zunanjimi motivatorji – nagrada ali kazen iz okolja), introjektiranega uravnavanja 

(posameznik zaradi lastne potrebe po sprejetju od drugih usmerja svoje vedenje v 

uresničevanje določenih življenjskih nalog), identifikacijskega uravnavanja (posameznik 

začenja sprejemati določeno normo in posledično vedenje kot del njega samega, se z njima 

identificira, zato vlaga veliko več truda v njuno uresničevanje) do integriranega uravnavanja 

(ko posameznik povsem ponotranji določeno normo in jo vgradi v svoj vrednostni sistem kot 

sestavni element lastne identitete – na tej stopnji lahko govorimo o popolnem 

samouravnavanju) (Deci & Ryan, 1985, v Lacković-Grgin, 2001). Kontekstualizem, kot 

ključni sestavni del paradigme razvoja celotnega življenjskega cikla (Žorga, 1999b), poudarja 

pomen sinteze znotrajosebnih (bioloških, psiholoških), medosebnih (vrstniki, družina) in 

zunajosebnih (institucionalno in fizično okolje) dejavnikov človekovega delovanja in razvoja. 

Ne zadostuje posameznikova angažiranost le na enem od področij. Za razvojno spremembo ni 

dovolj, da doseže le osebno spoznanje, ali da le odločno zahteva spremembo vedenja drugih, 

ali da le spremeni socialno okolje, v katerem živi trenutno. Potrebna je struktura 

dopolnjujočega delovanja vseh treh nivojev in posameznikova angažiranost na vseh treh 

področjih njegovega delovanja in razvoja. 

 

Čustva so bistvena za razvoj občutka samoučinkovitosti, samouravnavanja in metapatije, saj 

so eden najmočnejših motivatorjev – tako vlogo imajo predvsem sram, zadrega in občutek 

krivde na negativni strani ter ponos na pozitivni (Tangney & Fischer, 1995, v Musek, 2005b). 

White (Stipek, 2002) razlikuje med občutjem učinkovitosti, ki naj bi bilo čustvena posledica 

uspeha (lahko ima posledice tudi za samozavest in ponos), in Bandurovo samoučinkovitostjo, 

ki jo opredeli kot kognitivno mnenje oz. prepričanost, da bo njegov trud prinesel pozitivne 

učinke. Če upoštevam spoznanja o kognitivni naravi čustev, se z njegovimi trditvami ne 

morem povsem strinjati, kajti prijetna občutja so posledica kognitivnega ovrednotenja 

določenega dosežka kot uspešnega. Zato sam v svojem besedilu pogosto uporabljam izraz 

"občutek samoučinkovitosti", ki gleda na samoučinkovitost celostno – tako kognitivno kot 

čustveno komponento osebnosti. 
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Po Jungu obstajajo štiri osnovne funkcije psihološkega dojemanja in odzivanja posameznika 

(Musek, 1988; Hall & Lindzey, 1983): 

- čutenje. Je funkcija zaznave dogodkov, ljudi in stvari v nekih okoliščinah; 

- čustvovanje. Pomeni vrednostno presojanje tega, kar smo zaznali – ali to v nas vzbuja 

prijetne ali neprijetne občutke; 

- mišljenje. Pomeni miselno predelavo doživetega in konstruiranje njegovega pomena za 

delovanje posameznika; 

- intuicija. Je sposobnost predvidevanja na podlagi vseh mogočih smotrnih in izvornih 

povezav med zaznanimi, vrednotenimi in miselno predelanimi dejstvi kot tudi nezavednih 

in predzavednih vsebin. 

Za vsakogar od nas je značilno, da v svojem funkcioniranju deluje predvsem iz ene od zgoraj 

omenjenih funkcij. Preostale tri funkcije delujejo kot podpora glavni, tako imenovani višji 

funkciji (Hall & Lindzey, 1983). Kakšna od njih lahko deluje celo na nezavednem nivoju. Če 

so me vzgojili v zelo analitičnega posameznika, ki posledično uporablja predvsem funkcijo 

mišljenja, obstaja možnost, da povsem zanemarim svoje sposobnosti intuicije. Kar je seveda 

lahko zelo problematično, saj naj bi bil cilj razvoja individuacije in sebstva enakovredno in 

komplementarno razvijanje vseh funkcij. Temu Jung (prav tam) pravi preoblikovanje polarno 

– nasprotnih funkcij v transcendentno funkcijo. Vendar se mi zdi prav, da na usposabljanjih 

razvijamo predvsem analitično razumevanje vzročnosti posameznikovega delovanja, ki je 

temelj posameznikovega ozaveščanja – saj ravno s tem poudarimo pomembnost razvijanja in 

uporabnosti vseh štirih funkcij, in ne samo ene ali dveh, kot so me morda naučili v primarnem 

domačem okolju. 

 

Lacković-Grgin (2001) opozarja, da dozorevanja in staranja organizma ni treba razumeti kot 

procesov, ki se dogajata sama po sebi in sta vnaprej determinirana. Treba se je zavedati, da 

lahko tako pozitivne kot negativne učinke teh procesov pospešimo ali ublažimo s svojo 

dejavnostjo. Vendar imajo določene razvojne faze določene časovne zahteve. Zanimiva je 

Jungova postavitev meje 40 let, ki šele pomeni pravo osebnostno rast in izpopolnjevanje 

osebnosti v smislu sebstva in individuacije (Musek, 1988). Jung (Hall & Lindzey, 1983) 

predvideva, da se največji osebnostni premik zgodi v posameznikovih srednjih letih, ko velik 

del bioloških motivov (nagonov) zamenjajo kulturne in duhovne potrebe. 
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5.3 SODOBNEJŠA DRUŽBA OZAVEŠČENIH ODRASLIH 

 

Ena od nalog filozofije sodobnosti je spraševanje o moralnih vrednotah. Škamperle (Maličev, 

2007a) se sprašuje, če je to še življenje, pripadnost, poštenost ... Edina absolutna vrednota, ki 

velja danes, je to, da lahko o vsem poljubno razmišljamo in izbiramo. Edina vrednota je to, da 

ni absolutne vrednote. Francoski sociolog Baudrillard (1998) v eni svojih kritičnih razprav 

sodobne kulture pravi, da danes ni več ničesar, o čemer se ne bi dalo nič trditi (o čemer že ne 

bi imeli neki materialni dokaz in mnenje na njegovi podlagi). Temu pravi "popolna realnost" 

– realnost smo sposobni razložiti do potankosti, do zadnjih atomov; pardon, do zadnjih 

elektronov; op, pardon, do Higgsovega bozona oz. božjega delca. Mislimo, da nas je tehnika 

naredila vsemogočne, znanost vsevedne, da smo sposobni narediti nov srečen svet, naravni 

svet pa uporabiti le za gradnike tega novega sveta (Fromm, 2004). Albert Schweitzer (prav 

tam), ki je leta 1952 prejel Nobelovo nagrado za mir, je trdil, da je človek postal nadčlovek, ki 

pa še ni dosegel nadčloveškega razuma – bolj, kot rastemo v nadljudi, bolj nečloveški 

postajamo. Ko ni več ničesar, kar bi ostalo zunaj popolne realnosti, nekaj, v kar bi lahko 

nedokazano verjeli, imeli uteho v tem – ko ni več ničesar skritega, neznanega ali 

nedostopnega, človek občuti tesnobo. Ker smo dokazali, da Boga ni, da ni usode, ki bi 

odločala namesto nas, mora tokrat izbrati in odločati on sam – človek, bitje v vsej svoji 

šibkosti in zmotljivosti (prav tam). Ob tem razmišljanju se sprašujem o ustreznosti 

seminarjev, ki jih izvajam. To so seminarji, ki poskušajo ponujati jasne in logične razlage 

posameznikovega razmišljanja in delovanja – mar ni morda res, da tudi s tem sledimo cilju 

"popolne realnosti"? V upanju, da posamezniku olajšam izbiro pravih odločitev v življenju, 

povečujem občutek tesnobe – ker se mora za vse odločati sam, on, ki je tako zelo zmotljiv in 

je do zdaj celo mislil, da dela prav. Na seminarju odkrije, da je bitje z napakami, ki jih sicer 

lahko popravi, ampak – ali bo izbral pravo "popravilo"? 

 

Urban Kordeš (2012) pravi, da so bili največji problem v zgodovini "ljudje, ki so vedeli". 

Koliko napak smo naredili v razvoju človeštva samo zato, ker smo bili prepričani, da vemo, 

kaj je prav, vendar se je pogosto izkazalo, da je bilo to prav le za tisto obdobje, za takrat. To 

je zaradi potrebe po sistematičnosti in izmerljivi jasnosti našega življenja. Zato Kordeš 

promovira "čudenje" in zavest o tem, da "ne vem". Na tem mestu se mi postavlja vprašanje – 

koliko samoučinkovite družbe samoučinkovitih posameznikov bi bilo sploh dobro?! Koliko 

dvomov v prave norme družbe je sploh koristno? Koliko dokazovanj in preizkušanj moralnih 
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vrednot je potrebnih? Morda je odgovor na to vprašanje in reakcija na efekt "popolne 

realnosti" ravno pojav oblike življenja "skvoterstvo". V najširšem pomenu besede to pomeni, 

da se nekdo naseli v zapuščen objekt, ki ne služi več ničemur, vendar brez pravno formalnih 

struktur in brez zakonite pravice. Kajti ko tam živi, ni nič določenega, dokončnega in 

dorečenega. Kar pomeni, da verjame v nekaj neizmerljivega, nedokazljivega. Ko ga bodo 

izgnali, bo šel pač drugam, v nov skvot. Morda je ravno to tisto, kar je "neznano", po čemer 

posameznik v bistvu hrepeni in bi mu pregnalo misli tesnobnosti. Mislim, da sodobni družbi 

manjka ravno to "verjetje", da obstaja nekaj več, kot lahko izmerimo in dokažemo; da obstaja 

nekaj Simbolnega; da obstaja veliki Drugi, v katerega lahko preprosto le verjamemo. 

 

V sodobni družbi je značilna ideologija uspeha, v kateri sta neuspeh in priznanje napake nekaj 

prepovedanega. Moto sodobnega prava je, da naj posamezniki v večini primerov zanikajo, da 

so krivi česar koli (Salecl, 2010b). Za moderno družbo Franzen (Štaudohar, 2011c) vidi 

rešitev v tem, da bi ljudje spet dobili občutek sramu. Pravi, da je sram sicer večinoma 

občutek, ki ga ljudje ne bi smeli imeti, a takrat, ko hrano pridelujemo le še industrijsko ali ko 

vlade držav podpirajo diktatorske režime (zaradi neke posredne koristi, ki jo imajo od njih), 

nas mora biti sram. Če hočemo ohraniti povsem človeški odnos do tega, kar se dogaja v svetu, 

moramo obdržati občutek sramu. Sram potrebujemo, če hočemo biti empatični oz. 

metapatični – takrat bo naš odnos z drugimi primeren, recipročen v odnosu do drugega v 

soobstoju. Vendar nas internet in kabelska televizija intelektualno in kulturno ohromita, ker 

smo z njima podobni naključnim biljardnim kroglam, ki se odbijajo druga od druge 

(Facebook). Naši medosebni dražljaji so velikokrat le naključni dražljaji (polni nepotrebnih 

informacij, ki so vse zelo platonske, in zato omogočajo manj pogojev za osebnostni razvoj). 

Nenehno samoizpolnjevanje29 ima za posledico izgubo energije in sposobnost sodelovanja, 

pesti nas tesnoba in neprestano imamo občutek, da smo neuspešni (Salecl, 2011c). Tako 

delovanje omogočajo spletna omrežja (Facebook, Twitter, internet nasploh), ki nas toliko 

"zaposlujejo", da se izgublja občutek za "pristni" altruizem in pripadnost. Svoj trenutni 

tesnobni občutek enostavno presežem tako, da grem na Facebook pogledat, če me kdo "lika". 

Kako zelo poenostavljeno je prijateljstvo, podpora, usklajevanje različnih mnenj z enostavnim 

klikom na računalniški miški in večina občutka odgovornosti se porazgubi po internetni 

                                                           
 

29 Posameznik naj bi vedel čim več, ničesar naj ne bi zamudil, poznati ga mora čim več ljudi, od katerih mora 
neprestano dobivati potrditve. Zato je zanj ključno, da je zaradi dobrega nastopa popularen in všečen drugim. 
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napeljavi. Sicer Facebook tudi združuje (skupni upori proti globalizaciji), vendar le z 

namenom in za čas opravljanja namena tega povezovanja (dokler traja upor).  

 

Menim, da današnji internet doprinese k manj odločnemu ljudstvu. Danes se usedemo pred 

računalnik in na Facebook napišemo svoje mnenje, dobimo še štiri, ki nas "likajo" in smo 

zadovoljeni – uprli smo se vladi in svoje smo opravili. Pa smo res? Potem pospravimo šotore 

(pri čemer niti ne vemo, če smo dosegli na začetku zadani cilj) in se vrnemo v svoje osnovne 

socialne celice, ki jih v bistvu ravno zaradi javnosti interneta ni. Tako bi lahko rekli, da si 

vsak od nas ustvarja iluzorno predstavo mehurčka zasebnosti, ko smo zazrti v svoj zaslon 

računalnika, ki informacije pošilja daleč naokoli in vsem v omrežju. Franzen (Štaudohar, 

2011c) pravi, da je težko verjeti, da bo generacija, ki ni sposobna razmišljanja oz. doživetja in 

vživljanja, uspešna pri vodenju sveta. Na političnem prizorišču se lahko vidi, kaj se zgodi, ko 

se na stvari samo še odzivajo in niso sposobni razmisleka. Zato lahko rečemo, da internet 

poneumlja, ker posameznika oblikuje v neki reaktiven stroj, ki se polni z neprestanimi in 

velikokrat nepomembnimi podatki, brez globokega razmisleka o tem, ali je tako delovanje 

sploh smiselno. Temu bi Fromm (2004) rekel iskanje smisla v "imeti" in žal ne v "biti". Če 

sem, kar imam – potem sem neprestano v nevarnosti (čutim tesnobo), da to izgubim. Če sem, 

kdor sem – potem mi tega ne morejo vzeti. Nagnjenje k "imeti" temelji na nečem, kar se z 

rabo zmanjšuje; nagnjenje k "biti" se z rabo krepi. 

 

Urban Kordeš (2012) trdi, da se današnja znanost ne ukvarja z absolutno resnico, ampak da 

raziskuje odkritja, spoznanja, torej posamezna dejstva, spoznanja na podlagi (osebnih) 

doživetij, brez posploševanja, da bi potrdili ali zavrgli splošno resnico. Ricarda (Revel & 

Ricard, 1998) je povsem prevzel modrec, ki ga je srečal v gorah Himalaje, zato zdaj verjame v 

budizem. Ampak, ali imajo lahko "modreci" s svojo karizmo res tako moč "spreminjanja" 

drugih ali jim jo pripisujemo mi sami – Ricarda je prevzel zato, ker je on sam v tistem 

trenutku izražal hrepenenje po takem spoznanju. Podobno omenjeni avtor opisuje svoj strah 

oz. občudovanje do verstev iz otroštva – in končno je srečal osebo, ki je to poosebljala. 

Menim, da gre le za neko spoznanje ob doživetju, ki je drugim razlagano kot resnica, da je 

budizem edino pravo verovanje, ki človeku resnično odpre smisel življenja in obstoja. V 

bistvu pa gre morda le za njegovo osebno kompenziranje pretiranega spoštovanja verstva, ki 

ga je tisti trenutek spoznal v Himalaji. 
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Veliko bolj pomembno bi bilo filozofijo razumeti; je ne jemati kot razlago, učenje ali teorijo o 

življenju, temveč kot način življenja samega (Revel & Ricard, 1998). Završnik (Puncer, 2010) 

navaja, da je danes glavni premik v vednosti o zločinu ta, da postaja forenzik tisti, ki bo z 

analizo DNK in drugimi sofisticiranimi metodami izsledil konkretnega zločinca, ne bo pa 

odkril vzrokov kriminalitete. Družba se ne ukvarja več z odpravljanjem vzrokov kriminalitete, 

pomembno je le to, da je zadeva raziskana in zabeležena s poročilom. Vendar zločin je – in to 

je ključno – normativen in ne dejstven pojav. Norm ne moremo odkriti v samih dejstvih. 

Vrednot ne moremo odkrivati v tehničnih raziskavah in jemanjih prstnih odtisov. Tako je 

serijski morilec postal popikona, dobro ponazarjajoč premike v različnih oblikah vednosti, ki 

jih razvija trenutna družba – od psihoanalitične preko kritične k forenzični vednosti in na tak 

način se odraža vpliv znanosti v življenju (prav tam). 

 

Vsi resničnostni šovi, plastične operacije, kreiranje nerealnih podob na internetnih omrežjih 

imajo v ozadju potrebo po samopotrditvi s pomočjo samopreobrazbe (Salecl, 2011c). Vendar 

paradoksalno je v tem to, da potrebujemo druge za potrditev te naše "samopotrditve". Ljudje 

se ne izpostavljajo v resničnostnih šovih, ljudje se ne operirajo, ljudje ne kreirajo nerealne 

podobe na internetu zato, da bi bili videti drugačni, temveč hočejo, da bi jih drugi videli 

drugače. Zato bi bilo pomembno, da družba ustvarja pogoje za posameznikovo ozaveščanje v 

njej. Vendar moderne preobrazbe tega ne ponujajo. Ponujajo le trenutne občutke netesnobe – 

to je moderno, instantno ozaveščanje. 

 

Ravno možnost odločanja oz. izbiranja odpira posamezniku možnost za lastno spremembo. 

Trditve psihoanalize, da so ljudje odgovorni za svoje simptome, ne smemo razumeti, kot da je 

posameznik racionalno izbral svoje trpljenje, svoj simptom (Salecl, 2011c). Trditev je treba 

razumeti tako, da je posameznik odgovoren za stvaritev oz. izbiro simptoma (nevroze), s 

katerim rešuje nastali položaj. Možnost spremembe nam omogoča, da posamezen simptom 

(nevrozo, trpljenje, vedenje, ki nam ne prinaša zadovoljivih učinkov) okrepimo (oz. ga 

ustvarimo) ali pa premagamo tako, da razmislimo o smiselnosti njegove uporabe in ga 

posledično uravnovesimo ali celo odpravimo. Problem je le v tem, da so naše izbire pogosto 

preveč pod vplivom vsiljenih potreb družbe. Morda tudi z zavajanjem, da je danes v življenju 

vse mogoče, le prav se je treba odločiti. Kadar je neka ideja v družbi deležna posebnega 

poveličevanja, je treba biti pri njej zelo previden. Čeprav nas sedanja ideologija uči, da nam 

možnost izbire pomaga ohranjati nadzor nad življenjem in zmanjšati tveganje, je resnica ta, da 

nam prikrito vsiljuje razloge za obžalovanje tega, kaj bi lahko bilo (če bi izbrali nekaj 
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drugega), in upanje, kaj bo (ker smo izbrali ravno to). "Človek potrošnik" se kot sam ne bo 

spremenil, ker so nekateri osebnostno prešibki. Treba je končati in spremeniti sedanje razmere 

neoliberalizma, v katerih je zdravo gospodarstvo mogoče le na račun nezdravih človeških 

bitij. Premalo je le sprememba proizvodnje "za porabo" namesto "za dobiček" – ker se ne ve, 

na katero porabo se nanaša: na zdravo ali patološko (Fromm, 2004). 

 

 

5.4 SODOBNEJŠI ODGOVORNEJŠI INDIVIDUUM – KDO 

JE TO? 

 

Nekateri strokovnjaki so prepričani, da je veliko mentalnih mehanizmov naše osebnostni 

(med drugim tudi motivi) preveč pogojenih s podzavestnimi impulzi in da je introspekcija 

nepomemben ter neučinkovit način spoznavanja samega sebe (May, 2011). Pogosto zato 

zavračajo ideje o ozaveščanju, krepitvi občutka samoučinkovitosti, lastne vrednosti in 

zdravega egoizma posameznika. Drugi avtorji (Piaget, Pinard, Wellman, Harris) zagovarjajo 

enotno mnenje, da metakognitivno znanje posamezniku ni prirojeno, konstruirati ga mora s 

pomočjo svojih izkustev in njihovih miselnih predelav (Bakračevič, 1995). Res je, da 

podedovane osebnostne poteze težko spremenimo; lahko pa spremenimo naučeno vedenje 

(Auer, 2005). Jung (1994) opozarja na dve zakonitosti, ki ju je spoznal v svojih dolgoletnih 

izkušnjah terapevtskega dela: 

- za vsak del zavestnega življenja, ki izgubi pomembnost in vrednost (ker ga posameznik 

prevrednoti), se pojavi nezavedna kompenzacija; 

- nobena psihična vrednost ne more izginiti, ne da bi jo nadomestila druga, enake 

intenzitete. Zato sem v nalogi do zdaj že večkrat poudaril, da posamezniku ne zadostuje le 

razumevanje osebnostne problematike, pomembno je, da jo ozavesti, dojame njen 

energetski del. Afektivni del je ključen za to, da bo ozaveščanje preoblikoval v dopolnjeno 

osebnostno strukturo. 

Podobno Fromm (2004) trdi, da je posameznikov značaj mogoče spremeniti, če: 

- trpimo in se tega zavedamo. Jung (1994) pravi, da je v terapiji ključen moment "mrtve 

točke", ko posameznik izčrpa vse možnosti zavestnega reševanja problema – takrat bo 

njegovo nezavedno gotovo odreagiralo na neznosno stanje in takrat je verjetno priložnost 

za ozaveščanje; 

- če prepoznamo vzrok za to, da se imamo slabo; 
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- če spoznamo, da ostaja način, kako se tega znebiti; 

- če privolimo v spremembo življenjskih pravil in načina življenja. 

Pri terapijah si terapevti niso enotni glede četrte stopnje (prejšnji odstavek). Nekateri menijo, 

da je vpogled dovolj, vendar Fromm (2004) zagovarja tezo, da brez sprememb značaja ne bo 

učinka (vpogled ni dovolj). Film Unscrewed pokaže, kako oseba sprejme povsem racionalno 

odločitev za dosego nekega cilja, sočasno pa nezavedno dela vse, kar je mogoče, da bi se mu 

izognila (cilju) (Salecl, 2011c). V partnerstvih drug drugemu izpolnjujemo potrebne vloge. Če 

neki odnos, ki sicer bazira na impulzivnem vedenju partnerjev, rešujemo z učenjem 

učinkovitih strategij reševanja konfliktov, bo morda ravno to razlog za ločitev – ker si 

partnerja ne bosta več dopolnjevala vlog v tem, ko sta razreševala konflikt na svojevrsten 

konfliktno impulziven način. Zato se strinjam s Frommovo trditvijo, da do ozaveščene 

spremembe ne more priti, če ne redefiniramo smisla svojega delovanja (značaja). 

 

Za kakovostno sobivanje z drugimi moramo najprej spoznati sami sebe. Ko človek dojame, da 

je sam odgovoren za delovanje svojih možganov in da vsaka misel dobesedno spremeni 

delovanje sinaptičnih krogotokov, ki nato določajo njegovo zaznavanje in zdravje, bo veliko 

previdnejši pri svojih življenjskih odločitvah. Osvobojen bo pritiskov preostalega sveta. 

Oblikovanje referenčnega okvirja v otroštvu je ključnega pomena za nadaljnji razvoj 

posameznika. Vendar je v dinamičnem odraščanju pomembno, da se osvobajamo 

ponotranjenih omejitev, standardov in pričakovanj staršev ter drugih pomembnih oseb iz 

našega otroštva (Gould, v Žorga, 1999a). Gould (prav tam) govori o osvobajanju samega sebe 

od vezi in omejitev otroške zavesti. Otroška zavest se omejitvam iz okolja podredi in jih 

ponotranji ali pa jih obide in se jim upira – tako otrok ostaja enovit. Zavest odraslega ne 

deluje tako "enostavno". Trenutno problematično obdobje poruši njegovo enovitost zaradi 

dvoma v pravilno izbiro med mnogimi možnostmi reševanja in posledične negotovosti. Širši 

spekter rešitev zahteva soočanje in vedno znova tehtno odločanje, po kateri poti se bo lotil 

reševanja trenutne problematične situacije. Izmikanje temu ne prinese trdnosti; prinese vedno 

večji občutek nesamoučinkovitosti. Fenomenologija možganov vodi v svobodo (Merljak, 

2007a). Franzen (Štaudohar, 2011c) razmišlja, da je svoboda predvsem zgodba o tem, da ima 

človek lahko več življenj v enem življenju in da so ljudje veliko bolj zanimivi, kot kaže na 

prvi pogled. Bolj svobodni, če si upajo. Njegove trditve ne razumem v smislu beganja 

posameznika od odgovornosti v določenih medosebnih odnosih (vedno nove partnerske zveze 

zaradi strahu pred vezanostjo), temveč kot ozaveščenost o selektivnosti lastnih referenčnih 

okvirov, zaradi katerih pogosto ne vidimo drugih možnosti v svojem življenju, ki bi morda 



 Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja        
__________________________________________________________________________________           

184 

pripomogle k bolj samoučinkovitemu delovanju. Kantavtor Iztok Mlakar je v enem od svojih 

intervjujev dejal, da je spreminjanje stališč skozi čas znak človekove distance in zrelosti. Zato 

mi je morda bližje od Gouldovega osvobajanja (Žorga, 1999a) Mezirowo redefiniranje in 

popravljanje pogleda na določene izkušnje (prav tam). Svobodo razumem kot možnost 

ponovnega osmišljanja izkušenj, če posameznik uvidi, da je bilo njegovo dosedanje 

prepričanje in vrednotenje izkušnje neučinkovito. Oblikovanje referenčnega okvirja v 

odraščanju ne pomeni le pridobivanja novih izkušenj – pomeni predvsem kvalitetno 

definiranje in redefiniranje odnosa do lastnih doživetij. 

 

Jung (1994) opredeljuje sodobnega človeka kot samotarja, ki je odmaknjen od množice in 

potopljenosti v skupno nezavedno. Sodobni človek naj bi se ravno z individuacijo osvobodil 

od prvinskega nezavednega, ki mu je zaverovan "nižji sloj" ljudi gledano s psihološkega 

stališča. Dejstvo, da živimo v sedanjosti, še ne pomeni, da živimo sodobno in svobodno. 

Sodoben je tisti, ki se povsem zaveda sedanjosti. To pomeni, da se zaveda svoje eksistence 

kot človek z najintenzivnejšo in najekstenzivnejšo zavestjo (ob minimumu nezavednega) o 

prehodnem obdobju (sedanjostjo) med preteklostjo in prihodnostjo. S tem zatre idejo, da bi 

lahko bili oholi ali izgubljeni v iluziji, da smo dosegli vrh osebne zgodovine ali zgodovine 

človeštva. Čredni posameznik nikakor nima lastnostni sodobnega človeka, ki bi lahko celo 

presegel zavezanost le enemu verovanju30 in šele s tem dosegel svojo dejansko bit obstoja. 

Notranje zavedajoč človek želi nekaj, česar vidni (zunanje motiviran) človek ne želi – in 

ravno usklajevanje tega nasprotja je tisto, kar posamezniku omogoči individuacijo. Sodobni 

človek se zaveda, da je sicer zelo podoben "nižjemu sloju", zato šibkih točk ne vidi le v 

drugih, vidi jih predvsem v sebi. Vendar ravno zato svoje energije ni več pripravljen 

porabljati za zunanji svet, želi jo preusmeriti v notranje zavedanje samega sebe. Ravno 

zavedanje o lastnem "slabem" je po Jungovem (prav tam) mnenju tisto, kar prinese olajšanje 

ob spoznanju, da jih (šibke točke) z zavestjo lahko kontroliramo. Vendar ob tem takoj sledi 

opozorilo, da misel o naši zmožnosti nadzorovanja vsega nezavednega področja ni iluzorna 

(prav tam). Poznejši razvoj psihoanalize je bolj kot nagonske želje poudarjal pomen duševnih 

pretresov v zgodnjih medosebnih odnosih (Fromm, 2004). Vendar je načelo ostalo enako: kar 

                                                           
 

30 Jung (1994) sicer govori o verskih religijah, za katere ugotavlja, da jih ljudje ne dojemajo več kot nekaj, kar bi 
izhajalo iz notranjosti, duhovnosti, pač pa povsem iz zunanjega materialnega sveta; sam razumem verovanje v 
širšem smislu verovanja in pripisovanja smisla življenju, ki ga živi vsak od nas. 
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je potlačeno, so zgodnje in poznejše travmatične želje in strahovi. Torej potlačene so 

iracionalne, otročje in individualne sestavine doživetij. 

 

Za učinkovito ozaveščanje potrebujemo vse tri osebnostne lastnosti, ki jih proučujem: če ni 

dovolj čvrstega občutka samoučinkovitosti, si posameznik ne prizna napak; če ni 

samouravnavanja, ne zna izbrati smeri razvoja in potrebne vztrajnosti; če ni metapatije, potem 

ne zna dovolj objektivno pogledati na lastno problematično situacijo (z vidika drugega, 

upošteva le svoj referenčni okvir). Na tem mestu se mi spet postavi vprašanje, ali je potem 

ozaveščanje kognitivno ali čustveno dejanje. Oboje. Menim, da je v osnovi kognitivno, 

vendar hkrati nujno afektivno zaradi ustrezne motivacijske energije posameznika. Ključno 

vlogo pri tem ima metapatija, ki nekako predstavlja uravnoteženje med kognicijo in čustvi. 

Ozaveščanje ni nič drugega kot zapoznela vzgoja oz. prevzgoja samega sebe. Tako postaja na 

nivoju konceptualizacije samokontrola vedno bolj pomembna. Zato tudi mi na seminarjih 

poudarjamo razvijanje samokontrole. Resnično zavestno samouravnavanje se pojavi 

(Bakračevič, 1995): 

- ko predhodna miselna konceptualizacija pridobi primarno vlogo glede na nato izvedeno 

akcijo (predhodno sta bili bolj istočasni in sinhronizirani); 

- ko posameznik postane zmožen refleksije procesov samouravnavanja in s tem razvija 

zmožnosti načrtovanja vseh vidikov kognitivnega obvladovanja trenutnih situacij. 

 

Ko "jaz" postaja "individuum", posameznik prehaja iz svojih posameznih entitet, združenih v 

identiteti, v zavest individuuma (Merljak, 2007a), ki spoznava, da so vse njegove "resnice" 

zelo omejene. Če poskušam napisano dopolniti s svojimi mislimi – individuuma razumem kot 

posameznika, ki je ozavestil in dojel, da je za njegovo delovanje pomemben predvsem odnos 

do samega sebe. Ta pa naj ne bi bil odvisen od tega, s kom je posameznik trenutno v odnosu. 

V svojem referenčnem okviru ima posameznik neko lastno predstavo o sebi oz. odnos do 

sebe. Pogosto se nam lahko zgodi, da sta kontinuiteta in trdnost odnosa do sebe odvisna od 

okolja oz. drugih, s katerimi sem v odnosu v nekih situacijah – zelo samozavesten odrasel se v 

odnosu do svojih staršev ali svojega šefa v službi kljub svoji samozavesti še vedno počuti 

preveč podrejenega in manjvrednega. Individuum je posameznik, ki je uspel z integracijo 

(Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) razviti tako čvrsto osebno naravnanost (Musek, 

1999), da se počuti osebno vrednega ne glede na to, s katero osebo je trenutno v odnosu. 

Četudi je v odnosu z neko njemu pomembno osebo (s tem mislim pomembno v pozitivno ali 

negativno smer – jo pretirano poveličuje ali pretirano degradira). Ne glede na to, s kom je 
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posameznik v odnosu (s sodelavcem, ki mu neprestano zbija podobo v očeh drugih, ali z 

nekom, ki mu je prijeten), je njegov odnos do samega sebe enak. Mislim, da je to bistvenega 

pomena za rast posameznika od jaza (identitete, zavesti o sebi) k individuumu (zavesti o 

zavesti).  

 

Zakaj tako poudarjam pomen metapatije in ne toliko empatije v medosebnih odnosih 

(predvsem v neprijetnih situacijah), lahko ponazorim s primerom sklepanja "pogodbe s fajn 

fantom" (Lickerman, 2010). Lickerman (prav tam) se je po končani zvezi s svojo partnerico 

dolgo časa spraševal, zakaj ima tako ustrežljiv odnos do nje, kljub temu da nista bila več par. 

V bistvu je šlo za njeno manipulativno izkoriščanje njegove ustrežljivosti, vendar še bolj kot 

to je pomembno, da je on kot "fajn fant" tako manipulacijo dopuščal – kljub temu da se je 

neučinkovitosti svojega vedenja zavedal in ga je to zelo iritiralo. Menim, da je nevarnost 

takega vzorca reagiranja v tem, da ga posameznik navadno zavzame do večine ljudi v svojem 

življenju, kar pogosto pomeni pretirano usmiljenje do drugih in posledično izgubljanje zdrave 

meje lastne odločnosti. Omenjeni avtor opozarja, da je do trenutka, ko je ozavestil svoje 

neučinkovito delovanje, menil, da gre za notranje motiviran proces. To pa nikakor ni bilo res, 

saj je to povsem zunanja motivacija – pridobivanje naklonjenosti drugih. "Pogodba s fajn 

fantom" je bila enostavna: vedno ti bom ustregel v zameno za tvoje mnenje o meni, da sem 

ustrežljiva, sočutna in nasploh odlična oseba – in predvsem, da me imaš rada. Prekinitev 

"pogodbe s fajn fantom" ne pomeni, da je posamezniku vseeno za druge ali da mu ni več 

pomembna njihova naklonjenost. Njen pomen je v tem, da posameznik veliko lažje 

samouravnava svoje počutje v primerih notranje neskladnosti, ki se pojavi (oz. se je pojavila), 

kadar so mu drugi nenaklonjeni. Pomeni osvoboditev samopotrjevanja na podlagi 

naklonjenosti drugih (zunanje fokusirana motiviranost). Sočutno obnašanje do nekoga je tako 

resnično lahko izvedeno le kot "suport" do drugega (ki izhaja iz predhodnega metapatičnega 

razumevanja) in ne kot vzdrževanje lastne vrednosti v smislu všečnosti drugim (empatija, če 

upoštevamo njeno egoistično naravo, o kateri sem razglabljal v poglavju "Ali je empatija res 

vedno altruistične narave?"). Lickerman poudarja, da kljub dolgoletnemu spoznanju še ni 

povsem razvil avtomatizma in da gotovo še obstajajo trenutki in situacije, ki ga spet vlečejo v 

neučinkovit način delovanja s pretirano izraženo potrebo po naklonjenosti. Vendar občutek, 

da se lahko sam odloči za svoje delovanje, kljub vsemu vsebuje pomembne gradbene 

elemente okrepljenega občutka samoučinkovitosti. 
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Izraz čustvo bi lahko označili kot nenaden padec zavesti v magično (Sartre, 2007). Čustvo se 

pojavi, kadar svet orodij (vse možnosti, ki jih še imam) nenadoma izgine, na njegovem mestu 

se pojavi magični svet. Čustvo ni nekaj naključnega ali nekaj, kar bi bilo dano in bi prihajalo 

od zunaj – čustvo ni nered. Čustvo je način bivanja zavesti. Zavest ob prehudi situaciji pohiti 

v magični svet čustva, se pogrezne vanj in se pri tem degradira: je nova zavest, ki se sooča z 

novim svetom in ga ravno s svojo največjo intimnostjo – verjetjem – konstituira. Osvoboditev 

je tako lahko samo ena – mora biti posledica očiščevalne refleksije ali popolnega izginotja 

ganljive situacije (zato, da ne bi bilo več potrebe po čustvu). Če poskušam njegove trditve 

prenesti na svoje razumevanje empatije in metapatije, pomeni, da pri pretirani empatiji 

(pretiranem sočutju) posameznik s svojo zavestjo izbere "zavajajoč" magični nerefleksiven 

svet. Če poskuša nastalo situacijo očiščevalno refleksirati, to pomeni, da poskuša biti 

metapatičen in disociiran v njenem razreševanju. 

 

Udeleženci na seminarjih imajo pogosto občutek, da z ozaveščanjem in posledično z 

osebnostnim spreminjanjem izgubljajo pristnost svojega delovanja. Menim, da je napaka 

takega razmišljanja v tem, da dojemamo svojo pristnost kot prirojen avtomatizem. Vendar je 

pri tem ključno zavedanje, da smo to pristnost pridobili nič drugače kot z lastnimi izkušnjami 

in utrjevanjem določenega načina razmišljanja in vedenja. Ravno tako tudi zdaj, ko izbiramo, 

kaj bi bilo v določenih situacijah najbolje narediti, si bogatimo svoje izkušnje, ki jih moramo 

potem le še natrenirati, ponotranjiti in bodo na tak način postale naša nova pristnost. Menim, 

da pristnost ni lastnina, ampak je proces. Razmišljanje udeležencev, da z ozaveščanjem nekaj 

izgubijo, ima svoje temelje v lastniškem razmišljanju "imeti"31 (Fromm, 2004). Usmerjenost k 

imeti se kaže v vse pogostejši rabi samostalnikov ("Imam težavo.") namesto glagolov ("Sem v 

stiski."). Problem je v tem, da se posameznikov jaz, njegovo čustvo spremeni v nekaj 

brezosebnega, v problem. Izgubi se osebna "vpletenost". Zdi se, da ima posameznik problem, 

pravzaprav pa ta problem poseduje njega. Tak način razmišljanja in govorjenja kaže na skrito, 

nezavedno odtujenost. Stavek "Jaz imam nekaj (nekoga)." v bistvu razoseblja "jaz" – ker jaz 

ni jaz sam po sebi, pač pa je jaz in postane jaz šele, ko nekaj ima. Torej "jaz sem, kar imam". 

                                                           
 

31 Fromm (2004; Musek, 1999) govori o dveh modusih življenjske drže – "imeti" (posameznik je odtujen, saj vse 
življenjske vidike vrednoti s stališča lastnine) in "biti" (posameznik ni odtujen, saj ceni življenje, soljudi, sebe in 
svet kot vrednote same po sebi in ne kot sinonime lastnine; razvija edinstveno entiteto posameznika v podobi 
individuuma). 
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Kar pomeni, da ima ta "lastnina" (predmet ali oseba) v oblasti posameznikov jaz – ker 

predstavlja njegovo identiteto. 

 

V današnjih časih se razvija prepričanje, da naj bi ljubezen dandanes v prvi vrsti temeljila na 

ljubezni do samega sebe (Salecl, 2011c). Menim, da je ljubezen do sebe (samosprejemanje), 

če jo razumemo v smislu zdrave samopodobe in zdravega egoizma, povsem učinkovita. 

Pojavljajo se problemi, ker to misel nekateri razumejo zelo narcisoidno. Zato je pomembno 

razlikovati med narcisizmom in zdravim egoizmom. 

 

Lin (2007) meni, da bi morala biti najvišja oblika samoučinkovitega posameznika izražena v 

njegovi modrosti. Razume jo kot najvišjo obliko misli, ki poskušajo uskladiti posameznikove 

sanje oz. njegov idealizem z dobro mero humorja, prežetega z realnostjo. Kljub temu da ni 

zagovornik vklepanja človeških zadev v natančne formule, je podal svoje definicije 

človeškega obstoja (prav tam): 

- resničnost – sanje = vegetativno življenje 

- resničnost + sanje = otožnost (na splošno imenovana idealizem) 

- resničnost + humor = realizem (imenovan tudi konservatizem) 

- sanje – humor = fanatizem 

- sanje + humor = fantazija 

- resničnost + sanje + humor = modrost 

 

V bistvu bi lahko poiskali analogijo s psihoanalitičnim Idealom jaza, ki se ob soočanju gonov 

oz. želja z realnostjo pretvarja v individuuma, pri čemer lahko humor resnično olajša soočanje 

s svojimi šibkimi točkami obrambnih mehanizmov in ozaveščanjem nasploh. Humor do 

samega sebe dovoljuje napake, priznavanje napak. Lin poudarja, da nas v pretirano popolnost 

potiska že krščanska ideologija, ki Boga predstavlja kot popolnega in človek naj bi mu 

ponižno sledil. Ponuja primerjavo z grškimi bogovi – Grki so iz svojih bogov naredili ljudi, 

medtem ko so kristjani želeli iz svojih ljudi narediti bogove. Kako težka naloga za pripadnika 

krščanske družbe, saj mora slediti idealu, ki ga nikoli ne more doseči – vsepopolnega Boga. 

Kaj nam preostane drugega, kot da iščemo instantne nadomestke v trenutnih zadovoljitvah 

svoje "virtualne" popolnosti. Mislim, da človeštvo ne potrebuje posameznika, ki poskuša 

doseči idealnost s prevaro – ideal je dejansko dosegljiv le s prevaro, s sprenevedanjem in 

prikrivanjem, da nepopolnost ne obstaja. Misli postanejo jasne šele, ko jih je posameznik 

sposoben predelati s svojimi občutki, ki pogosto nakazujejo na nepopolnost. Menim, da ni 
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preprostejšega in bolj popolnega dejanja kot sprejetje nepopolnosti z zadostno mero humorja, 

dobrohotnega zavedanja, da ravno to vodi do edinstvene človečnosti. Tako resnica postane 

preprosta in razumljiva (prav tam), kajti človek postane moder, ko postane zvit in duhovit. V 

bistvu bi moral odrasel človek spet nekako sprejeti svojo otroškost. Kljub temu da so otroci 

odvisni od svojih staršev, so z vidika humorja, ki ga omenja Lin (prav tam), veliko manj 

odvisni – saj še niso omejeni z navadami in s prepričanji. Menim, da smo odrasli nemodri, 

dokler smo odvisniki svojega referenčnega okvirja. Ko smo ga sposobni pogledati z distance, 

se lahko celo sprijaznimo s svojimi bojaznimi in z omejitvami, kar je bistveno za dosego 

modrosti. Lin (prav tam) pravi, da je bistvo človeštva individuum – z njim se vse začne in 

konča, kajti on je cilj sam po sebi. 

 

Mencij (Lin, 2007), kitajski filozof 4. stoletja pr. n. št., označuje "velikega človeka" s tremi 

lastnostmi: z modrostjo, s sočutjem in pogumom. Modrost in čustvena kompetenca imata 

skupne sestavine – ena od njih je, da se ju je mogoče naučiti (Zadel, 2012). Lin (2007) pravi, 

da sta pogum in modrost zanj ista stvar. Meni, da se pogum rodi iz razumevanja življenja, 

kajti šele posameznik, ki razume življenje oz. postane moder, je tisti, ki lahko postane tudi 

pogumen. Je tisti, ki je sposoben preseči, preoblikovati ozko in specializirano razmišljanje v 

širše dojemanje konteksta dogajanja (Csikszentmihalyi & Rathunde, 1998, v Žorga, 1999a). 

Modrost nas namreč pripelje do poguma, da se lahko opiramo norim ambicijam modernega 

sveta, ki tako zelo poveličuje idejo o idealizmu na vseh ravneh – tudi na ravneh osebnostnega 

razvoja posameznika. Naj omenim le še opombo avtorja (prav tam), da je največja prepreka 

do modrosti uravnovešenje želje po slavi – navaja besede nekega meniha, ki priznava, da se ni 

težko znebiti želje po denarju, vendar pa pri sebi in preostalih menihih, kljub odločitvi o 

umaknitvi iz javnega življenja, še vedno zaznava željo po ugledu in priznanosti v družbi. 

 

Tudi sam sem to potrebo v celotnem besedilu večkrat omenjal. Občutek imam, da je pri vseh 

stvareh na poti razvoja od posameznika preko ozaveščenega odraslega do individuuma vedno 

potreba po sprejetosti. Tudi če posameznik stori nekaj zaradi želje, da pomaga, da je videti 

dober, pameten, močen, da uveljavi prevlado z nesramnostjo – vedno je zadaj želja po 

sprejetosti. Razmišljanje o individuumu me zelo hitro pripelje do bojazni, da če posameznik 

razvija samega sebe v smeri samopotrditve, si potem v končni obliki individuumov drug 

drugemu sploh nismo več pomembni?! Pomembno je le še to, da posameznik obstaja kot on, 

sam s svojimi občutki samouravnanega zadovoljstva. V tej smeri razumem način razmišljanja 

ekstremnih alpinistov, menihov, pa konec koncev tudi Facebooka – ki sicer pod pretvezo vse 
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večje povezanosti omogoča vse večjo "zamaskirano" izoliranost posameznika. Razlika med 

menihom v Tibetu ali nekom na Facebooku je le v tem, da menih nima maske. Ali pač – je 

njegova maska morda ravno to, da se je odločil za tako ekstremno samsko (kar seveda ne 

pomeni samotno) življenje. 

 

Ozaveščanje in razvijanje posameznika v sodobnega, odgovornega indviduuma razumem kot 

skupek vzajemnega razvijanja vseh treh osebnostnih lastnosti – samoučinkovitosti, 

samouravanja in metapatije. Zato sem v teoretičnem delu želel opredeliti bistveno 

razlikovanje med njimi in hkrati njihovo prepletenost, ki se odraža v procesih ozaveščanja. 

Težko bi postavil vrstni red vzročne povezave med ozaveščanjem in vsemi tremi 

osebnostnimi lastnostmi. Prepričan sem, da se z ozaveščanjem razvijajo vse tri omenjene 

lastnosti. A hkrati sem prepričan tudi v to, da z razvijanjem samoučinkovitosti, 

samouravnanosti in metapatije posameznik utrjuje in nadgrajuje ozaveščanje. Vse omenjeno 

je pomembno tako za posameznikovo zasebno kot službeno življenje. V obeh okoljih lahko 

svoje socialne in strokovne vloge izvede bolj profesionalno – če lahko temu rečem tako tudi 

za zasebno okolje. Kot sem omenil v "Uvodu", sem eden od izvajalcev usposabljanj socialnih 

veščin na Policijski akademiji, zato sem želel z raziskavo preveriti svoj osebni vtis in občutek, 

da z našimi usposabljanji zaposlenim v Policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve uspemo 

ponuditi učinkovit "suport" v razvijanju omenjenih lastnosti oz. ozaveščanju. Odgovoren in 

visoko ozaveščen zaposleni uspe svojo strokovnost nadgraditi v profesionalnost, s čimer 

pripomore k učinkovitosti celotne delovne organizacije (Vrana, 2013). Ugotovitve raziskave 

bom predstavil v nadaljevanju, v empiričnem delu disertacije. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Empirični del 
__________________________________________________________________________________ 

191 

6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

Bandura (1997) poudarja, da sta pri doživljanju izkušenj pomembna lastna interpretacija in 

odnos do dogodkov v življenju. Avtor govori o posledicah prepričanj v lastno učinkovitost, 

premalo pa o načinih razvijanja motivacije za doseganje ciljev, ki naj bi pripomogli k večjemu 

prepričanju v lastno učinkovitost. Menim, da je eden od motivatorjev samoučinkoviti lahko 

posameznikova udeležba na seminarjih, ki so usmerjeni v krepitev empatije oz. metapatije in 

samouravnavanja. Zato je namen raziskave, da preveri in odkrije, ali je na seminarjih 

Komunikacija in obvladovanje konfliktov in Obvladovanje stresa mogoče razvijati empatijo, 

metapatijo in samouravnavanje – ter posledično samoučinkovitost. 

 

Cilji raziskave: 

 

- raziskati, kakšna je povezava med empatijo oz. metapatijo, samouravnavanjem in 

občutkom samoučinkovitosti, ter ugotoviti, ali je tri mesece oz. eno leto po izbranih 

oblikah seminarja sprememba sposobnosti empatije, metapatije in samouravnavanja 

povezana s spremembo občutka samoučinkovitosti pri posamezniku; 

- ugotoviti, koliko se na izbranih oblikah seminarja oblikujejo sposobnosti empatije, 

metapatije, samouravnavanja in občutek samoučinkovitosti; 

- ugotoviti, kako se spremeni sposobnost empatije, metapatije, samouravnavanja in občutek 

samoučinkovitosti pri udeležencih izbranih oblik seminarja po treh mesecih (drugo 

merjenje) oz. enem letu (tretje merjenje) od udeležbe na izbranih oblikah seminarja; 

- ugotoviti, ali je spol udeleženca na izbranih oblikah seminarja povezan z njegovim 

razvojem empatije, metapatije, samouravnavanja in občutkom samoučinkovitosti; 

- opredeliti sistem spremenljivk, ki najbolj napovedujejo razvoj občutka samoučinkovitosti. 
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6.2 HIPOTEZE IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

PRVA HIPOTEZA: Udeležencem se po treh mesecih in enem letu po izbranih oblikah 

usposabljanja sposobnost empatije bolj spremeni kot pri respondentih kontrolne skupine. 

DRUGA HIPOTEZA: Udeležencem se po treh mesecih in enem letu po izbranih oblikah 

usposabljanja sposobnost samouravnavanja bolj spremeni kot pri respondentih kontrolne 

skupine. 

TRETJA HIPOTEZA: Udeležencem se po treh mesecih in enem letu po izbranih oblikah 

usposabljanja občutek samoučinkovitosti bolj spremeni kot pri respondentih kontrolne 

skupine. 

ČETRTA HIPOTEZA: Pri udeležencih seminarja Obvladovanje stresa se občutek 

samoučinkovitosti po treh mesecih od udeležbe na seminarju bolj poveča in tudi po enem letu 

od udeležbe na seminarju manj upade kot pri udeležencih seminarja Komunikacija in 

obvladovanje konfliktov. 

PETA HIPOTEZA: Pri ženskah je občutek samoučinkovitosti bolj povezan s sposobnostjo 

empatije; pri moških bolj s sposobnostjo samouravnavanja. 

ŠESTA HIPOTEZA: Občutek samoučinkovitosti je pri udeležencih izbranih oblik seminarja 

eno leto po udeležbi manjši, kot je bil po treh mesecih po udeležbi na izbranih oblikah 

usposabljanja. 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kateri dejavniki (empatija, samouravnavanje, vrsta 

seminarja, spol, starost, stopnja izobrazbe, vrsta osnovnega policijskega šolanja – 

kadeti/kandidati, količina dosedanjih seminarjev o osebnostni rasti, leta službovanja) so 

najmočneje povezani z razvojem samoučinkovitosti? 

 

 

6.3 METODA 

 

Raziskava je bila zasnovana eksperimentalno, longitudinalno in vsebuje kvantitativno analizo 

podatkov, pridobljenih na podlagi pripravljenega vprašalnika – tester baterije32 (Bucik, 1997) 

za udeležence izbranih oblik seminarja in respondente kontrolne skupine. 

                                                           
 

32 V nadaljnjem besedilu bo uporabljan zapis vprašalnik. 
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6.3.1 VZOREC 

 

Vzorec so sestavljali zaposleni v Policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve. Raziskava 

zajema tri skupine respondentov: 

- skupina 69 udeležencev seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov (pet izvedb) 

– na začetku raziskave je bilo razdeljenih 86 vprašalnikov; 

- skupina 73 udeležencev seminarja Obvladovanje stresa (pet izvedb) – na začetku 

raziskave je bilo razdeljenih 77 vprašalnikov; 

- skupina 68 respondentov kontrolne skupine, ki v času do raziskave in med njo niso bili 

udeleženci izbranih oblik seminarjev – na začetku raziskave je bilo razdeljenih 112 

vprašalnikov.33 

Respondenti skupine KS so bili izbrani naključno; respondenti skupin KOM in STRES so bili 

napoteni na seminar brez predhodnega selekcijskega postopka. Izbrani so bili naključno s 

seznama interesentov za posamezne vrste seminarjev, ki ga vsako leto pridobi Center za 

izpopolnjevanje in usposabljanje na Policijski akademiji od drugih organizacijskih enot 

Policije in Ministrstva za notranje zadeve. Posebnost udeležencev seminarja STRES je, da so 

že bili udeleženci seminarja KOM. Zbiranje podatkov je potekalo od novembra 2010 do maja 

2012. V tem obdobju je vsak respondent izpolnil isti vprašalnik trikrat – tik pred začetkom 

seminarja, tri mesece in eno leto po njem, kar je podrobneje predstavljeno v poglavju 

"Zbiranje podatkov". Ostale značilnosti vzorca pa so predstavljene v poglavju "Značilnosti 

vzorca". 

 

6.3.2 OPIS SEMINARJEV 

 

Usposabljanji Komunikacija in obvladovanje konfliktov in Obvladovanje stresa sta nastali po 

letu 2000, ko smo v Centru za izpopolnjevanje in usposabljanje na Policijski akademiji začeli 

sistematično razvijati in izvajati usposabljanja socialnih veščin. Programa sta bila sprejeta na 

Programskem svetu Policijske akademije leta 2002. S tem so tovrstna usposabljanja začela 

                                                           
 

33 V nadaljnjem besedilu bo za udeležence seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov uporabljen zapis 
KOM; za udeležence seminarja Obvladovanje stresa STRES (posebnost teh udeležencev je, da so se predhodno 
že udeležili seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov, vendar zaradi večje preglednosti bom za to 
skupino respondentov uporabljal zapis STRES); za kontrolno skupino KS. 
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pridobivati enakovreden položaj v izobraževalnem sistemu Policije, kot ga imajo preostala 

strokovna usposabljanja.  

 

Obe usposabljanji smo tekom let evalvirali in dogradili v kakovostno obliko delavnice oz. 

izkustvenega učenja odraslih zaposlenih – uporabljajo se dialoške metode predstavljanja 

vsebin, analize primerov iz prakse, igranje vlog, delo v skupinah in individualne vaje 

ozaveščanja. Seminarja sta tridnevna in se navadno izvajata v vadbenem centru Gotenica. Na 

vsaki izvedbi je prisotnih do 18 udeležencev in dva izvajalca – strokovnjaka socialnih veščin. 

 

Namen usposabljanja Komunikacija in obvladovanje konfliktov je ozavestiti udeležence, da 

imajo možnost izbire svojega ravnanja v komunikacijskem odnosu – še posebno pri 

obvladovanju medosebnih konfliktov (teme: profesionalnost/strokovnost, dejavniki dobre 

komunikacije, strategije obvladovanja medosebnih konfliktov z uporabo transakcijske 

analize). 

 

Usposabljanje Obvladovanje stresa udeležencem ponuja spoznanja, kako se lahko z 

izkoriščanjem osebnih notranjih virov moči čim bolj učinkovito spoprijemajo s stresom in s 

tem preprečujejo oz. omejujejo negativne posledice stresa tako v službi kot zasebnem 

življenju (teme: kontrola čustev, rangiranje vrednot, uravnavanje osebnostnih prepričanj, 

učinkovito zastavljanje ciljev). 

 

 

6.3.3 MERSKI INSTRUMENTARIJ – OPIS VPRAŠALNIKA 

 

Izdelan je bil prirejen vprašalnik, ki je sestavljen iz štirih delov: 

- demografski in drugi podatki (šifriran podpis, spol, starost, stopnja izobrazbe, vrsta 

osnovnega policijskega šolanja – kadeti/kandidati, količina dosedanjih seminarjev o 

osebnostni rasti, leta službovanja, vrsta trenutnega seminarja); 

- Lestvica splošne samoučinkovitosti (General Self-Efficacy Scale – Slovenian Version), ki 

je sestavljena iz desetih trditev in štiristopenjske lestvice (Licardo, Schwarzer, Jerusalem, 

2007). Meri širok in stabilen občutek osebne kompetentnosti za učinkovito ravnanje v 

različnih stresnih okoliščinah. Uporabljena je bila v številnih raziskovalnih projektih, 
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vrednosti koeficienta interne konsistentnosti so se gibale med 0,75 in 0,90 (Frlec, Vidmar, 

2001). V slovenščino ga je prevedla Marta Licardo, Univerza v Mariboru; 

- Vprašalnik kontrole oz. samoregulacije pozornosti (Self-Regulation), ki je sestavljen iz 

desetih trditev in štiristopenjske lestvice (Schwarzer, Diehl, Schmitz, 1999). Meri tako 

regulacijo pozornosti kot regulacijo čustev. V dveh nemških raziskavah je znašala interna 

konsistentnost 0,82, v tretji 0,81 (Frlec, Vidmar, 2001). V slovenščino ga je prevedla prof. 

angleškega in španskega jezika Mojca Žnidaršič, Policijska akademija; 

- Lestvica bazične empatije (Basic Empathy Scale), ki sem ga dobil oz. mi ga je leta 2008 

preko dopisovanja poslal strokovnjak dr. Darrick Jolliffe, z Univerze Leicester, Oddelka 

za kriminologijo34. Od njega sem dobil tudi navodila za vrednotenje. Vprašalnik je 

sestavljen iz dvajsetih trditev in petstopenjske lestvice. Meri tako kognitivno kot čustveno 

empatijo. V slovenščino ga je prevedla prof. angleškega in španskega jezika Mojca 

Žnidaršič, Policijska akademija. 

 

Kritike samoocenjevalnih vprašalnikov se navadno nanašajo predvsem na njihovo indirektno 

proučevanje osebnostne lastnosti, ki jo merijo, in na njihovo previsoko nasičenost z 

osebnostnimi spremenljivkami, ki so proučevane že v drugih, bolj diferenciranih vprašalnikih 

(Petrides & Furnham, 2001, v Avsec, 2007). Ena od kritik vprašalnikov o samoučinkovitosti 

je, da so njihove postavke vseobsegajoče. Tako npr. trditev, ki se nanaša na reševanje 

problemov, ne specificira vrste problemov in je potem odločitev glede vrste problemov 

prepuščena anketirancu (Fesel Martinčevič, 2004; Endler & Parker, 1990). Posplošene 

lestvice samoučinkovitosti nekoliko dekontekstualizirajo povezavo med samoučinkovitostjo 

in vedenjem, s čimer je ta prepuščena anketirancu (Frlec & Vidmar, 2001). Kljub tem 

kritikam sem omenjeni vprašalnik o samoučinkovitosti uporabil za merjenje splošne 

samoučinkovitosti. Želim poudariti, da se zavedam slabosti samoocenjevalnih vprašalnikov, 

vendar sem, zaradi možnosti primerjave dobljenih izsledkov z drugimi izsledki iz podobnih 

raziskav, presodil, da je njihova uporaba primerna. 

 

Ravno zaradi različnega razumevanja empatije so se pri njenem raziskovanju uporabljali zelo 

različni načini merjenja (točnost napovedovanja čustev in vedenja drugih oseb, lestvice 

samoocenjevanja, projekcijske in domišljijske preizkušnje, medosebno zaznavanje, fiziološka 

                                                           
 

34 University of Leicester, Department of Criminology 
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merila empatije)35. Razumevanje povezanosti med empatijo in samoučinkovitostjo lahko 

najdemo tudi v pojmovanju različnih načinov merjenja čustvene inteligence. Petrides in 

Furnham (2001, v Avsec, 2007) govorita o čustveni inteligenci kot sposobnosti, ki jo lahko 

merimo direktno (različne naloge, ki jih mora opraviti posameznik), in o čustveni inteligenci 

kot osebnostni lastnosti oz. čustveni samoučinkovitosti, ki jo lahko merimo indirektno (npr. s 

samoocenjevalnimi vprašalniki). Pri lestvicah samoocenjevanja so si bili oblikovalci enotni, 

da so značilnosti empatične osebe (Lamovec, 1987): 

- sposobnost za domišljijsko igro, pretvarjanje in smisel za humor; 

- zavedanje vtisa, ki ga naredijo na druge; 

- zmožnost ocenjevanja motivov drugih; 

- dobro socializirano zaznavanje. 

Menim, da v omenjenih lastnostih ni nič takega, kar bi lahko ocenili kot empatijo ali sočutje. 

Vse naštete značilnosti bolj spominjajo na metapatijo, nekatere celo na negativne oblike 

manipulacije (pretvarjanje), na kar sem opozoril v poglavju "Ali je empatija res vedno 

altruistične narave?". Za raziskavo sem zato želel najti vprašalnik, ki bi zajemal oba vidika 

empatije – čustvenega in racionalnega. Po dopisovanju z različnimi strokovnjaki za empatijo 

mi je uspelo dobiti vprašalnik dr. Darricka Jolliffeja. 

 

V pilotski raziskavi sem preveril statistično zanesljivost in veljavnost izbranih pridobljenih 

vprašalnikov (za samoučinkovitost štiri vprašalnike; za samouravnavanje le en vprašalnik, ki 

je bil vsebinsko primeren za področje mojega raziskovanja; za empatijo tri vprašalnike). 

Vzorec je zajemal 58 respondentov – naključno izbranih kandidatov za policiste na Šoli za 

policiste. Namen pilotske raziskave je bil izbrati najbolj primerne vprašalnike za posamezno 

področje. Zanesljivost sem preverjal z izračunom Cronbachovega koeficienta α (Cα) in s 

Kaiser-Meyer-Olkinovim kriterijem (KMO), veljavnost pa z izračunom izvora skupne 

pojasnjene variance s pomočjo faktorske analize:  

- Field (2005) opozarja, da je merilo za zanesljivost vprašalnika vrednost Cα enaka ali večja 

od 0,80, vendar na bi bila pri testih sposobnosti zadovoljiva vrednost tudi 0,70. 

Osebnostni testi in testi stališč pa pogosto ne dosegajo niti tolikšnih vrednosti, zato 

pogojno lahko upoštevamo tudi manjše vrednosti, seveda z opozorilom, da je zanesljivost 

                                                           
 

35 Za podrobnejše opise načinov merjenja glej Lamovec, T. (1987). Empatija. Anthropos: časopis za psihologijo 
in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, 17 (5/6), 233–245. 
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posameznega instrumenta manjša. Leech, Barrett & Morgan (2005) poudarjajo, da naj bi 

bil Cα podobno kot preostali koeficienti zanesljivosti 0,70 ali višji. V nekaterih strokovnih 

člankih lahko zasledimo omenjene nižje zanesljive vrednosti, 0,60–0,69, še posebno pri 

vprašalnikih z majhnim številom trditev. Vsekakor pa vrednosti okoli 0,90 in višje 

pomenijo, da se trditve v vprašalniku vsebinsko ponavljajo ali da imamo preveč trditev v 

vprašalniku, kot bi bilo potrebnih za doseganje njegove zanesljivosti. Bucik (1997) ponuja 

naslednjo delitev: nizka zanesljivost pod 0,65; srednja zanesljivost 0,65–0,90; visoka 

zanesljivost 0,90–0,95; 

- vrednosti KMO čim bližje 1 pomenijo, da so korelacije v vzorcu spremenljivk dovolj 

trdne, da bomo s faktorsko analizo dobili dovolj različne in zanesljive faktorje (Field, 

2005). Kaiser (1974 po Field, 2005) govori o sprejemljivih vrednostih nad 0,50; nižje 

vrednosti pomenijo, da bi bilo treba razmisliti, katere trditve v vprašalniku bi bilo 

smiselno nadomestiti z novimi. Vrednosti 0,50–0,70 poimenuje povprečne vrednosti, 

0,70–0,80 dobre, 0,80–0,90 zelo dobre in vrednosti nad 0,90 so izredne. KMO (Leech in 

sod., 2005), ki določa, ali korelacijska matrika zajema dovolj skupne variance in je s tem 

primerna za faktorizacijo, naj bi bil 0,70 ali več; pod 0,50 je neustrezen. Torej pomeni 

0,50–0,70 zadovoljivo (moja predpostavka); 

- veljavnost merskega inštrumenta, ki jo preverjamo s faktorsko analizo, naj bi bila 

zadovoljiva, kadar je pojasnjen čim večji del skupne variance s čim manjšim številom 

faktorjev, ki imajo lastno vrednost nad 1 (Leech in sod, 2005). Ob tem, da je Bartlettov 

test statistično značilen (p ≤ 0,05) in KMO v zadovoljivih vrednostih (Field, 2005).  

 

V pilotski raziskavi so se za najbolj statistično zanesljive izkazali naslednji vprašalniki: 

- Lestvica splošne samoučinkovitosti: Cα – 0,728; KMO – 0,721; Bartlettov test – 0,000; 

delež pojasnjene skupne variance 59,32 % s tremi faktorji (po ekstrakciji komponent prva 

od njih pojasnjuje 30,46 % celotne variance, druga 18,39 % in tretja 10,47 %); 

- Vprašalnik kontrole oz. samoregulacije pozornosti: Cα – 0,725; KMO – 0,767; Bartlettov 

test – 0,000; delež pojasnjene skupne variance 69,10 % s štirimi faktorji (po ekstrakciji 

komponent prva od njih pojasnjuje 25,28 % celotne variance, druga 18,80 %, tretja 13,79 

% in četrta 11,23 %); 

- Lestvica bazične empatije: Cα – 0,693; KMO – 0,637; Bartlettov test 0,000; delež 

pojasnjene skupne variance 67,87 % s sedmimi faktorji (po ekstrakciji komponent prva od 

njih pojasnjuje 20,09 % celotne variance, druga 16,09 %, tretja 7,913 %, četrta 7,37 %, 

peta 5,96 %, šesta 5,343 % in sedma 5,10 %). 
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6.3.4 ZNAČILNOSTI VZORCA 

 

- SPOL 

Iz spodnjega grafikona je razvidno, da je bilo skoraj dve tretjini respondentov moškega 

spola, kar je glede na strukturo zaposlenosti na MNZ-ju in Policiji pričakovano. 

 

Slika 2: Prikaz raziskovalnega vzorca glede na spol 

61,90 %

38,10 %

moški spol, N = 130

ženski spol, N = 80

 
 

- STAROST  

Spremenljivke smo izmerili kategorično. Iz spodnje tabele 1 je razvidno, da je bilo več kot 

polovico (52,2 %) respondentov starih manj kot 35 let. Nekoliko manj kot polovico (47,9 

%) jih je bilo starih več kot 36 let. 

 

Tabela 1: Prikaz raziskovalnega vzorca glede na starost 

Starost f % 

18–25 let 10 4,8 
26–35 let 99 47,4 
36–45 let 66 31,6 
46 in več let 34 16,3 

Skupaj 209 100,0 
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- IZOBRAZBA 

Vsebinsko spremenljivka izraža stopnjo izobrazbe respondenta in je bila merjena v treh 

kategorijah. Iz grafikona spodaj lahko vidimo, da je imelo več kot polovico (56,67 %) 

respondentov višjo kot srednješolsko izobrazbo. 

 

Slika 3: Prikaz raziskovalnega vzorca glede na stopnjo izobrazbe 

43,33 %

27,62 %

29,05 %

srednja, N = 91

višja ali visoka strokovna, N = 58

univerzitetna ali višja oblika 
izobrazbe, N = 61

 
 

- ŠOLANJE 

Vsebinsko spremenljivka izraža vrsto osnovnega policijskega šolanja – kadetsko 

(štiriletno) ali kandidatsko (enoinpolletno). Tretja kategorija "drugo" so bili respondenti, 

ki niso obiskovali policijskega srednješolskega šolanja. Iz tabele 2 lahko razberemo, da je 

85,6 % respondentov obiskovalo eno od oblik policijskega šolanja. 

 

Tabela 2: Prikaz raziskovalnega vzorca glede na vrsto osnovnega policijskega šolanja 

Vrsta osnovnega policijskega šolanja f % 

kadetska šola 46 33,1 
šola za kandidate 73 52,5 
drugo 20 14,4 

Skupaj 139 100,0 
 

 

- OSEB_RAST 

Vsebinsko spremenljivka izraža količino seminarjev o osebnostni rasti, ki se jih je do 

začetka raziskave udeležil respondent. Manj kot polovica respondentov (40,67 %) se do 
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začetka raziskave še ni udeležila tovrstnih seminarjev (samo respondenti skupin KS in 

KOM). 

 

Slika 4: Prikaz raziskovalnega vzorca glede na število seminarjev o osebnostni rasti do začetka raziskave 

40,67 %

40,19 %

13,40 %

4,31 % 1,44 %

0, N = 85

1–2, N = 84

3–5, N = 28

6–9, N = 9

10 ali več, N = 3

 
 

- ČAS_ZAP 

Vsebinsko spremenljivka izraža delovno dobo respondenta in je bila merjena v sedmih 

kategorijah. Malo manj kot dve tretjini respondentov (63,23 %) je imelo več kot 10 let 

delovnih izkušenj. 

 

Slika 5: Prikaz raziskovalnega vzorca glede na delovno dobo 

18,57 %

18,10 %

24,29 %

16,67 %

9,52 %

9,52 % 3,33 %

0–5 let, N = 39

6–10, N = 38

11–15, N = 51

16–20, N = 35

21–25, N = 20

26–30, N = 20

31 let in več, N = 7
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6.3.4.1 NEODVISNE SPREMENLJIVKE 

 

- SKUPINA 

Zaradi statističnih izračunov, s katerimi smo lahko raziskovalne hipoteze potrdili ali 

ovrgli, je bilo treba oblikovati raziskovalne skupine spremenljivk, ki izražajo uvrstitev 

respondentov v določeno raziskovalno skupino – udeleženci KOM, udeleženci STRES36 

in respondenti KS. Spremenljivka zajema naslednje kategorije: 1 – komunikacija, 2 – 

kontrolna, 3 – stres. 

 

Slika 6: Prikaz raziskovalnega vzorca glede na vrsto seminarja oz. raziskovalno skupino 

32,86 %

32,38 %

34,76 %
komunikacija, N = 69

kontrolna, N = 68

stres, N = 73

 
 

- SPOL 

- STAROST 

- IZOBRAZBA 

- ŠOLANJE 

- ČAS_ZAP 

 

 

                                                           
 

36 Želel bi še enkrat poudariti, da gre za skupino udeležencev obeh seminarjev. Respondenti, ki sestavljajo 
skupino STRES, so se v preteklosti že udeležili seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov. V času 
raziskave pa so se udeležili tudi seminarja Obvladovanje stresa. 
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6.3.4.2 ODVISNE SPREMENLJIVKE 

 

- I_UČINKOV_ ZAPOREDNA ŠTEVILKA TRDITVE 

Deset trditev, ki se nanašajo na občutek samoučinkovitosti respondentov. Svoje 

(ne)strinjanje s posamezno trditvijo so izražali na štiristopenjski lestvici: 1 – popolnoma 

neresnično, 2 – komaj resnično, 3 – delno resnično, 4 – popolnoma resnično. Zaporedna 

številka merjenja je izražena na začetku imena spremenljivke z rimsko številko I – 

merjenje tik pred seminarjem, II – merjenje tri mesece po seminarju ali III – merjenje eno 

leto po seminarju. 

 

- I_REGUL_ZAPOREDNA ŠTEVILKA TRDITVE 

Deset trditev, ki se nanašajo na samouravnavanje respondentov. Svoje (ne)strinjanje s 

posamezno trditvijo so izražali na štiristopenjski lestvici: 1 – popolnoma neresnično, 2 – 

komaj resnično, 3 – delno resnično, 4 – popolnoma resnično. Trditve pod zaporednimi 

številkami 5, 7 in 9 se vrednotijo kontra, zato smo njihove vrednosti rekodirali. Zaporedna 

številka merjenja je izražena na začetku imena spremenljivke z rimsko številko I, II ali III 

in ima enak pomen, kot je bil opisan pri spremenljivki I_UČINKOV. 

 

- I_EMPAT_ZAPOREDNA ŠTEVILKA TRDITVE 

Dvajset trditev, ki se nanašajo na čustveno ali kognitivno empatijo. Delitev trditev mi je 

posredoval avtor vprašalnika dr. Darrick Jolliffe. Na čustveno empatijo se nanašajo trditve 

pod zaporednimi številkami 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17 in 18. Na kognitivno empatijo se 

nanašajo trditve pod zaporednimi številkami 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 19 in 20. Respondenti 

so (ne)strinjanje s posamezno trditvijo izražali na petstopenjski lestvici: 1 – povsem se 

strinjam, 2 – v večini se strinjam, 3 – se strinjam in ne strinjam, 4 – v večini se ne 

strinjam, 5 – nikakor se ne strinjam. Trditve pod zaporednimi številkami 1, 6, 7, 8, 13, 18, 

19 in 20 se vrednotijo obratno, zato smo njihove vrednosti rekodirali. Zaporedna številka 

merjenja je izražena na začetku imena spremenljivke z rimsko številko I, II ali III in 

izražajo enak pomen, kot je bil opisan pri spremenljivki I_UČINKOV. 
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Dodatno oblikovane odvisne spremenljivke: 

 

- I_ČE, II_ČE, III_ČE; I_RE, II_RE, III_RE; I_UČ, II_UČ, III_UČ; I_REG, II_REG, 

III_REG37 

Zaradi statističnih izračunov, s katerimi smo lahko raziskovalne hipoteze potrdili ali 

ovrgli, je bilo treba oblikovati skupne vrednosti spremenljivk, ki izražajo aritmetične 

sredine odgovorov vseh respondentov na trditve posameznega vsebinskega dela 

vprašalnika v določenem zaporednem merjenju. Kratice v imenu pomenijo: ČE – čustvena 

empatija skupno, RE – racionalna empatija skupno, UČ – samoučinkovitost skupno, REG 

– samouravnavanje skupno.38 Zaporedna številka merjenja je izražena na začetku imena 

spremenljivke z rimsko številko I, II ali III in izraža enak pomen, kot je bil opisan pri 

spremenljivki I_UČINKOV. 

 

 

6.3.5 ZBIRANJE PODATKOV 

 

Za zbiranje podatkov od respondentov sem pridobil soglasje Ministrstva za notranje zadeve in 

Policije (št. 100-755/2010/2 /1722-05, 11. 11. 2010). Sodelovanje respondentov v raziskavi je 

bilo prostovoljno in, zaradi varovanja osebnih podatkov, anonimno, kar je bilo zagotovljeno s 

kodiranjem njihovih podpisov. 

 

Zaradi ugotavljanja sprememb raziskovanih osebnostnih lastnosti posameznika, po udeležbi 

na izbranih oblikah seminarjev, je zbiranje podatkov potekalo v treh merjenjih: 

- aplikacija vprašalnika pred seminarjem, 

- aplikacija istega vprašalnika tri mesece po udeležbi na seminarju, 

- aplikacija istega vprašalnika leto po udeležbi na seminarju. 

V enakem kronološkem zaporedju je potekalo zbiranje podatkov od kontrolne skupine. 

Respondentom kontrolne skupine in udeležencem izbranih oblik seminarjev je bil, zaradi 

zagotavljanja anonimnosti, v drugem in tretjem merjenju vprašalnik dostavljeni po pošti s 

priloženo povratno ovojnico. Vprašalnik je bil v drugem in tretjem merjenju ponovljen, kar 

                                                           
 

37 Pri prikazovanju izračunov bom zaradi večje jasnosti uporabljal nasproten vrstni red (npr. ČE_I). 
38 Za dodatno oblikovane odvisne spremenljivke bodo v nadaljnjem besedilu uporabljane omenjene kratice. 
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lahko predstavlja napako testa – zapomnitev danih odgovorov lahko navidezno zvišuje oceno 

zanesljivosti meritve na račun lastnosti testiranca (Bucik, 1997). Napako sem poskušal omejiti 

s prošnjo vsem respondentom na začetku prvega merjenja, naj vprašalnikov pri drugem 

merjenju nikakor ne kopirajo ali kako drugače shranjujejo podatke, ker bi to lahko moteče 

vplivalo na izpolnjevanje v tretjem merjenju. 

 

 

6.3.6 STATISTIČNE OBDELAVE 

 

Pridobljeni podatki so bili obdelani z računalniškim programom SPSS 16.0. Uporabljene so 

bile metode opisne (frekvence, srednje vrednosti, standardne deviacije) in inferenčne 

statistike. Normalnost porazdelitev odvisnih spremenljivk je bila preverjena s pomočjo 

koeficientov asimetričnosti in sploščenosti ter s Kolmogorov-Smirnovim testom. Zanesljivost 

posameznih lestvic vprašalnika je bila preverjene s Cronbachovim koeficientom α39.   

 

Statistično značilne in časovno pogojene razlike raziskovanih osebnostnih lastnosti (prva 

hipoteza–tretja hipoteza) so bile ugotovljene z izračunavanjem analize variance za odvisne 

vzorce. Statistično značilne in časovno pogojene razlike v okviru četrte in šeste hipoteze so 

bile preverjane s t-testom za odvisne vzorce. Peto hipotezo smo preverjali s Pearsonovim 

korelacijskim koeficientom, raziskovalno vprašanje pa z eta-korelacijskim koeficientom. 

 

                                                           
 

39 V nadaljnjem besedilu bo uporabljan simbol Cα. 
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6.4 IZRAČUNI 

 

Za nadaljnjo uporabo podatkov najprej preverimo normalnost porazdelitev in notranjo 

zanesljivost posameznih odvisnih spremenljivk oz. njihovih skupnih vrednosti. Ob tem 

prikažemo tudi nekatere druge opisne statistike odvisnih spremenljivk (aritmetična sredina in 

standardna deviacija). 

 

Za normalno porazdelitev velja, da sta koeficienta asimetričnosti in sploščenosti enaka 0 

(Leech in sod., 2005). V tabeli 3 lahko opazimo večja odstopanja simetričnosti (asimetričnost 

v levo) pri odvisnih spremenljivkah RE_III (–0,404), UČ_I (–0,469), UČ_II (–0,443), UČ III 

(–0,473). Večja odstopanja sploščenosti lahko opazimo pri ČE_I (–0,472, kar pomeni, da je 

porazdelitev bolj sploščena) ter pri RE_III (0,519) in UČ_I (0,692, kar pomeni, da sta 

porazdelitvi bolj koničasti). Leech s sodelavci (2005) navaja, da so prevelika odstopanja od 

normalne porazdelitve vrednosti obeh koeficientov okoli 1, kar pomeni, da lahko kljub 

nekaterim navedenim odstopanjem potrdimo normalnost porazdelitev naših vrednosti. 

 

Tabela 3: Test normalne porazdelitve s pomočjo vrednosti koeficienta asimetričnosti (KA) in koeficienta 
sploščenosti (KS) 

Vrsta skupne odvisne 
spremenljivke KA KS 

ČE I. merjenje 0,005 –0,472 
ČE II. merjenje 0,004 –0,222 
ČE III. merjenje –0,013 –0,038 

RE I. merjenje –0,207 –0,201 
RE II. merjenje –0,199 –0,090 
RE III. merjenje –0,404 0,519 

UČ I. merjenje –0,469 0,692 
UČ II. merjenje –0,443 –0,152 
UČ III. merjenje –0,473 –0,109 

REG I. merjenje –0,067 0,245 
REG II. merjenje –0,052 –0,116 
REG III. merjenje –0,263 –0,163 
 

 

Statistična neznačilnost (p > 0,05) Kolmogorov-Smirnovega testa nam pove, da statistična 

porazdelitev določene spremenljivke v proučevanih vzorcih oz. skupinah bistveno ne odstopa 

od normalne porazdelitve (Field, 2005; Pallant, 2005). Iz tabele 4 lahko razberemo, da so vsi 
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testi statistično neznačilni (p > 0,05), s čimer dokažemo normalno porazdelitev vseh odvisnih 

spremenljivk v vseh proučevanih skupinah.  

 

Tabela 4: Test normalne porazdelitve s pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa 

 Skupina 

 KOM KS STRES 

Vrsta skupne odvisne  
spremenljivke N K-S Z p N K-S Z p N K-S Z p 

ČE I. merjenje 69 0,710 0,695 68 0,950 0,327 73 0,568 0,904 
ČE II. merjenje 69 0,690 0,727 68 0,558 0,915 73 0,767 0,599 
ČE III. merjenje 69 0,674 0,754 68 0,726 0,667 73 0,844 0,475 

RE I. merjenje 69 0,702 0,707 68 0,989 0,281 73 0,923 0,362 
RE II. merjenje 69 0,789 0,562 68 0,996 0,274 73 0,752 0,623 
RE III. merjenje 69 0,686 0,734 68 0,939 0,341 73 0,777 0,582 

UČ I. merjenje 69 0,841 0,478 68 0,983 0,289 73 0,926 0,358 
UČ II. merjenje 69 0,840 0,480 68 0,891 0,406 73 1,126 0,158 
UČ III. merjenje 69 0,817 0,516 68 1,007 0,262 73 1,173 0,128 

REG I. merjenje 69 0,708 0,698 68 0,597 0,869 73 0,682 0,742 
REG II. merjenje 69 0,757 0,615 68 0,857 0,454 73 0,951 0,327 
REG III. merjenje 69 0,620 0,836 68 1,074 0,199 73 1,008 0,261 
 

 

Iz tabele 5 lahko vidimo, da s Cα-koeficientom notranje konsistentnosti dokažemo 

zanesljivost vseh merskih lestvic (čustvene empatije, racionalne empatije, samoučinkovitosti 

in samouravnavanja), saj so vsi koeficienti večji od vrednosti 0,70 (Pallant, 2005; Leech in 

sod., 2005). 

 

Tabela 5: Prikaz notranje konsistentnosti s pomočjo Cα-koeficienta za skupne odvisne spremenljivke  

Vrsta skupne odvisne 
spremenljivke Cα N 

ČE 0,878 3 
RE 0,779 3 
UČ 0,830 3 
REG 0,790 3 
 

 

ČE in RE sta bili ocenjevani na petstopenjski lestvici od 1 do 5. Iz tabele 6 lahko razberemo, 

da so pri RE (npr. M(RE_I) = 4,0423, SD = 0,43283), v primerjavi s ČE (npr. M(ČE_I) = 3,2519, 

SD = 0,57279), vrednosti aritmetičnih sredin višje in vrednosti standardnih deviacij nižje, kar 
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kaže na večjo gotovost in enotnost respondentov glede RE. UČ in REG sta bili ocenjevani na 

štiristopenjski lestvici od 1 do 4. Vrednosti aritmetičnih sredin okoli 3 in več izražajo visoko 

stopnjo strinjanja respondentov s trditvami, ki se nanašajo na omenjeni spremenljivki. Da bi 

lahko primerjali standardne deviacije vseh proučevanih spremenljivk, moramo glede na 

njihove stopenjsko različne ocenjevalne lestvice izračunati odstotke koeficientov variacije – 

KV % (Sagadin, 2003). Glede na nižje koeficiente variacije pri RE (npr. KV %(RE_I) = 

10,71%) v primerjavi z drugimi koeficienti variacije pri ČE (npr. KV %(ČE_I) = 17,61 %), UČ 

(npr. KV %(UČ_I) = 12,66 %) in REG (npr. KV %(REG_I) = 14,10 %) lahko sklepamo o večji 

enotnosti vseh respondentov glede občutka racionalne empatije oz. metapatije. 

 

Tabela 6: Aritmetična sredina (M) in standardna deviacija (SD) skupnih odvisnih variabel v različnih 
terminih merjenja za vse skupine skupaj 

Vrsta skupne odvisne 
spremenljivke M SD 

 
KV % N 

ČE I. merjenje 3,2519 0,57279 17,61 % 210 

ČE II. merjenje 3,2052 0,54014 16,85 % 210 

ČE III. merjenje 3,2446 0,54251 16,72 % 210 

RE I. merjenje 4,0423 0,43283 10,71 % 210 

RE II. merjenje 4,0587 0,44314 10,92 % 210 

RE III. merjenje 4,0921 0,44470 10,87 % 210 

UČ I. merjenje 3,1362 0,39715 12,66 % 210 

UČ II. merjenje 3,2333 0,37929 11,73 % 210 

UČ III. merjenje 3,2500 0,37343 11,49 % 210 

REG I. merjenje 2,9724 0,41904 14,10 % 210 

REG II. merjenje 3,0948 0,40573 13,11 % 210 

REG III. merjenje 3,0924 0,43632 14,11 % 210 

 

 

Pri prikazovanju aritmetičnih sredin vseh respondentov v raziskavi bi želel opozoriti, da je za 

tematiko raziskovalne naloge, ki proučuje predvsem razlike med različnimi skupinami 

udeležencev seminarjev, gotovo pojasnjevalno bolj primerna opisna statistika aritmetičnih 

sredin in standardnih deviacij v različnih terminih merjenja za različne skupine udeležencev 

seminarjev ločeno (KOM, KS, STRES). To je prikazano v tabelah pri dokazovanju prve, 

druge in tretje hipoteze. 
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6.4.1 PREVERJANJE PRVE HIPOTEZE – DELNO 

POTRJENA 

 

Prva hipoteza: Udeležencem se po treh mesecih in enem letu po izbranih oblikah 

usposabljanja sposobnost empatije bolj spremeni kot pri respondentih kontrolne skupine. 

 

Hipotezo preverjamo z analizo variance za odvisne vzorce (Field, 2005), pri čemer je 

neodvisna variabla ČAS in odvisna variabla ena od empatij (ČE in RE), saj se vprašalnik o 

empatiji navezuje na čustveno in racionalno empatijo. Ker nas ne zanimajo le razlike med 

udeleženci in neudeleženci seminarjev, ampak tudi razlike med različnimi skupinami 

seminarjev, hipotezo preverjamo v vseh treh skupinah (KOM, KS in STRES) ločeno.  

 

6.4.1.1 PREVERJANJE PRVE HIPOTEZE GLEDE 

ČUSTVENE EMPATIJE – OVRŽENA 

 

Primerjava aritmetičnih sredin stopenj strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na skupni odvisni 

spremenljivki ČE (npr. M(STRES ČE_III) = 3,3375, SD = 0,52715) in RE (npr. M(STRES RE_III) = 

4,1583, SD = 0,40947), nam kaže občutno večje strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na RE – 

vse vrednosti so okoli 4 (tabela 10). Aritmetične sredine pri ČE so v vseh skupinah manjše za 

okoli eno vrednostno stopnjo na petstopenjski lestvici – vse vrednosti so okoli 3 (tabela 7). Za 

lažjo predstavo si lahko pomagamo z grafikonom pod sliko 7. 

 

Tabela 7: Aritmetična sredina in standardna deviacija skupne odvisne spremenljivke ČE v različnih 
terminih merjenja za različne skupine seminarjev ločeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČUSTVENA EMPATIJA 

Skupina Čas M SD N 

KOM 
ČE I. merjenje 3,4888 0,55629 69 
ČE II. merjenje 3,4058 0,50750 69 
ČE III. merjenje 3,4018 0,49900 69 

KS 
ČE I. merjenje 2,9238 0,48503 68 
ČE II. merjenje 2,9011 0,47008 68 
ČE III. merjenje 2,9853 0,51345 68 

STRES 
ČE I. merjenje 3,3337 0,52815 73 
ČE II. merjenje 3,2989 0,51303 73 
ČE III. merjenje 3,3375 0,52715 73 
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Slika 7: Grafikon aritmetičnih sredin odvisne spremenljivke ČE v različnih terminih  merjenja  za 
različne skupine seminarjev ločeno 

 
 

 

Za analizo variance odvisnih vzorcev postavimo ničelno hipotezo o razlikah med 

aritmetičnimi sredinami posameznih skupin. Preverjamo jo z Mauchlyjevim testom 

sferičnosti, ki predvideva homogenost varianc skupin (Field, 2005). Mi predvidevamo razlike 

med skupinami, zato omenjeni test ne sme biti statistično značilen. Pri skupinah KOM (p = 

0,111) in KS (p = 0,501) je Mauchlyjev test sferičnosti statistično neznačilen, ker je p > 0,05. 

Pri skupini STRES (p = 0,000) pa je statistično značilen in skupina s tem krši sferičnost 

(tabela 8), zato moramo pri njej za izračun razlik med skupinami F-testa upoštevati 

Greenhouse-Geisserjev postopek korekcije in ne postopka korekcije Sphericity Assumed 

(prav tam), kar je razvidno iz tabele 9.  

 

Tabela 8: Mauchlyjev test sferičnosti skupin glede na odvisno spremenljivko ČE in neodvisno 
spremenljivko ČAS 

Skupina Merilo Mauchly's W x2 df p 

KOM ČAS 0,937 4,394 2 0,111 
KS ČAS 0,979 1,382 2 0,501 
STRES ČAS 0,793 16,502 2 0,000 
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Pri vseh skupinah so razlike glede čustvene empatije (F(KOM) = 2,143; F(KS) = 1,783; F(STRES) = 

0,284), vendar niso statistično značilne znotraj nobene od skupin, saj je pri vseh p > 0,05 

(tabela 9). Še najmanj so značilne pri skupini STRES (p = 0,711). Ugotovitve glede statistične 

neznačilnosti razlik v čustveni empatiji nam delno ne potrjujejo prve hipoteze.  

 

Tabela 9: Analiza variance razlik v čustveni empatiji med skupinami glede na različne termine merjenja   

Skupina Merilo Vir F p 

KOM ČAS Sphericity Assumed 2,143 0,121 
KS ČAS Sphericity Assumed 1,783 0,172 
STRES ČAS Greenhouse-Geisser 0,284 0,711 
 

 

6.4.1.2 PREVERJANJE PRVE HIPOTEZE GLEDE 

RACIONALNE EMPATIJE – POTRJENA 

 

Medtem ko lahko pri ČE (tabela 7) opazimo nihanja v aritmetičnih sredinah skupin KS in 

STRES ali celo postopno zmanjševanje aritmetičnih sredin skupine KOM v različnih terminih 

merjenja, lahko pri RE opazimo postopno stopnjevanje strinjanja z njenimi trditvami (tabela 

10) pri skupini STRES (M(I. merjenje) = 4,0244; M(II. merjenje) = 4,0457; M(III. merjenje) = 4,1583), kar 

je lepo razvidno iz spodnjega grafikona (slika 8). 

 

Tabela 10: Aritmetična sredina in standardna deviacija skupne odvisne spremenljivke RE v različnih 
terminih merjenja za različne skupine seminarjev ločeno 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

RACIONALNA EMPATIJA 

Skupina Čas M SD N 

KOM 
RE I. merjenje 4,0982 0,47392 69 
RE II. merjenje 4,2158 0,41041 69 
RE III. merjenje 4,1771 0,43965 69 

KS 
RE I. merjenje 4,0049 0,37981 68 
RE II. merjenje 3,9134 0,44021 68 
RE III. merjenje 3,9346 0,45072 68 

STRES 
RE I. merjenje 4,0244 0,43911 73 
RE II. merjenje 4,0457 0,43225 73 
RE III. merjenje 4,1583 0,40947 73 
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Slika 8: Grafikon aritmetičnih sredin odvisne spremenljivke RE v različnih terminih merjenja za različne 
skupine seminarjev ločeno 

 
 

 

Pri vseh skupinah (p(KOM) = 0,280; p(KS) = 0,826; p(STRES) = 0,362) je Mauchlyjev test 

sferičnosti statistično neznačilen (tabela 11), zato lahko pri vseh skupinah upoštevamo izračun 

za F po postopku Sphericity Assumed (tabela 12).  

 

Tabela 11: Mauchlyjev test sferičnosti skupin glede na odvisno spremenljivko RE in neodvisno 
spremenljivko ČAS 

Skupina Merilo Mauchly's W x2 df p 

KOM ČAS 0,963 2,543 2 0,280 
KS ČAS 0,994 0,384 2 0,826 
STRES ČAS 0,972 2,031 2 0,362 
 

 

Iz tabele 12 lahko razberemo, da so pri vseh skupinah razlike glede racionalne empatije 

(F(KOM) = 2,720; F(KS) = 1,549; F(STRES) = 5,423), vendar so statistično značilne le znotraj 

skupine STRES (p = 0,005). Ugotovitve bi lahko razumeli kot delno potrditev prve hipoteze, 

in sicer da se sposobnost racionalne empatije oz. metapatije pri udeležencih seminarja 

Obvladovanje stresa bolj spremeni kot pri udeležencih seminarja Komunikacija in 

obvladovanje konfliktov ali pri respondentih kontrolne skupine. Tendenca o spremembah se 

sicer kaže tudi pri skupini KOM (povečanje sposobnosti racionalne empatije v drugem 

merjenju in zmanjšanje v tretjem) in KS (ravno obratno kot pri skupini KOM), vendar so 

spremembe pri udeležencih teh dveh skupin statistično neznačilne – KOM (p = 0,069), KS (p 



 Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja        
__________________________________________________________________________________           

212 

= 0,216). Ravno tako bi lahko ugotovitev, da sta obe vrednosti F (pri skupinah KOM in 

STRES) višji kot vrednost F pri skupini KS, razumeli kot potrditev prve hipoteze v okviru 

racionalne empatije. 

 

Tabela 12: Analiza variance razlik v racionalni empatiji med skupinami glede na različne termine 
merjenja 

Skupina Merilo Vir F p 

KOM ČAS Sphericity Assumed 2,720 0,069 
KS ČAS Sphericity Assumed 1,549 0,216 
STRES ČAS Sphericity Assumed 5,423 0,005 
 

 

6.4.2 PREVERJANJE DRUGE HIPOTEZE – POTRJENA 

 

Druga hipoteza: Udeležencem se po treh mesecih in enem letu po izbranih oblikah 

usposabljanja sposobnost samouravnavanja bolj spremeni kot pri respondentih kontrolne 

skupine. 

 

Hipotezo podobno kot prvo hipotezo preverjamo z analizo variance za odvisne vzorce, pri 

čemer je neodvisna variabla ČAS in odvisna variabla REG. Ker nas ne zanimajo le razlike 

med udeleženci in neudeleženci seminarjev, ampak razlike med različnimi skupinami 

seminarjev, tudi to hipotezo preverjamo v vseh treh skupinah (KOM, KS in STRES) ločeno. 

 

Aritmetične sredine stopenj strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na skupno odvisno 

spremenljivko REG, se gibljejo okoli vrednosti 3, kar je po štiristopenjski ocenjevalni lestvici 

dokaj visoka vrednost. Glede na različne termine merjenja lahko v tabeli 13 opazimo nihanja 

aritmetičnih sredin pri skupini KOM. Pri skupini KS lahko opazimo celo postopno upadanje 

aritmetičnih sredin. Podobno kot pri skupni odvisni spremenljivki RE lahko tudi pri REG 

opazimo postopno stopnjevanje vrednosti glede na različne termine merjenja pri skupini 

STRES (M(I. merjenje) = 2,8781, SD = 0,41104; M(II. merjenje) = 3,0521, SD = 0,32665; M(III. merjenje) 

= 3,1562, SD = 0,40926), kar je razvidno tudi iz spodnjega grafikona (slika 9).  
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Tabela 13: Aritmetična sredina in standardna deviacija skupne odvisne spremenljivke REG v različnih 
terminih merjenja za različne skupine seminarjev ločeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Grafikon aritmetičnih sredin odvisne spremenljivke REG v različnih terminih merjenja za 
različne skupine seminarjev ločeno 

 
 

 

Pri skupinah KOM (p = 0,455) in STRES (p = 0,859) je Mauchlyjev test sferičnosti statistično 

neznačilen. Pri skupini KS (p = 0,008) pa je statistično značilen (tabela 14), zato moramo pri 

tej skupini upoštevati izračun za F po Greenhouse-Geisserjevem postopku in ne po postopku 

Sphericity Assumed, kar je razvidno iz tabele 15.  

 

 

SAMOURAVNAVANJE 

Skupina Čas M SD N 

KOM 
REG I. merjenje 2,9319 0,37943 69 
REG II. merjenje 3,1304 0,44235 69 
REG III. merjenje 3,0623 0,45861 69 

KS 
REG I. merjenje 3,1147 0,43375 68 
REG II. merjenje 3,1044 0,44367 68 
REG III. merjenje 3,0544 0,43996 68 

STRES 
REG I. merjenje 2,8781 0,41104 73 
REG II. merjenje 3,0521 0,32665 73 
REG III. merjenje 3,1562 0,40926 73 
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Tabela 14: Mauchlyjev test sferičnosti skupin glede na odvisno spremenljivko REG in neodvisno 
spremenljivko ČAS 

Skupina Merilo Mauchly's W x2 df p 

KOM ČAS 0,977 1,575 2 0,455 
KS ČAS 0,863 9,737 2 0,008 
STRES ČAS 0,996 0,305 2 0,859 
 

 

Z analizo variance za odvisne vzorce smo ugotovili, da je postopno naraščanje oz. 

spreminjanje občutka sposobnosti samouravnavanja pri obeh skupinah udeležencev seminarja 

statistično značilno (F(KOM) = 7,889, p(KOM) = 0,001; F(STRES) = 19,616; p(STRES) = 0,000). 

Ravno tako lahko iz tabele 15 razberemo, da se v skupini KS pojavljajo razlike pri občutku 

sposobnosti samouravnavanja (F(KS) = 1,218), vendar je upadanje tega občutka statistično 

neznačilno (p(KS) = 0,296). Predstavljeni izračuni nam potrjujejo predpostavke druge hipoteze, 

saj se je občutek sposobnosti samouravnavanja statistično značilno veliko bolj spremenil pri 

obeh skupinah udeležencev seminarjev v primerjavi z respondenti kontrolne skupine, kjer so 

bile spremembe manjše in statistično neznačilne. 

 

Tabela 15: Analiza variance razlik v sposobnosti samouravnavanja med skupinami glede na različne 
termine merjenja 

Skupina Merilo Vir F p 

KOM ČAS Sphericity Assumed 7,889 0,001 
KS ČAS Greenhouse-Geisser 1,218 0,296 
STRES ČAS Sphericity Assumed 19,616 0,000 
 

 

6.4.3 PREVERJANJE TRETJE HIPOTEZE – POTRJENA 

 

Tretja hipoteza: Udeležencem se po treh mesecih in enem letu po izbranih oblikah 

usposabljanja občutek samoučinkovitosti bolj spremeni kot pri respondentih kontrolne 

skupine. 

 

Hipotezo podobno kot prvo in drugo hipotezo preverjamo z analizo variance za odvisne 

vzorce, pri čemer je bila neodvisna variabla ČAS in odvisna variabla UČ. Ker nas ne 

zanimajo le razlike med udeleženci in neudeleženci seminarjev, ampak tudi razlike med 
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različnimi skupinami seminarjev, hipotezo preverjamo v vseh treh skupinah (KOM, KS in 

STRES) ločeno. 

 

Aritmetična sredina stopenj strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na skupno odvisno 

spremenljivko UČ, je izražena v vrednostih nad 3 (tabela 16), kar je glede na spremenljivko 

REG še višja vrednost – v povprečju imajo vsi respondenti, vključeni v raziskavo, večji 

občutek samoučinkovitosti kot občutek sposobnosti samouravnavanja. Podobno kot pri 

spremenljivki RE lahko pri spremenljivki UČ opazimo nihanja aritmetičnih sredin pri 

skupinah KOM in KS, pri skupini STRES pa lahko spet razberemo postopno naraščanje 

občutka samoučinkovitosti čez celo leto po udeležbi na seminarju Obvladovanje stresa; to je 

lepo razvidno tudi iz grafikona pod sliko 10 (M(I. merjenje) = 3,1082, SD = 0,40475; M(II. merjenje) 

= 3,2110, SD = 0,36422; M(III. merjenje) = 3,2822, SD = 0,36642). 

 

Tabela 16: Aritmetična sredina in standardna deviacija skupne odvisne spremenljivke UČ v različnih 
terminih merjenja za različne skupine seminarjev ločeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOUČINKOVITOST 

Skupina Čas M SD N 

KOM 
UČ I. merjenje 3,0478 0,37401 69 
UČ II. merjenje 3,2652 0,36695 69 
UČ III. merjenje 3,2275 0,37294 69 

KS 
UČ I. merjenje 3,2559 0,38802 68 
UČ II. merjenje 3,2250 0,40972 68 
UČ III. merjenje 3,2382 0,38441 68 

STRES 
UČ I. merjenje 3,1082 0,40475 73 
UČ II. merjenje 3,2110 0,36422 73 
UČ III. merjenje 3,2822 0,36642 73 
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Slika 10: Grafikon aritmetičnih sredin odvisne spremenljivke UČ v različnih terminih merjenja za 
različne skupine seminarjev ločeno 

 
 

 

Pri skupinah KOM (p = 0,120) in STRES (p = 0,396) je Mauchlyjev test sferičnosti statistično 

neznačilen. Pri skupini KS (p = 0,000) pa je statistično značilen (tabela 17), zato moramo pri 

tej skupini spet upoštevati izračun za F po Greenhouse-Geisserjevem postopku in ne po 

postopku Sphericity Assumed, kar je razvidno iz tabele 18. 

 

Tabela 17: Mauchlyjev test sferičnosti skupin glede na odvisno spremenljivko UČ in neodvisno 
spremenljivko ČAS 

Skupina Merilo Mauchly's W x2 df p 

KOM ČAS 0,939 4,233 2 0,120 
KS ČAS 0,786 15,925 2 0,000 
STRES ČAS 0,974 1,853 2 0,396 

 
 

Z analizo variance za odvisne vzorce smo ugotovili, da je postopno naraščanje (F(STRES) = 

9,516, p(STRES) = 0,000) občutka samoučinkovitosti oz. njegovo spreminjanje (F(KOM) = 

16,438, p(KOM) = 0,000) pri obeh skupinah udeležencev seminarja statistično značilno. Ravno 

tako lahko iz tabele 18 razberemo, da so spremembe v občutku samoučinkovitosti znotraj 

skupine KS manjše (F = 0,374) in statistično neznačilne (p = 0,648). Ugotovitve analize 

variance nam potrjujejo predpostavke tretje hipoteze – občutek samoučinkovitosti se je 

statistično značilno veliko bolj spremenil pri udeležencih obeh oblik seminarja kot pri 

respondentih kontrolne skupine.  
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Tabela 18: Analiza variance razlik v občutku samoučinkovitosti med skupinami glede na različne termine 
merjenja 

Skupina Merilo Vir F p 

KOM ČAS Sphericity Assumed 16,438 0,000 
KS ČAS Greenhouse-Geisser 0,374 0,648 
STRES ČAS Sphericity Assumed 9,516 0,000 
 

 

Glede na vsebino prvih treh hipotez, bi bilo morda smiselno preveriti tudi morebitne 

izhodiščne razlike v proučevanih parametrih med skupinami. Aritmetične sredine in 

standardne deviacije skupnih odvisnih spremenljivk ČE, RE, REG in UČ so razvidne iz tabel 

7, 10, 13 in 16. Za boljšo predstavo so vrednosti aritmetičnih sredin prikazane tudi v 

spodnjem grafikonu (slika 11).  

 

Slika 11: Grafikon aritmetičnih sredin odvisnih spremenljivk ČE, RE, REG in UČ v prvem terminu 
merjenja za različne skupine seminarjev ločeno 
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Za enostavno analizo variance neodvisnih vzorcev postavimo ničelno hipotezo o razlikah med 

aritmetičnimi sredinami skupin v prvem terminu merjenja. Preverjanje opravimo z ANOVA 

testom, pri čemer za stopnjo statistične značilnosti upoštevamo vrednosti p < 0,05. Iz tabele 

19 lahko razberemo, da so razlike med skupinami v prvem terminu merjenja statistično 

značilne glede čustvene empatije (F(ČE I) = 21,253, p(ČE I) = 0,000), sposobnosti 
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samouravnavanja (F(REG I) = 6,408, p(REG I) = 0,002) in občutka samoučinkovitosti (F(UČ I) = 

5,176, p(UČ I) = 0,006). Razlike v začetnih vrednostih med skupinami glede racionalne 

empatije (F(RE I) = 0,892, p(RE I) = 0,412) niso statistično značilne. 

 

Tabela 19: Enostavna analiza variance razlik v čustveni in racionalni empatiji, sposobnosti 
samouravnavanja in občutku samoučinkovitosti med skupinami glede na začetne vredosti iz prvega 
termina merjenja  

 Vrsta primerjave F p 

ČE I Med skupinami 21,253 0,000 
RE I Med skupinami 0,892 0,412 
REG I Med skupinami 6,408 0,002 
UČ I Med skupinami 5,176 0,006 
 

 

Ker nas zanima, katere skupine se med seboj bistveno razlikujejo v začetnih vrednostih, 

opravimo še dodatno "post hoc" analizo s Tukeyevo metodo. Iz tabele 20 lahko razberemo, da 

imata glede čustvene empatije obe skupini udeležencev seminarjev statistično značilno višje 

začetne vrednosti od kontrolne skupine (p(KOM – KS) = 0,000; p(STRES – KS) = 0,000), med tem ko 

so začetne razlike med skupinama udeležencev statistično neznačilne (p(KOM – STRES) = 0,185). 

Podobno, vendar v smislu nižjih vrednosti, se skupini udeležencev seminarjev statistično 

značilno razlikujeta od kontrolne skupine glede sposobnosti samouravnavanja (p(KOM – KS) = 

0,026; p(STRES – KS) = 0,002), razlike med skupina udeležencev pa so tudi v tem primeru 

statistično neznačilne (p(KOM – STRES) = 0,713). Glede občutka samoučinkovitosti so statistično 

značilne razlike v prid KS, vendar le v primerjavi s KOM (p(KOM – KS) = 0,006). V preostalih 

dveh primerjavah ni statistično pomembnih razlik v prvem merjenju (p(STRES – KS) = 0,065; 

p(KOM – STRES) = 0,626). Skupine se statistično značilno ne razlikujejo glede začetnih vrednosti 

racionalne empatije (p(KOM – KS) = 0,419; p(KOM – STRES) = 0,568; p(STRES – KS) = 0,962). Med 

recenzenti vseh treh skupin je bilo torej najmanj začetnih razlik na področju racionalne 

empatije. Glede ostalih treh proučevanih lastnosti se je kontrolna skupina bistveno razlikovala 

od obeh skupin udeležencev seminarjev. 
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Tabela 20: Primerjava aritmetičnih sredin vsake skupine z aritmetičnimi sredinami preostalih dveh 
skupin na podlagi Tukeyeve metode (post hoc analiza) 

 Primerjava skupin 
Povprečna razlika  

(prva–druga) 
Standardna 

napaka p 

ČE I KOM – KS 0,56500 0,08958 0,000 
KOM – STRES 0,15505 0,08802 0,185 
STRES – KS 0,40995 0,08835 0,000 

RE I KOM – KS 0,09333 0,07400 0,419 
KOM – STRES 0,07388 0,07271 0,568 
STRES – KS 0,01945 0,07299 0,962 

REG I KOM – KS –0,18282 0,06982 0,026 
KOM – STRES 0,05380 0,06861 0,713 
STRES – KS –0,23662 0,06886 0,002 

UČ I KOM – KS –0,20806 0,06655 0,006 
KOM – STRES –0,06039 0,06539 0,626 
STRES – KS –0,14766 0,06564 0,065 

 

 

6.4.4 PREVERJANJE ČETRTE HIPOTEZE – DELNO 

POTRJENA 

 

Četrta hipoteza: Pri udeležencih seminarja Obvladovanje stresa, ki so se v preteklosti že 

udeležili seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov, se občutek samoučinkovitosti 

po treh mesecih od udeležbe na seminarju bolj poveča in tudi po enem letu od udeležbe na 

seminarju manj upade kot pri udeležencih seminarja Komunikacija in obvladovanje 

konfliktov. 

 

Hipotezo preverjamo s t-testi za odvisne vzorce, pri čemer sta odvisna vzorca skupin KOM in 

STRES primerjana glede na različne termine merjenja občutka samoučinkovitosti. 

 

Že iz predstavljene opisne statistike v tabeli 16 v okviru preverjanja tretje hipoteze bi morda 

lahko trdili, da je za razvijanje in ohranjanje občutka samoučinkovitosti najbolj primeren 

seminar Obvladovanje stresa. Iz omenjene tabele lahko razberemo, da občutek 

samoučinkovitosti pri skupini KOM v tretjem merjenju glede na drugo merjenje upade 

(M(KOM UČ_I) = 3,0478; M(KOM UČ_II) = 3,2652; M(KOM UČ_III) = 3,2275) ; pri skupini STRES pa 

občutek samoučinkovitosti iz merjenja v merjenje narašča (M(STRES UČ_I) = 3,1082; M(STRES 

UČ_II) = 3,2110; M(STRES UČ_III) = 3,2822). 
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Iz tabele 21 lahko razberemo statistično značilne spremembe glede povečevanja občutka 

samoučinkovitosti v skupini KOM od prvega do drugega merjenja (t = –5,460, p = 0,000) in 

od prvega do tretjega merjenja (t = –4,000, p = 0,000). Med drugim in tretjim merjenjem pa 

lahko kljub siceršnji statistični neznačilnosti opazimo celo pozitivno vrednost t-testa (t = 

1,036, p = 0,152), ki ponazarja zmanjšanje občutka samoučinkovitosti pri udeležencih 

seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov (Field, 2005). V skupini STRES so 

spremembe pri napredku glede občutka samoučinkovitosti statistično značilne v vseh 

primerjavah: od prvega do drugega merjenja (t = –2,384, p = 0,010), od prvega do tretjega 

merjenja (t = –4,432, p = 0,000) in od drugega do tretjega merjenja (t = –1,887, p = 0,031). 

Ugotovitve nam prvi del četrte hipoteze ne potrdijo, saj je t(KOM UČ_I – UČ_II) = –5,460 večji od 

t(STRES UČ_I – UČ_II) = –2,384. Ugotovljeno razliko bi lahko razumeli, kot da se je občutek 

samoučinkovitosti po treh mesecih od udeležbe na seminarju bolj povečal pri udeležencih 

seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov in ne pri udeležencih seminarja 

Obvladovanje stresa. Drugi del četrte hipoteze pa nam ugotovitve potrdijo, saj je med drugim 

in tretjim merjenjem, kljub upadu občutka samoučinkovitosti pri skupini KOM (t(UČ_II – UČ_III) 

= 1,036), pri skupini STRES (t(UČ_II – UČ_III) = –1,887) viden celo napredek. Omenjena 

sprememba je statistično značilna, zato bi lahko na njeni podlagi potrdili drugi del četrte 

hipoteze. 

 

Tabela 21: t-test razlik v občutku samoučinkovitosti med skupinama KOM in STRES glede na različne 
termine merjenja 

Skupina Primerjava merjenj t df 
p (2-

tailed)40 

KOM UČ I. merjenje – UČ II. merjenje –5,460 68 0,000 
UČ I. merjenje – UČ III. merjenje –4,000 68 0,000 
UČ II. merjenje – UČ III. merjenje 1,036 68 0,304 

STRES UČ I. merjenje – UČ II. merjenje –2,384 72 0,020 
UČ I. merjenje – UČ III. merjenje –4,432 72 0,000 
UČ II. merjenje – UČ III. merjenje –1,887 72 0,063 

 

 

                                                           
 

40 S programom SPSS ne moremo izvesti enostranskega t-testa za odvisne vzorce, zato se vrednosti p v tabeli 
nanašajo na dvostranski test. Pripadajoče vrednosti za enostranski test so torej za polovico manjše (Sagadin, 
2003). 
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6.4.5 PREVERJANJE PETE HIPOTEZE – DELNO 

POTRJENA 

 

Peta hipoteza: Pri ženskah je občutek samoučinkovitosti bolj povezan s sposobnostjo 

empatije; pri moških bolj s sposobnostjo samouravnavanja. 

Hipotezo preverjamo s pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki ugotavlja 

linearno povezanost primerjanih spremenljivk (Sagadin, 2003), v našem primeru 

spremenljivke ČU s spremenljivkami ČE, RE in REG. Primerjamo smer, jakost in statistično 

značilnost povezanosti posameznih parov spremenljivk glede na spol. Tako dobimo tudi 

predstavo o razlikah med spoloma – njihovo statistično značilnost pa dokazujemo s 

Fisherjevim koeficientom oz. z z-testom razlik med korelacijskimi koeficienti za neodvisne 

vzorce (Sagadin, 2003), pri čemer za vse primerjave postavimo ničelno hipotezo, da razlik 

med spoloma ni.41  

 

Iz tabele 22 lahko razberemo, da so povezave občutka samoučinkovitosti s sposobnostjo 

čustvene empatije tako pri moških kot ženskah negativne in nizke; najmočnejša povezava je 

npr. pri moških r(UČ_II – ČE_II) = –0,314, p = 0,000, pri ženskah r(UČ_II – ČE_II) = –0,024, p = 0,834 

pa je celo neznatna42. Povezave v vseh merjenjih pri moških so statistično značilne; pri 

ženskah pa povezavi v drugem (r(UČ_II – ČE_II) = –0,024, p = 0,834) in tretjem merjenju (r(UČ_II – 

ČE_II) = –0,204, p = 0,070) nista statistično značilni. Iz izračunov bi lahko sklepali, da tako 

moški kot ženske za doseganje občutka samoučinkovitosti bolj malo uporabljajo elemente 

čustvene empatije. Za moške lahko to trdimo celo z visoko statistično značilnostjo. Vzorčna 

razlika med spoloma glede povezav občutka samoučinkovitosti in čustvene empatije je 

statistično značilna le v drugem merjenju (z = 2,08; 0,01 < p ≤ 0,05), saj je 1,96 ≤ z < 2,58, pri 

čemer je 0,01 < p = α = 2P ≤ 0,05 (prav tam), kar pomeni, da bi v tem primeru lahko zavrnili 

ničelno hipotezo na manj kot 5-odstotni stopnji tveganja. Površen pogled na jakost povezave 

med UČ in ČE v drugem merjenju nam ne potrdi pete hipoteze, saj je jakost povezave 

                                                           
 

41 Postopka dokazovanja razlik s t-testom razlik med korelacijskimi koeficienti za neodvisne vzorce statistični 
program SPSS ne vsebuje, zato sem izračune opravil na podlagi navedenega literaturnega vira. 
42 Interpretacija višine korelacijskega koeficienta (Sagadin, 2003): 
- │r│ < 0,20 pomeni, da je korelacija neznatna; 
- 0,20 < │r│ < 0,40 pomeni, da je korelacija nizka; 
- 0,40 < │r│ < 0,70 pomeni, da je korelacija zmerna; 
- 0,70 < │r│ < 0,90 pomeni, da je korelacija visoka; 
- 0,90 < │r│ < 1 pomeni, da je korelacija zelo visoka. 
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močnejša pri moških. Vendar glede na negativno smer povezave izračun pomeni, da za 

doseganje občutka samoučinkovitosti moški uporabljajo elemente čustvene empatije še manj 

kot ženske. Ta ugotovitev prvi del pete hipoteze, v okviru čustvene empatije, potrdi. 

 

Povezave občutka samoučinkovitosti s sposobnostjo racionalne empatije so tako pri moških 

kot ženskah pozitivne in nizke, vendar so močnejše kot pri čustveni empatiji ter statistično 

značilne. Sicer pozitivna, vendar šibkejša kot pri čustveni empatiji in statistično značilna je le 

povezava v primeru prvega merjenja pri ženskah (r(UČ_I – RE_I) = 0,207, p = 0,065). Sklepamo 

lahko, da oba spola za doseganje občutka samoučinkovitosti uporabljata elemente racionalne 

empatije – in to dosti bolj kot elemente čustvene empatije. Ravno tako lahko iz izračunov 

sklepamo, da moški za doseganje občutka samoučinkovitosti uporabljajo elemente racionalne 

empatije bolj kot ženske, saj so Pearsonovi korelacijski koeficienti v vseh merjenjih višji kot 

pri ženskah. Vendar ugotovljene razlike med vzorcema statistično niso značilne, saj je z < 

1,96, pri čemer je p = α = 2P > 0,05 (prav tam), kar pomeni, da ničelno hipotezo razlik med 

spoloma glede povezav med občutkom samoučinkovitosti in racionalne empatije obdržimo. 

 

Pozitivne, zmerne (Sagadin, 2003) in dosti močnejše kot pri čustveni ali racionalni empatiji 

ter statistično značilne pa so povezave med občutkom samoučinkovitosti in sposobnostjo 

samouravnavanja – tako pri moških kot ženskah. Vendar lahko iz izračunov razberemo, da 

moški pri doseganju samoučinkovitosti uporabljajo elemente samouravnavanja bolj kot 

ženske, saj so pri njih Pearsonovi korelacijski koeficienti v vseh merjenjih precej višji kot pri 

ženskah – npr. pri drugem merjenju je r(moški) = 0,659, p = 0,000 večji od r(ženske) = 0,491, p = 

0,000. Ugotovljene razlike med vzorcema statistično niso značilne, saj je z < 1,96, pri čemer 

je p = α = 2P > 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo razlik med spoloma glede povezav med 

občutkom samoučinkovitosti in samouravnavanja obdržimo. 

 

Iz navedenih izračunov in ugotovitev lahko predpostavke pete hipoteze potrdimo le delno. Ne 

glede na to, da večina ugotovljenih razlik med moškimi in ženskami ni statistično značilnih, 

moramo prvi del hipoteze zavrniti, saj smo tako pri čustveni kot racionalni empatiji ugotovili 

večjo povezanost (čeprav negativno) z občutkom samoučinkovitosti pri moških in ne pri 

ženskah. Še posebej je presenetljiva statistično značilna razlika med spoloma pri občutku 

samoučinkovitosti in čustveni empatiji v drugem merjenju. Drugi del hipoteze, ki se nanaša na 

večjo povezanost občutka samoučinkovitosti s samoregulacijo pri moških kot pri ženskah, bi 

lahko potrdili le ob zavedanju, da gre za razlike z visokimi, nad 5-odstotnimi stopnjami 
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tveganja. To pomeni, da tudi pri drugem delu pete hipoteze obdržimo ničelno hipotezo razlik 

med spoloma.  
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Tabela 22: Korelacijska matrika med občutkom samoučinkovitosti z drugimi skupnimi odvisnimi spremenljivkami (ČE, RE, REG)43 – deljena glede na spol 
(Pearsonov korelacijski koeficient – r) in statistična značilnost razlik (Fisherjev koeficient – z) 

 Spol  

 moški spol – N = 130 ženski spol – N = 80 Fisherjev 
koeficient  UČ I UČ II UČ III UČ I UČ II UČ III 

 
r p r p r p r p r p r p 

 
z44 

ČE I –0,248 0,004 –0,281 0,001 –0,240 0,006 –0,274 0,014 –0,142 0,210 0,010 0,930 0,15 

ČE II –0,331 0,000 –0,314 0,000 –0,281 0,001 –0,213 0,058 –0,024 0,834 –0,139 0,219 2,08 

ČE III –0,289 0,001 –0,375 0,000 –0,298 0,001 –0,158 0,163 –0,056 0,620 –0,204 0,070 0,74 

RE I 0,374 0,000 0,329 0,000 0,351 0,000 0,207 0,065 0,151 0,181 0,185 0,100 1,21 

RE II 0,106 0,229 0,334 0,000 0,329 0,000 0,097 0,394 0,313 0,005 0,111 0,326 0,15 

RE III 0,116 0,190 0,263 0,002 0,407 0,000 0,100 0,379 0,151 0,181 0,298 0,007 0,87 

REG I 0,619 0,000 0,490 0,000 0,463 0,000 0,531 0,000 0,345 0,002 0,388 0,000 0,93 

REG II 0,329 0,000 0,659 0,000 0,595 0,000 0,284 0,011 0,491 0,000 0,337 0,002 1,16 

REG III 0,338 0,000 0,541 0,000 0,708 0,000 0,263 0,019 0,312 0,005 0,612 0,000 1,23 

                                                           
 

43 Zaradi boljše preglednosti sem vrednosti korelacij, ki so pomembne za raziskovanje pete hipoteze, obrobil. 
44 Statistična pomembnost absolutnih vrednosti z (Sagadin, 2003): 
- pri z < 1,96 je vzorčna razlika ni statistično značilna; 
- pri z = 1,96 je vzorčna razlika statistično značilna na ravni p = α = 2P = 0,05; 
- pri 1,96 < z < 2,58 je vzorčna razlika statistično značilna na ravni p = α = 2P = 0,05 (ne dosega pa še ravni 0,01); 
- pri z = 2,58 je vzorčna razlika statistično značilna na ravni p = α = 2P = 0,01; 
- pri 2,58 < z < 3,29 je vzorčna razlika statistično značilna na ravni p = α = 2P = 0,01 (ne dosega pa še ravni 0,001); 
- pri z = 3,29 je vzorčna razlika statistično značilna na ravni p = α = 2P = 0,001; 
- pri z > 3,29 je vzorčna razlika statistično značilna na ravni p = α = 2P < 0,001. 
Kritične vrednosti z, določene na štiri decimalke, so: 1,9600 in 2,5758 ter 3,2905. 
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6.4.6 PREVERJANJE ŠESTE HIPOTEZE – OVRŽENA 

 

Šesta hipoteza: Občutek samoučinkovitosti je pri udeležencih izbranih oblik seminarja eno 

leto po udeležbi manjši, kot je bil po treh mesecih po udeležbi na izbranih oblikah 

usposabljanja. 

 

Hipotezo tako kot četrto hipotezo preverjamo s t-testi za odvisne vzorce, pri čemer sta bila 

odvisna vzorca skupin KOM in STRES primerjana glede na drugi in tretji termin merjenja 

občutka samoučinkovitosti.  

 

Za interpretacijo uporabimo podatke iz tabele 21, ki je predstavljena v okviru preverjanja 

četrte hipoteze. Na podlagi te tabele, zaradi večje preglednosti, oblikujemo tabelo 23.  
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Iz tabele 23 lahko razberemo, da se je občutek samoučinkovitosti po enem letu v primerjavi z 

občutkom samoučinkovitosti po treh mesecih od udeležbe na seminarju zmanjšal le pri 

skupini KOM (t = 1,036, p = 0,152), vendar sprememba ni statistično značilna. Pri skupini 

STRES (t = –1,887, p = 0,031) ni bilo upada občutka samoučinkovitosti – nasprotno, občutek 

samoučinkovitosti se je statistično značilno povečal. Izračuni so razvidni tudi v spodnjem 

grafikonu (slika 12). Iz pridobljenih ugotovitev šeste hipoteze ne moremo potrditi, kar pa, 

glede na že večkrat omenjeno razliko med obema seminarjema v teoretičnem delu, niti ni 

slabo. Izračuni namreč nakazujejo naše predvidevanje, da je v primerjavi s seminarjem 

Komunikacija in obvladovanje konfliktov seminar Obvladovanje stresa bolj primeren za 

razvoj in utrjevanje občutka samoučinkovitosti dolgoročno – celo nad pričakovanji. 

 

Tabela 23: t-test razlik v občutku samoučinkovitosti med skupinama KOM in STRES glede na drugi in 
tretji termin merjenja 

Skupina Primerjava merjenj t df 
p (2-

tailed)45 

KOM UČ II. merjenje – UČ III. merjenje 1,036 68 0,304 
STRES UČ II. merjenje – UČ III. merjenje –1,887 72 0,063 
 

Slika 12: Grafikon aritmetičnih sredin odvisne spremenljivke UČ v drugem in tretjem terminu merjenja 
za skupini KOM in STRES ločeno 

 
 

                                                           
 

45 S programom SPSS ne moremo izvesti enostranskega t-testa za odvisne vzorce, zato se vrednosti p v tabeli 
nanašajo na dvostranski test. Pripadajoče vrednosti za enostranski test so torej za polovico manjše (Sagadin, 
2003). Enako velja tudi za naslednje t-teste v okviru preverjanja šeste hipoteze. 
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Ker nas zanimajo tudi razlike preostalih odvisnih spremenljivk ČE, RE in REG, opravimo 

izračune tudi za njih. Iz tabele 24 in grafikona pod sliko 13 lahko razberemo, da je sposobnost 

čustvene empatije od treh mesecev do enega leta po seminarju pri skupini KOM rahlo upadla 

(t = 0,096, p = 0,462), pri skupini STRES pa se je povečala (t = –0,896, p = 0,186), vendar sta 

obe razliki statistično neznačilni (p > 0,05). 

 

Tabela 24: t-test razlik v sposobnosti čustvene empatije med skupinama KOM in STRES glede na drugi in 
tretji termin merjenja 

Skupina Primerjava merjenj t df p (2-tailed) 

KOM ČE II. merjenje – ČE III. merjenje 0,096 68 0,924 
STRES ČE II. merjenje – ČE III. merjenje –0,896 72 0,373 
 

Slika 13: Grafikon aritmetičnih sredin odvisne spremenljivke ČE v drugem in tretjem terminu merjenja  
za skupini KOM in STRES ločeno 
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Iz tabele 25 in grafikona pod sliko 14 lahko razberemo, da so se spremembe v sposobnosti 

racionalne empatije od treh mesecev do enega leta po seminarju statistično značilno povečale 

pri skupini STRES (t = –2,577, p = 0,006). Pri skupini KOM se je sposobnost racionalne 

empatije (t = 0,700, p = 0,243) zmanjšala, pri čemer je omenjena sprememba statistično 

neznačilna. 

 

Tabela 25: t-test razlik v sposobnosti racionalne empatije med skupinama KOM in STRES glede na drugi 
in tretji termin merjenja 

Skupina Primerjava merjenj t df p (2-tailed) 

KOM RE II. merjenje – RE III. merjenje 0,700 68 0,487 
STRES RE II. merjenje – RE III. merjenje –2,577 72 0,012 
 

Slika 14: Grafikon aritmetičnih sredin odvisne spremenljivke RE v drugem in tretjem terminu merjenja 
za skupini KOM in STRES ločeno 

 
 

 



                                                                                                                                               Empirični del 
__________________________________________________________________________________ 

229 

Za občutek sposobnosti samouravnavanja pa lahko iz tabele 26 in grafikona pod sliko 15 

razberemo podobno razliko med skupinama kot pri občutku samoučinkovitosti. Pri skupini 

STRES se je ta občutek od treh mesecev do enega leta po seminarju statistično značilno 

povečal (t = –2,398, p = 0,009); pri skupini KOM pa se je zmanjšal občutek sposobnosti 

samouravnavanja (t = 1,441, p = 0,077), pri čemer je omenjena sprememba statistično 

neznačilna oz. bi bila statistično značilna ob 7,7-odstotnem tveganju. 

 

Tabela 26: t-test razlik v občutku sposobnosti samouravnavanja med skupinama KOM in STRES glede 
na drugi in tretji termin merjenja 

Skupina Primerjava merjenj t df p (2-tailed) 

KOM REG II. merjenje – REG III. merjenje 1,441 68 0,154 
STRES REG II. merjenje – REG III. merjenje –2,398 72 0,019 
 

Slika 15: Grafikon aritmetičnih sredin odvisne spremenljivke REG v drugem in tretjem terminu merjenja 
za skupini KOM in STRES ločeno 

 
 

 

Iz predstavljenih izračunov lahko sklenemo, da je seminar Obvladovanje stresa bolj kot 

seminar Komunikacija in obvladovanje konfliktov primeren za dolgoročno razvijanje in 

utrjevanje racionalne empatije, občutka sposobnosti samouravnavanja in samoučinkovitosti. 

Dokazali smo sicer pozitivno spremembo tudi pri čustveni empatiji, vendar omenjena 

sprememba ni statistično značilna. Pri udeležencih seminarja Komunikacija in obvladovanje 

konfliktov se je, od treh mesecev do enega leta po udeležbi na seminarju, zmanjšala 

sposobnost pri vseh merjenih osebnostnih področij. 
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6.4.7 PREVERJANJE RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA 

 

Raziskovalno vprašanje: Kateri dejavniki (empatija, samouravnavanje, vrsta seminarja, spol, 

starost, stopnja izobrazbe, vrsta osnovnega policijskega šolanja – kadeti/kandidati, količina 

dosedanjih seminarjev o osebnostni rasti, leta službovanja) so najmočneje povezani z 

razvojem samoučinkovitosti? 

 

Tematiko raziskovalnega vprašanja preizkušamo z eta-koeficientom korelacijskega razmerja 

za ugotavljanje povezanosti med odvisno in neodvisno spremenljivko – kolikšen del celotne 

variance odvisne spremenljivke je pogojen z določeno neodvisno spremenljivko (Sagadin, 

2003). V našem primeru je odvisna spremenljivka UČ v različnih terminih merjenja 

primerjana z vsemi v raziskovalnem vprašanju navedenimi spremenljivkami. Da bi lahko vse 

povezave primerjali na podlagi vrednosti omenjenega koeficienta, bomo tokrat vse navedene 

spremenljivke, kljub temu da so nekatere med njimi odvisne, vzeli za neodvisne. Pri prikazu 

izračunov, zaradi obširnosti raziskovalnega vprašanja, izpustimo opisno statistiko posameznih 

variabel, ki je sicer že bila predstavljena v prejšnjih poglavjih empiričnega dela. 

 

Iz tabele 27 lahko razberemo, da je večina povezav občutka samoučinkovitosti v različnih 

terminih merjenja z drugimi neodvisnimi spremenljivkami nizke ali celo neznatne46. Zmerne 

in statistično značilne povezave lahko vidimo le pri povezavah občutka samoučinkovitosti s 

čustveno empatijo (npr. ƞ(UČ_III – ČE_III) = 0,468, p = 0,022), z racionalno empatijo (npr. ƞ(UČ_III – 

-RE_III) = 0,465, p = 0,000) in s samouravnavanjem (npr. ƞ(UČ_III – REG_III) = 0,703, p = 0,000) – 

za zadnjo bi morda lahko rekli, da je celo visoka. Omenjene povezave med UČ, ČE, RE in 

REG nam potrjujejo ugotovitve, do katerih smo prišli že pri preverjanju prejšnjih hipotez.  

 

                                                           
 

46 Pri interpretaciji eta-korelacijskega koeficienta uporabljamo enako interpretacijo kot pri Pearsonovem 
korelacijskem koeficientu (Sagadin, 2003). 
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Tabela 27: Primerjava povezanosti občutka samoučinkovitosti z neodvisnimi spremenljivkami (eta-
korelacijski koeficient – ƞ) 

 
Vrsta primerjave ƞ p 

UČ I. merjenje – skupina 0,218 0,006 
UČ II. merjenje – skupina 0,061 0,681 
UČ III. merjenje – skupina 0,064 0,653 
UČ I. merjenje – spol 0,237 0,001 
UČ II. merjenje – spol 0,100 0,148 
UČ III. merjenje – spol 0,155 0,024 
UČ I. merjenje – starost 0,017 0,996 
UČ II. merjenje – starost 0,235 0,008 
UČ III. merjenje – starost 0,219 0,018 
UČ I. merjenje – stopnja izobrazbe 0,096 0,382 
UČ II. merjenje – stopnja izobrazbe 0,090 0,431 
UČ III. merjenje – stopnja izobrazbe 0,099 0,358 
UČ I. merjenje – vrsta policijskega šolanja 0,033 0,928 
UČ II. merjenje – vrsta policijskega šolanja 0,080 0,649 
UČ III. merjenje – vrsta policijskega šolanja 0,041 0,890 
UČ I. merjenje – število seminarjev osebnostne rasti do zdaj 0,229 0,052 
UČ II. merjenje – število seminarjev osebnostne rasti do zdaj 0,181 0,235 
UČ III. merjenje – število seminarjev osebnostne rasti do zdaj 0,213 0,090 
UČ I. merjenje – leta zaposlitve 0,036 1,000 
UČ II. merjenje – leta zaposlitve 0,177 0,364 
UČ III. merjenje – leta zaposlitve 0,155 0,546 
UČ I. merjenje – ČE I. merjenje 0,469 0,020 
UČ II. merjenje – ČE II. merjenje 0,420 0,107 
UČ III. merjenje – ČE III. merjenje 0,468 0,022 
UČ I. merjenje – RE I. merjenje 0,372 0,042 
UČ II. merjenje – RE II. merjenje 0,378 0,046 
UČ III. merjenje – RE III. merjenje 0,465 0,000 
UČ I. merjenje – REG I. merjenje 0,663 0,000 
UČ II. merjenje – REG II. merjenje 0,670 0,000 
UČ III. merjenje – REG III. merjenje 0,703 0,000 
 

 

Izpostavil bi povezavo med občutkom samoučinkovitosti in starosti, ki je zanimiva zato, ker 

se je iz neznatne in statistično neznačilne povezave pri prvem merjenju (ƞ(I. merjenje) = 0,017, p 

= 0,996) spremenila v nizko in statistično značilno povezavo pri drugem in tretjem merjenju 

(ƞ(II. merjenje) = 0,235, p = 0,008; ƞ(III. merjenje) = 0,219, p = 0,018). Dobljene interkorelacije je 

mogoče razumeti, kot da starost posameznika značilno vpliva na njegov občutek 

samoučinkovitosti. Iz tabele 29 lahko razberemo, da se pri drugem (F = 5,955, p = 0,003) in 

tretjem merjenju (F = 4,097, p = 0,018) pojavi krivuljčna povezava med občutkom 
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samoučinkovitosti in starostjo, ker je p < 0,05 (Sagadin, 2003). Izračuni nelinearnosti 

povezave so vidni že iz tabele 28 in grafikona pod sliko 16, v katerih lahko npr. pri starostni 

skupini 36–45 let vidimo porast občutka samoučinkovitosti pri drugem merjenju in upad pri 

tretjem merjenju (M(UČ_I) = 3,1394, SD(UČ_I) = 0,42021; M(UČ_II) = 3,3197, SD(UČ_II) = 0,35528; 

M(UČ_I) = 3,3076, SD(UČ_I) = 0,39509). Pri starostni skupini 46 in več let ravno tako lahko 

razberemo nelinearnost povezave, le da je pri drugem merjenju občutek samoučinkovitosti 

upadel, pri tretjem pa porastel (M(UČ_I) = 3,1412, SD(UČ_I) = 0,28932; M(UČ_II) = 3,0941, 

SD(UČ_II) = 0,42778; M(UČ_I) = 3,2324, SD(UČ_I) = 0,31596). Povezavo dobljenih interkorelacij 

eta-koeficientov in vrednosti testa nelinearnosti bi lahko razumeli, da je povezava med 

starostjo in občutkom samoučinkovitosti sicer značilno pomembna, vendar nelinearna – višja 

starost posameznika nujno ne pomeni tudi večjega dolgoročnega občutka samoučinkovitosti. 

Postopen napredek v drugem in tretjem merjenju je razviden le pri starostni skupini 26–35 let 

(M(UČ_I) = 3,1313, SD(UČ_I) = 0,41641; M(UČ_II) = 3,2434, SD(UČ_II) = 0,35288; M(UČ_I) = 

3,2475, SD(UČ_I) = 0,36235). Kljub nedokazani linearnosti sprememb samoučinkovitosti v 

različnih terminih merjenja glede na starost pa je zanimiv podatek, da je občutek 

samoučinkovitosti po enem letu od udeležbe na seminarju višji pri vseh starostnih skupinah 

nad 26 let; pri starostni skupini pod 26 let je ta občutek iz merjenja v merjenje upadal. Na 

podlagi teh ugotovitev bi lahko trdili, da se nakazuje tendenca povezanosti občutka 

samoučinkovitosti s starostjo. 

 

Tabela 28: Aritmetične sredine in standardne deviacije odvisne spremenljivke UČ glede na starostno 
skupino v različnih terminih merjenja 

Starost 

UČ I UČ II UČ III 

M SD M SD M SD 

18–25 let 3,1600 0,43512 3,0100 0,45814 2,9100 0,37253 
26–35 let 3,1313 0,41641 3,2434 0,35288 3,2475 0,36235 
36–45 let 3,1394 0,42021 3,3197 0,35528 3,3076 0,39509 
46 in več let 3,1412 0,28932 3,0941 0,42778 3,2324 0,31596 
Skupno 3,1368 0,39799 3,2321 0,37975 3,2478 0,37302 
 

Tabela 29: Test nelinearnosti povezave med odvisno spremenljivko UČ in starostjo v različnih terminih 
merjenja 

Vrsta primerjave F p 

UČ I. merjenje – starost 0,028 0,972 
UČ II. merjenje – starost 5,955 0,003 
UČ III. merjenje – starost 4,097 0,018 
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Slika 16: Grafikon aritmetičnih sredin odvisne spremenljivke UČ glede na STAROST v različnih terminih  

merjenja 

 
 

 

Statistično značilne povezave lahko vidimo tudi med občutkom samoučinkovitosti in spolom, 

vendar le pri prvem (ƞ(I. merjenje) = 0,273, p = 0,001) in tretjem merjenju (ƞ(III. merjenje) = 0,155, p 

= 0,024); pri drugem merjenju povezava ni statistično značilna (ƞ(II. merjenje) = 0,100, p = 

0,148). Kljub temu da omenjene povezave niso statistično značilne, bi na podlagi podatkov iz 

tabele 30 in slike 17 lahko razbrali tendenco postopnega zviševanja občutka 

samoučinkovitosti pri moških pri drugem in tretjem merjenju (M(UČ_I) = 3,2100, SD(UČ_I) = 

0,37989; M(UČ_II) = 3,2631, SD(UČ_II) = 0,36581; M(UČ_I) = 3,2954, SD(UČ_I) = 0,36660). 

Tendenca povišanja občutka samoučinkovitosti se je pokazala tudi pri ženskah, vendar le pri 

drugem merjenju; pri tretjem merjenju je občutek samoučinkovitosti rahlo upadel (M(UČ_I) = 

3,0162, SD(UČ_I) = 0,39760; M(UČ_II) = 3,1850, SD(UČ_II) = 0,39781; M(UČ_I) = 3,1763, SD(UČ_I) 

= 0,37492). 

 

Tabela 30: Aritmetične sredine in standardne deviacije odvisne spremenljivke UČ glede na spol v 
različnih terminih merjenja 

Spol 

UČ I UČ II UČ III 

M SD M SD M SD 

moški spol 3,2100 0,37989 3,2631 0,36581 3,2954 0,36660 
ženski spol 3,0162 0,39760 3,1850 0,39781 3,1763 0,37492 
Skupno 3,1362 0,39715 3,2333 0,37929 3,2500 0,37343 
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Slika 17: Grafikon aritmetičnih sredin odvisne spremenljivke UČ glede na SPOL v različnih terminih 

merjenja 

 
 

 

Drugi izračuni nam kažejo, da jakost občutka samoučinkovitosti ni v značilnih povezavah s 

tem, na katerem seminarju je bil udeleženec, z njegovo stopnjo izobrazbe, z leti zaposlitve, z 

vrsto policijskega izobraževanja in niti s številom seminarjev osebnostne rasti do zdaj. 

 

Odgovor na raziskovalno vprašanje bi torej bil, da je z občutkom samoučinkovitosti 

najmočneje povezana sposobnost samouravnavanja. Občutek samoučinkovitosti je statistično 

značilno povezan tudi z racionalno empatijo, v nekaterih merjenjih pa tudi s čustveno 

empatijo, starostjo in spolom posameznika. 
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6.5 INTERPRETACIJA IZRAČUNOV IN RAZPRAVA 

 

Bandura in Locke (2003, v Judge in drugi, 2007) poudarjata, da mora biti ključno vprašanje 

vsake teorije, ki se ukvarja s kognitivno motivacijo in z vedenjem, vprašanje vzročnosti med 

prepričanji posameznika in njegovim delovanjem. Rus Makovec (Merljak, 2007b) trdi, da 

niso dovolj le dobri nasveti, kako bi bilo dobro živeti. Treba je ozavestiti, predelati 

mehanizme iz otroštva, iz primarne družine, ki pogosto zelo vplivajo na posameznikovo 

samopodobo in odnos do drugih v kasnejših življenjskih obdobjih. Z našo raziskavo je bila 

preverjena predpostavka, ali je Bandurovo samoučinkovitost mogoče oblikovati predvsem z 

ozaveščanjem posameznika na seminarjih o pomenu čustvene in racionalne empatije ter 

samouravnavanja. 

 

Seminarji o socialnih veščinah naj bi bili izvedeni v obliki izkustvenih delavnic, pri čemer je 

pomembno, da taka oblika seminarjev izpolnjuje tri bistvene koncepte izkustvenega učenja 

(Burnard, 1995, v Reynolds in sod., 1999): 

- osebne izkušnje vsakega posameznika do zdaj in na usposabljanju, 

- refleksija na podlagi pridobljenih izkušenj na usposabljanju, 

- posledična transformacija miselnih in vedenjskih vzorcev udeleženca. 

Omenjenim smernicam izkustvenega učenja sledimo tudi na naših usposabljanjih, za katere 

smo vsebine in metode (diskusije, igre vlog, osebnostne vprašalnike, izkustvene vaje, 

simulacije konfliktnih in stresnih okoliščin, video analize, medsebojna opazovanja in 

reflektiranja, določene segmente svetovanj, pomoči in supervizij) pridobivali pri izvajalcih 

podobnih seminarjev evropskih in ameriških policij ter drugih seminarjev osebnostne rasti 

zunaj policijsko izobraževalnih organizacij. 

 

Podobno kot v slovenski Policiji imajo v škotskem zdravstvu usposabljanja o socialnih 

veščinah v medosebnih odnosih, vendar so vsebine empatičnega delovanja vpete v preostale 

tematike usposabljanj (Reynolds, W. J., Scott, B. & Jessiman, W. C., 1999). Z vidika 

multidisciplinarnega pristopa izobraževanja je omenjena vpetost dobrodošla, hkrati pa je tako 

težje selektivno oceniti uspešnost programov učenja socialnih veščin – predvsem, ali gre za 

dolgoročen ali le kratkoročen učinek tovrstnih usposabljanj. Zaradi večjega in 

dolgoročnejšega učinka v slovenski Policiji uporabljamo pretežno selektivno učenje socialnih 

veščin, v nekaterih primerih pa tudi integriran način povezovanja strokovnih policijskih 
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vsebin z vsebinami socialnih veščin. Tako pri študentih medicine kot pri udeležencih 

seminarjev (že zaposlenih v zdravstvu) na Škotskem so ključni kazalniki njihovega napredka 

predvsem njihovi zapisi v dnevnikih ali neposredni pogovor izvajalcev usposabljanj z njimi 

(Reynolds in sod., 1999). Tudi v slovenski Policiji imamo na seminarjih socialnih veščin 

ustne evalvacije o občutkih udeležencev na koncu seminarjev. Seveda se zavedamo, da 

pozitivne evalvacije še ne pomenijo, da bodo posamezniki resnično sposobni prenesti 

pridobljeno znanje in veščine v svoj realni svet, saj so, kljub zelo izkustveno naravnanemu 

delu, okoliščine v učilnici ali drugih prostorih "umetne". Kljub vsemu je to pomemben vidik 

ozaveščanja osebnega delovanja vsakogar od prisotnih na usposabljanju (s tem mislim tudi na 

nas izvajalce). Predstavljeni problem je zelo pomemben razlog, da sem želel učinke 

usposabljanj preveriti tudi z vprašalniki, ki sicer ponujajo le subjektivno mnenje udeležencev, 

vendar je to mnenje zaradi določene forme vprašalnikov bolj strukturirano in večkrat 

preverjano. To pomeni, da je morda bolj realen kazalnik implementacije ozaveščenih vsebin v 

posameznikovo realnost. 

 

Pri vseh skupinah47 se nakazujejo tendence razlik pri čustveni empatiji v različnih terminih 

merjenja, vendar niso statistično značilne znotraj nobene od skupin, saj je pri vseh p > 0,05 

(tabela 9). Še najmanj so značilne pri skupini STRES (p = 0,711), kar morda lahko odraža 

zelo racionalen pristop na tem seminarju k ozaveščanju možnosti obvladovanja čustev 

posameznika. Iz tabele 12 lahko razberemo, da smo ugotovili razlike pri vseh skupinah v 

različnih terminih merjenja tudi pri racionalni empatiji, vendar so statistično značilne le 

znotraj skupine STRES (p = 0,005). Ugotovitev nam lahko potrdi prej izraženo predpostavko, 

da na seminarju Obvladovanje stresa udeleženci resnično ozaveščajo vsebine za možnost 

kontrole lastnih čustvenih doživljanj in reakcij. Ugotovitve potrjujejo moje predpostavke v 

teoretičnem delu disertacije, v katerem sem utemeljeval svoje prepričanje, da je za doseganje 

občutka samoučinkovitosti bolj pomembna metapatija kot čustvena empatija. Zdi se mi 

smiselno, da na tem mestu omenim Baron-Cohenovo (2011) ugotovitev, da stopnja sočutja pri 

posamezniku ni vedno enaka – kadar smo pod stresom, smo veliko manj sočutni do drugih. 

Če njegovo ugotovitev povežem s svojimi ugotovitvami, to pomeni, da boljši ko imamo 

občutek samoučinkovitosti in s tem bolje obvladujemo svoj stres, bolj smo lahko empatični. 

                                                           
 

47 Z izrazom "vse skupine" mislim na skupino udeležencev seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov, 
na skupino udeležencev seminarja Obvladovanje stresa (katere člani so se v preteklosti že udeležili seminarja 
Komunikacija in obvladovanje konfliktov) in na respondente kontrolne skupine. 
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Kar pomeni, da bi korelacija med samoučinkovitostjo in empatijo morala obstajati – kot 

rečeno, z raziskavo smo dokazali statistično značilno povezavo med samoučinkovitostjo in 

racionalno empatijo oz. metapatijo pri udeležencih seminarja Obvladovanje stresa; medtem ko 

med čustveno empatijo in samoučinkovitostjo pridobljene korelacije niso statistično značilne. 

 

Na ugotovljene razlike bi lahko vplival tudi različen pristop izvajalcev seminarjev. Danish in 

Kagan (1971, v Lamovec, 1987) sta izvedla desetdnevni trening občutljivosti ("senzitivity 

trening") v več skupinah z različnimi terapevti. Z merjenjem afektivne občutljivosti pred 

treningom in po njem sta ugotovila, da se je omenjena osebnostna lastnost izboljšala. Je pa 

res, da se je izboljšala le v nekaterih skupinah – po predvidevanjih raziskovalcev zaradi 

različnega pristopa terapevtov. Namreč ob slabem vodji nazadujejo tako občutljivi kot manj 

afektivno občutljivi udeleženci, saj se navzamejo izkrivljenega delovanja vodje (Carkhuffa, 

1968, v Lamovec, 1987). V svoji raziskavi sem poskušal vpliv izvajalcev čim bolj 

nadzorovati s tem, da sta določeno vrsto seminarja izvajala ista izvajalca v vseh izvedbah.  

 

Glede na razliko srednjih vrednosti pri čustveni (tabela 7) in racionalni empatiji (tabela 10) v 

vseh skupinah bi morda lahko trdili, da je pri zaposlenih v MNZ in na Policiji na splošno bolj 

kot čustvena izrazita racionalna empatija. Menim, da je to z vidika profesionalnosti in narave 

poklicnega področja dobro, saj posamezniki tako lažje zavzamejo primerno distanco do 

prizadetega čustvenega stanja občanov – ne v smislu pretirane hladnosti v postopkih, temveč 

ustrezne stopnje strokovnosti z elementi razumevanja oz. racionalne empatije, kar sem 

podrobneje pojasnjeval v poglavju "Empatija ... ali morda raje metapatija". 

 

Podobno kot pri racionalni empatiji lahko tudi pri samouravnavanju opazimo postopno 

stopnjevanje vrednosti (slika 9) glede na različne termine merjenja le pri skupini STRES (M(I. 

merjenje) = 2,8781, SD = 0,41104; M(II. merjenje) = 3,0521, SD = 0,32665; M(III. merjenje) = 3,1562, 

SD = 0,40926), pri čemer je standardni odklon pri drugem merjenju občutno nižji od 

preostalih. Zadnje morda nakazuje na večji poenoten občutek sposobnosti samouravnavanja 

pri udeležencih seminarja Obvladovanje stresa v krajšem obdobju po njem – torej tri mesece 

po seminarju. Po enem letu je občutek sposobnosti samouravnavanja pri omenjeni skupini še 

narasel, vendar ne gre več za tako poenoten občutek, saj je standardni odklon spet večji. 

Opisane razlike v merjenjih so glede na kontrolno skupino statistično značilne pri obeh 

skupinah udeležencev seminarjev, vendar se je pri udeležencih seminarja Komunikacija in 

obvladovanje konfliktov občutek sposobnosti samouravnavanja od treh mesecev do enega leta 
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po seminarju zmanjšal. Ugotovitve bi lahko razumeli kot potrditev predvidevanj, da je 

seminar Obvladovanje stresa tudi za samouravnavanje dolgoročno bolj učinkovit od seminarja 

Komunikacija in obvladovanje konfliktov. Kratkoročno pa je za samouravnavanje bolj 

učinkovit seminar Komunikacija in obvladovanje konfliktov.48 

 

Zelo podobne ugotovitve kot pri samouravnavanju lahko razberemo iz podatkov, ki se 

nanašajo na doseganje občutka samoučinkovitosti. Postopoma se je stopnjeval pri udeležencih 

seminarja Obvladovanje stresa; kratkoročno, do treh mesecev, se je občutek 

samoučinkovitosti stopnjeval tudi pri udeležencih seminarja Komunikacija in obvladovanje 

konfliktov, vendar pa je po enem letu od udeležbe upadel. Dolgoročno zmanjšanje občutka 

samoučinkovitosti sem pričakoval tudi pri udeležencih seminarja Obvladovanje stresa, vendar 

sem bil prijetno presenečen – občutek se je pri njih še povečal (slika 10), kar je za nas 

izvajalce zelo spodbuden podatek. Ugotovljene spremembe obeh seminarjev so v odnosu do 

kontrolne skupine statistično značilne. 

 

Morda lahko razloge iščemo v tem, da so se udeleženci seminarja Obvladovanje stresa 

predhodno že udeležili seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov, ki je namenjen 

predvsem učinkom prve faze vedenjskega spreminjanja "prevzemanja odgovornosti" 

(Rothman, Baldwin & Hertel, 2004). To pomeni, da so udeleženci seminarja o stresu dejansko 

že zelo ozaveščeni o omenjenem temelju doseganja osebnostnih sprememb. Mnenje bi lahko 

podkrepil tudi s svojimi predstavami o obeh seminarjih – seminar Komunikacija in 

obvladovanje konfliktov je po mojem mnenju bolj informativne in "tehnične" narave, morda 

zato tudi manj razvojno kritičen za posameznika.49 Udeleženci ozavestijo lastno vlogo, 

odgovornost in tehnike v obvladovanju medosebnih konfliktov z uporabo transakcijske 

analize (Stewart & Joines, 2000). Posamezne teme se na tem seminarju obravnavajo le kot 

pripomoček za takratno trenutno razumevanje ključne in končne vsebine "Strategije 

obvladovanja konfliktov s pomočjo obvladovanja transakcij". Iz tega stališča so nam lahko 

razumljiva kratkoročna povišanja občutkov sposobnosti racionalne empatije, 

                                                           
 

48 Z izrazom "kratkoročno" je mišljeno stanje respondentov glede merjene osebnostne lastnosti pri drugem 
merjenju – tri mesece po prvem merjenju. Z izrazom "dolgoročno" pa njihovo stanje glede merjene osebnostne 
lastnosti pri tretjem merjenju – eno leto po prvem merjenju. 
49 Udeleženec seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov na njem sprejema manj osebnostno 
pomembnih odločitev za svoje delovanje v življenju kot udeleženec seminarja Obvladovanje stresa, ki je nekako 
primoran v to. 
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samouravnavanja in samoučinkovitosti; vsi občutki pa se po enem letu od udeležbe na 

seminarju zmanjšajo. Predpostavljam, da k zmanjšanju občutka samoučinkovitosti doprinese 

udeleženčeva zbeganost, ko povsem razumljivo po tolikem času po seminarju ne uspe zadržati 

v spominu vseh informacij, ki jih je obravnaval na seminarju. Če je omenjena zbeganost 

pospremljena še z nekaj neuspelimi poskusi obvladovanja medosebnih konfliktov, ker mu 

uporaba naučenih strategij še ni prešla v navado, je njegov zmanjšan občutek 

samoučinkovitosti čez daljši čas povsem razumljiv. Mogoča bi bila tudi nekoliko nasprotna 

razlaga – da se pridobljeno znanje skozi čas "nevede" infiltrira v posameznikovo delovanje in 

preoblikuje v novo navado, zaradi česar ga posameznik ne zaznava več kot spremembo oz. 

več ne zaznava, da je v njegovem delovanju kaj bistveno drugače.50 Seminar Obvladovanje 

stresa pa je bolj naravnan k ozaveščanju lastnega delovanja v življenju v smislu sodobnega 

odgovornega individuuma, o čemer sem podrobneje pisal v poglavju "Ozaveščanje kot pot 

posameznika k individuumu".  

 

Zanimiva je razlika med obema seminarjema pri začetnih stopnjah oz. prvih merjenjih vseh 

proučevanih osebnostnih lastnosti. Vse začetne vrednosti so višje pri udeležencih seminarja 

Komunikacija in obvladovanje konfliktov, vendar so te začetne razlike med udeleženci obeh 

seminarjev statistično neznačilne (tabela 20). To pomeni, da so nadaljne statistično 

pomembne razlike med skupinama udeležencev, ki sem jih nakazal ob dokazovanju hipotez, 

dejansko nastale zaradi udeležbe na seminarju določene vrste – verjetno zaradi specifične 

vsebine in nekoliko drugačnega načina dela oz. načina izvajanja obeh seminarjev. Tako so pri 

udeležencih seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov kratkoročne spremembe bolj 

izrazite kot pri udeležencih seminarja Obvladovanje stresa. Morda bi lahko interpretacijo našli 

ravno v prej omenjenem ozaveščanju, ki ga med drugim razumem tudi kot postopno 

relativiziranje in uravnovešanje lastnih pričakovanj ter prepričanj. Udeleženci na seminarju 

spoznavajo različne referenčne okvirje drugih. S tem uvidijo, da je lastni referenčni okvir 

relativno stabilna osebnostna struktura, vendar ne nespremenljiva. Ob spoznanju, da lahko v 

primeru lastnega neučinkovitega delovanja svoj referenčni okvir spreminjajo, se razblini 

posameznikova absolutna prepričanost v svoj prav. Ne kot anksioznost, pač pa kot realni 

pogled nase in druge. Zaradi izkušenj, ki so jih udeleženci seminarja o stresu že pridobili na 

                                                           
 

50 Obstaja možnost, da je posameznik po seminarju razvil navado učinkovitega obvladovanja konfliktov, vendar 
pa ne zna več taksonomno našteti vseh ego stanj in vseh vrst transakcij. S tem se mu ustvari občutek 
nekompetentnosti za komunikacijo in posledično manjši občutek samoučinkovitosti. 
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seminarju Komunikacija in obvladovanje konfliktov, je njihov začetni občutek 

samoučinkovitosti ob prvem merjenju bolj "previden". Ravno tako je kratkoročno navdušenje 

nad novopridobljenimi vpogledi zmernejše kot pri udeležencih seminarja o obvladovanju 

konfliktov. Morda sta ravno omenjena previdnost in zmernost tista, ki omogočata ohranjanje 

in razvijanje občutka samoučinkovitosti tudi dolgoročno. 

 

Če poskušamo proučevana seminarja opredeliti glede na Bloomovo taksonomijo edukacijskih 

ciljev (Anderson & Krathwohl, 2001), bi lahko ugotovili, da seminar Komunikacija in 

obvladovanje konfliktov deluje bolj na kognitivnih nivojih poznavanja, razumevanja, uporabe 

in analize; seminar Obvladovanje stresa omenjene stopnje taksonomije nadgradi s 

kognitivnimi nivoji sinteze in evalvacije pridobljenega znanja, kar je morda doseženo s 

pismom posameznika samemu sebi na koncu seminarja, ki mu ga nato pošljemo dva do tri 

mesece po seminarju. Ravno tako bi lahko trdili, da je seminar Obvladovanje stresa bolj 

naravnan na uresničevanje konativnih ciljev usvajanja in organiziranja vrednot ter razvoj 

celovitega značaja posameznika. 

 

S pomočjo predstavljenih ugotovitev v tabeli 21 bi lahko podkrepil svoje razmišljanje, da je 

seminar Obvladovanje stresa tako vsebinsko naravnan, da udeležencem omogoča bolj 

dolgoročno razvijanje in utrjevanje občutka samoučinkovitosti, kot to omogoča seminar 

Komunikacija in obvladovanje konfliktov. Ponuja jim večjo možnost razumevanja in 

sprejemanja naključnih dejavnikov razvoja (Baltes, v Žorga, 1999b), kar posamezniku 

omogoča uspešnejše odzivanje v "krivulji kompetentnosti" (Hay, v Žorga, 1999b). Ob 

nepričakovanih in neprijetnih dogodkih se lahko v posamezniku pojavi frustracija in dvom v 

lastno samoučinkovitost. Šele ko se je posameznik sposoben soočiti z realnim stanjem in ga 

sprejeti, bo uspel porušeno ravnotežje preoblikovati v ponoven občutek kompetentnosti. 

Seminar Obvladovanje stresa ponuja več vsebin ozaveščanj pomena in pomembnosti 

uspešnega soočanja posameznika s pomembnimi življenjskimi dogodki, ki so pogosto 

povezani s prehodnimi obdobji tveganja in sprejemanja negotovih odločitev za prihodnost. 

Mogoča interpretacija omenjenih ugotovitev bi lahko bila tudi, da so vsebine na seminarjih 

podobne in se na seminarju Obvladovanje stresa le še bolj utrjujejo. Kot izvajalec in 

poznavalec vsebin obeh seminarjev bi težko trdil, da gre le za utrjevanje podobnih vsebin. 

Dejstvo pa je, da poskušamo za vse udeležene (udeležence in izvajalce) na obeh seminarjih, 

vendar še bolj izrazito na seminarju Obvladovanju stresa, ustvarjati okoliščine za osebnostni 

razvoj k "biti". Tiste posameznike, ki so usmerjeni k imeti, nove misli in zamisli vznemirjajo, 
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kajti novost ogroža trden skupek podatkov, ki jih že obvladujejo. V resnici se bojijo vsega, 

česar ne morejo zlahka razumeti ali zapisati. Tisti, ki so usmerjeni k biti, odidejo s predavanja 

drugačni, spremenjeni (Fromm, 2004). "Imeti znanje" pomeni prilastiti si in obdržati znanje; 

"spoznal sem" pomeni dejavnost in je del ustvarjalnega mišljenja (prav tam).  

 

Mislim, da lahko na podlagi predstavljenih ugotovitev utemeljim smiselnost udeležbe na 

usposabljanjih socialnih veščin. Tako občutek sposobnosti samouravnavanja kot 

samoučinkovitosti sta se glede na kontrolno skupino izboljšala pri obeh skupinah udeležencev 

statistično značilno. Pri udeležencih seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov sicer 

v smislu naraščanja le kratkotrajno, vendar pa smo pri udeležencih seminarja Obvladovanje 

stresa potrdili postopno in dolgotrajno naraščanje omenjenih občutkov. Pri zadnji skupini 

udeležencev smo v odnosu do kontrolne skupine z raziskavo potrdili postopen in dolgotrajen 

napredek tudi pri racionalni empatiji. Ugotovitve lahko razumemo kot postopno spreminjanje 

posameznika na podlagi ozaveščanja. Predvsem se je to odrazilo pri udeležencih na 

Obvladovanju stresa – posameznik potrebuje določen čas, da umesti ozaveščeno v svoje 

življenje. Ko mu to uspe, se omenjeni občutki le še utrjujejo.  

 

Pomembnost časa in izkušenj nam potrjujejo tudi ugotovitve o povezavi starosti in občutkov 

samoučinkovitosti (tabela 27). Dobljene interkorelacije je mogoče razumeti kot nakazovanje 

tendence o povezanosti let posameznika z naraščanjem občutka samoučinkovitosti po 

seminarju. Pri vseh starostnih skupinah nad 26 let smo lahko zaznali dolgoročno zvišanje 

občutka samoučnkovitosti (slika 16). Morda ravno zato, ker znajo starejši z več izkušnjami 

bolj umestiti novopridobljena spoznanja v svoje življenje. Nekatere raziskave (Luebbers, 

Downey & Stough, 2007) kažejo pozitivno koreliranje sposobnosti bazične čustvene 

inteligence z leti posameznika, pri čemer naj bi ženske imele višjo stopnjo čustvenega 

zaznavanja. Z neko drugo raziskavo je bilo ugotovljeno tudi to, da imajo moški višji 

sistematični količnik kot ženske, ženske pa imajo višji empatični količnik (Baron-Cohen, 

2003, v Wakabayashi in drugi, 2006). Tudi Davis (1996) zatrjuje, da naj bi bile ženske za 

razliko od moških bolj nagnjene k empatiziranju z drugimi oz. naj bi imele višjo stopnjo 

empatije. Kljub različnim definicijam izraza empatija je vedno obstajalo mnenje, da so ženske 

bolj empatične od moških (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004, v Muncer & Ling, 2006). 

Hoffman (1976, v Davis 1980) je s svojimi raziskavami ugotovil, da je za ženske bolj kot za 

moške značilno čustveno odzivanje na zaznano situacijo drugega, hkrati pa ni odkril razlike 

med spoloma glede sposobnosti zavzemanja percepcije drugega. Davis (1980) je to razliko 
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med spoloma (ženske naj bi bile bolj sposobne zavzemati percepcijo drugega) ugotovil v svoji 

raziskavi, ki jo je izvedel s svojim multidimenzionalnim vprašalnikom o empatiji. Vendar 

raziskava, ki sta jo opravila Muncer in Ling (2006), ni pokazala bistvenih razlik med spoloma 

pri kognitivni empatiji, nobenih razlik pa raziskava ni pokazal pri socialnih veščinah. Edina 

razlika med spoloma se je pokazala pri čustveni odzivnosti, ki je bila višje izražena pri 

ženskah. Tudi sam sem pred raziskavo predvideval, da se bo izkazalo, da so ženske bolj 

samoučinkovite zaradi večje empatičnosti, moški pa zaradi večjega občutka sposobnosti 

samouravnavanja oz. odločnosti. Ugotovitve kažejo, da moški pri doseganju 

samoučinkovitosti še manj kot ženske uporabljajo elemente čustvene empatije. Oba spola pri 

doseganju samoučinkovitosti uporabljata elemente racionalne empatije – vendar moški precej 

bolj kot ženske. S tem bi morda lahko potrdili ugotovitve tistih raziskav, ki zatrjujejo, da 

imajo moški višji sistematični količnik (Baron-Cohen, 2003, v Wakabayashi in ostali, 2006), 

in zavrnili ugotovitve tistih, ki zatrjujejo, da naj bi bile ženske bolj sposobne zavzemati 

percepcijo drugega (Davis, 1980). Naša raziskava je pokazala tendenco postopnega 

kratkoročnega in dolgoročnega razvoja občutka samoučinkovitosti pri moških; pri ženskah je 

bil ugotovljen le kratkoročni napredek. Izračune bi lahko razumeli, da so moški sposobni 

obdržati in razvijati pridobljeni občutek samoučinkovitosti bolj kot ženske. 

 

 

Nekatere raziskave pretirano poudarjajo razlike med spoloma pri posameznih parametrih 

(Endler & Parker, 1990). Razlike seveda so, vendar pa nekateri raziskovalci pretirano 

manipulirajo z njihovo interpretacijo, ker so pri svojih navedbah premalo eksplicitni. Endler 

in Parker (1990) v svoji multidimenzionalni raziskavi (uporabila sta več osebnostnih 

vprašalnikov in potem interpretirala skupne ugotovitve) odkrivata tri ključne faktorje – ciljno 

usmerjeno obvladovanje, obvladovanje s pomočjo strategij izogibanja in obvladovanje čustev. 

Pri tem nista ugotovila razlik med spoloma pri samoregulativnem zastavljanju in doseganju 

ciljev, temveč pri obvladovanju okoliščin s strategijami izogibanja in obvladovanju čustev. 

Oba faktorja sta se bolj odražala pri ženskah, ki predvsem bolj kot moški iščejo podporo, 

pomoč in potrditve pri prijateljih, z njimi vzdržujejo tesnejše stike; ob tem pa uporabljajo 

predvsem pasivne strategije obvladovanja čustev v smislu anksioznosti. Razlik med spoloma 

tako nista ugotovila niti pri depresivnih stanjih in nevroticizmu niti pri osebnostnih 

značilnostih vedenjskega tipa A (Endler & Parker, 1990), ki ga opisujeta kot izrazite oblike 

obnašanja na podlagi strahu, depresije in ekstravertnih vedenjskih oblik (izrazito čustvovanje, 

iskanje potrditve pri drugih). Ne glede na izsledke svoje raziskave bolj zagovarjam stališče, da 
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so delitve po spolu lahko zelo zavajajoče. Osebno zagovarjam stališče, da je razvoj sodobnega 

individuuma odvisen od sposobnosti metapatije, samouravnavanja in samoučinkovitosti ne 

glede na spol. 

 

Pričakoval sem, da bo vrsta policijskega šolanja korelirala s samoučinkovitostjo. V Policiji 

namreč prevladuje prepričanje,51 da je krajše, enoinpolletno šolanje kandidatov za policiste 

slabše in manj učinkovito kot štiriletno kadetsko šolanje. V raziskavi se je povezava med 

različnima vrstama šolanja in samoučinkovitostjo pokazala skoraj kot nična in statistično 

neznačilna (tabela 27). Ob tem moram poudariti, da se omenjeni izračuni nanašajo le na 

socialne veščine, ki naj bi policistovo strokovnost oplemenitile s profesionalnostjo. To 

pomeni, da se domnevna razlika med enoinpol in štiriletnim šolanjem morda vidi pri 

strokovnem znanju. Vendar za profesionalnost, ki jo sinonimno razumem bližje 

samoučinkovitosti kot strokovnost, tega ne moremo trditi. 

 

Občutek samoučinkovitosti ni v značilnih povezavah s tem, na katerem seminarju je bil 

udeleženec, z njegovo stopnjo izobrazbe, z leti zaposlitve, z vrsto policijskega izobraževanja 

in niti s številom seminarjev osebnostne rasti do zdaj. Dobljene izsledke o raziskovalnem 

vprašanju bi morda celo lahko razumeli kot nasprotje ugotovitev pod preostalimi hipotezami, 

s katerimi smo dokazali značilne razlike med udeleženci seminarjev in kontrolno skupino. 

Vendar smo hkrati dokazali značilno povezavo samoučinkovitosti s starostjo posameznika, z 

racionalno empatijo in občutkom sposobnosti samouravnavanja. Izsledke bi lahko 

interpretirali, da je za posameznikovo ozaveščanje (kamor spada tudi občutek 

samoučinkovitosti) predvsem pomembno istočasno razvijanje osebnostnih lastnosti racionalne 

empatije in samouravnavanja na kakršen koli način. Seminarji o socialnih veščinah so lahko 

le eden od pomembnih stimulatorjev, vendar zaradi strukturiranega in sistematičnega pristopa 

morda zelo pomembni ravno na omenjenih področjih osebnosti. 

 

Ne glede na različne vsebinske poudarke predstavljenih teoretičnih postavk v disertaciji je 

vsem njim skupno, da posameznik lahko vsaj deloma ublaži svoje razvojne primanjkljaje s 

sposobnostjo prilagajanja in homeostaze (Hall & Lindzey, 1983). Po Freudu naj bi to funkcijo 

opravljali predvsem posameznikov jaz in njegovi obrambni mehanizmi; podobno se temu 

                                                           
 

51 Menim, da je to prepričanje preveč posplošeno in premalo ustrezno statistično preverjeno. 
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pridružuje Jung (1990) z dodatkom kompenzacij; Lacan (1988) v ta namen zagovarja 

predvsem razvijanje sebstva. Veliko raziskav, ki jih omenjam v empiričnem delu, govori o 

tem, da so optimizem, samoučinkovitost, empatija pomembni – malo pa je govora o tem, kako 

jih doseči. Z raziskavo smo dokazali, da z našimi seminarji ponujamo tudi te odgovore. 

Gladwell (2008) pravi, da so prvi vtisi nekako sproženi na podlagi izkustev in okolice – to 

pomeni, da jih je mogoče spremeniti, in sicer tako, da spremenimo izkustva, ki sestavljajo 

naše trenutne prve vtise oz. instinkte. Če poskušam njegove besede prenesti na ozaveščanje na 

seminarjih, to pomeni, da ni dovolj le vedeti ali se preprosto zaobljubiti, da bomo od zdaj 

razmišljali drugače. Življenje je treba spremeniti tako, da bomo redno v situacijah (v stiku) z 

novim razmišljanjem. Na primer ni dovolj le odločitev za spremembo na seminarju, treba je 

po seminarju "izzivati" situacije, ki nas spomnijo na odločitev, sprejeto na seminarju. Ravno 

ta pomemben vidik poskušamo pri udeležencih Obvladovanja stresa doseči s pismom, ki si ga 

napišejo po končanem seminarju, nakar ga zapečatijo in oddajo vodji seminarja. Pismo jim, 

kot "opomnik" na ozaveščanje in sprejete cilje na seminarju pošljemo čez dva do tri mesece 

po seminarju. Morda je tudi to eden od odločilnih vzrokov za prej opisane razlike med obema 

seminarjema glede dolgoročnih sprememb proučevanih osebnostnih lastnosti. 

 

 

6.5.1 RAZMISLEK O METODOLOŠKIH VPRAŠANJIH 

 

Samoučinkovitost, samouravnavanje in empatijo se zelo pogosto proučuje na podlagi 

samoevalvacijskih vprašalnikov (Cervone, Mor, Orom, Shadel & Scott, 2004). Omenjeni 

strokovnjaki priporočajo uporabo tehnik intervjujev, v katerih bi posameznika posneli in 

naknadno kvalitativno kodirali njegova mnenja. Pri tem bi bilo zelo pomembno, da 

strokovnjaki, ki bi kodirali, ne bi bili "okuženi" s poznavanjem okoliščin in stimulusov, na 

podlagi katerih je posameznik odgovarjal. Ravno tako ne bi bili seznanjeni, za katerega oz. 

kakšnega posameznika gre. Seveda bi bila pridobljena ocena bolj neposredna, saj s tem ne bi 

ocenjevali le odgovora, pač pa posameznikovo celovitejše mnenje o raziskovani temi. Poleg 

tega bi lahko ocenjevali tudi njegov glas oz. barvo tona, ki pogosto lahko da drugačen 

vsebinski pomen besedam. Gotovo pa se takoj pojavi dvom v dovolj veliko objektivnost 

izsledkov, saj bi bilo kodiranje gotovo pod vplivom subjektivnih dejavnikov ocenjevalca.  
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Med lastnim raziskovanjem sem pomislil na drugo možnost izboljšave samoevalvacijskih 

vprašalnikov – morda bi bilo smiselno razmisliti o pisanju vprašalnikov v prihodnjiku. Seveda 

je pomembno trenutno mnenje posameznika o lastni samoučinkovitosti, vendar sam izraz se 

nanaša predvsem na to, kako bo pridobljeno znanje in sposobnosti uporabil v prihodnosti. 

Torej, ali ne bi bilo potem bolje proučevati mnenje o samoučinkovitosti v prihodnosti (npr. 

"Menim, da bom v prihodnosti bolj znal obvladovati svoj stres.")? Hkrati pa bi bilo morda 

smiselno razmisliti o oblikovanju vprašalnikov v pretekliku, pri čemer bi se vprašanja ali 

trditve nanašala na (ne)uresničitev določenih dejanj posameznika do trenutka izpolnjevanja 

vprašalnika (npr. "V zadnjih treh mesecih mi je uspelo obdržati samokontrolo tudi v 

situacijah, v katerih mi to do zdaj ni uspelo."). S tem bi se lahko veliko bolj približali dejanski 

samoučinkovitosti posameznika in ne le njegovemu občutku samoučinkovitosti. Za zdaj z 

našimi samovprašalniki ne preverjamo dejanske samoučinkovitosti ali katere druge lastnosti 

posameznika, pač pa njegovo osebnostno naravnanost oz. prepričanje o neki lastnosti. Čeprav 

je res, da je to prepričanje pomembno, saj se bo posameznik v realnosti vedel v skladu z njim 

oz. s svojo naravnanostjo. 

 

Z raziskavo sem dobil veliko izkušenj o tem, kaj vse je pomembno upoštevati, če želim svoje 

raziskovalno delo opravljati kakovostno in statistično korektno. Menim, da sem ob podpori 

mentorice izvedel uspešno raziskavo. Morda bi bilo v bodoče smiselno še bolj nadzorovati 

vpliv različnih vzorcev, ki so primerjani v raziskavi. Tokrat je namreč vzorec kontrolne 

skupine, ki je vseboval večji delež policistov (dvotretjinski) in manjši delež zaposlenih na 

Ministrstvu za notranje zadeve (enotretjinski), nekoliko odstopal od drugih dveh vzorcev 

udeležencev seminarjev, pri katerih je bilo razmerje med omenjenima skupinama približno 

enakovredno. Omenjeno odstopanje morda lahko podkrepimo tudi s primerjavo statistično 

značilnih razlik med obema skupinama udeležencev in kontrolno skupino v začetnih vrednosti 

glede čustvene empatije, sposobnosti samouravnavanja in občutka samoučinkovitosti (tabeli 

19 in 20). Statistično značilno se raziskovalne skupine niso razlikovale le glede racionalne 

empatije. Na podlagi tega bi morda lahko trdili, da vzorec kontrolne skupine ni bil posrečeno 

izbran, saj so bila odstopanja od ostalih dveh skupin bistvena. Lahko bi predvidevali, da so 

bile take začetne razlike predvsem zato, ker so bile skupine odeležencev pretežno sestavljene 

iz posameznikov, ki so bili zainteresirani za udeležbo na tovrstnih usposabljanjih. Zato bi 

lahko pričakovali, da bodo skupine udeležencev imele višje začetne vrednosti na vseh štirih 

področjih, vendar kot je bilo prikazano pod sliko 11 in v tabelah 19 in 20, imajo predstavniki 

kontrolne skupine višjo začetno vrednost tako pri samouravnavanju kot pri samoučinkovitosti. 
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Njihov različen interes in samo(ne)motiviranost sta se verjetno odrazila v tako različnih 

rezultatih. Vendar kljub omenjeni pomanjkljivosti menim, da smo z ostalimi primerjavami ob 

drugem in tretjem merjenju ter s preverjanjem hiopotez dokazali učinkovitost obeh 

usposabljanj. Npr. kljub temu, da so bile začetne razlike glede sposobnosti samouravnavanja 

in občutka samoučinkovitosti med kontrolno skupino in skupinama seminarjev statistično 

značilne v njeno korist (slika 11 oz. negativne vrednosti povprečnih razlik v tabeli 20), so 

predvsem udeleženci seminarja Obvladovanje stresa naredili veliko večjo spremembo oz. 

napredek, glede omenjenih osebostnih lastnosti, kot pripadniki kontrolne skupine (sliki 9 in 

10). 
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SKLEP 

 

Če je antropologija veda, ki želi definirati bistvo in položaj človeka, potem psihologija 

človeka nikoli ni in ne bo antropologija (Sartre, 2007). Psihologija se izogiba 

generaliziranemu in posplošenemu pogledu na človeka, saj se zaveda, da je vsak posameznik 

edinstven. Tudi če hočemo postaviti "definicijo" človeka, je to le približek oz. vsota 

ugotovljenih dejstev, ki naj bi jih bilo (po antropološko) mogoče poenotiti. Psihologija nikoli 

ne pozabi, da je človek večno urejevan pojem. Tudi če vedno znova odkrivamo nova dejstva o 

naravi človeka, ne bomo nikoli spoznali končne sinteze vedno novih dejstev (Sartre, 2007). 

Ob povzetih Sartrovih mislih želim poudariti, da se zavedam, da je moj pogled na 

raziskovanje osebnostnih lastnosti le eden od mnogih in zato necelosten. Če poskušam 

objektivno pogledati na svoje delo, lahko ugotovim, da zelo veliko govorim o stopnjevanju 

zavesti posameznika. Želim poudariti, da se ob tem zavedam svoje šibkosti "nerazumskega" 

dela posameznikovega delovanja, na kar je v eni od svojih knjig opozoril Schopenhauer. 

Rekel je nekako tako: kot na razburkanem morju, ki na vse strani brezmejno bučeče dviga in 

spušča valove, v čolnu pa sedi mornar, zaupajoč se šibkemu vozilu, tako sedi posamezen 

človek sredi sveta, polnega muk, zaupajoč in naslanjajoč se na "načelo individualnosti". 

 

Nekatere v besedilu omenjene teorije (Freud, Jung, Erikson) zelo zagovarjajo povezavo in 

učinek dediščine zgodnjih razvojnih obdobij na kasnejša obdobja (Hall & Lindzey, 1983). 

Vendar pa so predvsem fenomenološke, eksistencialne, kognitivne, humanistične teorije in 

teorije paradigem vseživljenjskega razvoj (Sartre, Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche, 

Maslow, Baltes, Bateson, Havighurst) tiste, ki zmanjšujejo pomen omenjene dediščine, 

zagovarjajoč tezo, da človek ima svobodno izbiro in možnost postati to, kar želi (Musek, 

1993; Žorga, 1999a; 1999b). V svoji disertaciji sem poskušal osmisliti osebnostne rasti 

predvsem z navezovanjem na vse te omenjene toerije, kar je glede na mojo tezo o zmožnosti 

posameznika, da z ozaveščanjem in voljo lahko bistveno spremeni svoje osebnostno 

delovanje, kar nekoliko kontradiktorno. Morda se je to zgodilo ravno zato, ker poskušam sebi 

in drugim razjasniti povezavo med vsemi teorijami – ne glede na to, ali zagovarjajo 

"dediščino" ali "svobodno neodvisnost". Seveda ta povezava v besedilu eksplicitno ni 

razvidna (saj sem jo tu šele nakazal), je pa verjetno smernica za moje nadaljnje delo pri 

raziskovanju osebnostnega razvoja – iskati bistvene skupne točke različnih teorij s holističnim 

predznakom razumevanja delovanja posameznika (sebstvo nekateri razlagajo kot skupek 
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psiholoških procesov in obnašanj posameznika, drugi kot grozd stališč in občutij, ki jih 

posameznik ima o sebi – vendar vsi govorijo o sebstvu). Strinjam se s predstavniki 

integralističnih teorij osebnosti (Musek, 1993), ki trdijo, da se osebnosti ne da raziskovati, če 

ne upoštevamo tako intrapersonalnih kot ekstrapersonalnih dejavnikov, med katerimi 

neprestano potekajo svojevrstne interakcije. Te skupne točke bi pomenile ustvarjanje 

zdravega temelja za razvijanje samoučinkovite osebnosti, saj menim, da je vsem teorijam, 

kljub pomembnim vsebinskim razlikam, osnovni cilj pojasnjevati in dognati smernice za 

učinkovito delovanje vsakogar od nas. 

 

Razvoj odraslega posameznika je težko predvideti, saj je časovnica razvojnih sprememb 

odvisna predvsem od njegove dejavnosti in ustreznega odziva na spremembe v okolju. Vzgoja 

v otroštvu in mladostništvu naj bi bila temelj za njegov nadaljnji osebnostni razvoj. 

Reflektiranje, osmišljanje, integriranje in predvidevanje novih izkušenj predstavlja optimalen 

način osebnostnega razvoja, kar pogosto pomeni ozaveščanje temeljev posameznikove 

osebnosti in posledično prilagajanje v smeri utrjevanja samoučinkovitosti. Menim, da 

sodobna družba z elementi medijske manipulacije, ki ima zaradi razvoja kibernetike vedno 

večji pomen v posameznikovem razvoju, predstavlja odločilno oviro v ozaveščanju in 

izgrajevanju osebnostne podobe individuuma kot najvišje oblike posameznikovega soobstoja 

z drugimi. Sodobni potrošnik je prešibek, da bi ob lastnem ozaveščanju preživel v sodobni 

potrošniški družbi kot individuum. Tudi sodobna družba mora ozavestiti pomen vzdržnosti 

zaradi vedno večje vsemogočnosti, za ceno ohranitve lastnega obstoja in notranje konsistence 

tako nje same kot njenih posameznikov. 

 

Frlec in Vidmar (2005) ugotavljata, da je samoučinkovitost pomemben motivacijski 

konstrukt, saj vpliva tako na posameznikove odločitve, cilje, čustvene reakcije, vloženi trud in 

obvladovanje stresa; pri čemer so omenjene komponente recipročno povezane. Z 

intervencijami (kamor prištevam tudi usposabljanja – opomba pisca) lahko tako delujemo v 

dveh smereh (Frlec & Vidmar, 2005): 

- z zagotavljanjem možnosti za delovanje na dejavnike samoučinkovitosti lahko dosežemo 

spremembe v njegovem vedenju; 

- s spreminjanjem lastnega vedenja na podlagi intervencij lahko posameznik spremeni oz. 

doseže napredek pri svoji samoučinkovitosti. 
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Lacanov učenec Miller (1983, v Musek 1988) pravi, da se mora psihoanalitik izničiti kot jaz 

in ne dopustiti prevlade imaginarnemu. V odnosu do obravnavanega se mora pokazati v luči 

velikega Drugega, ki posamezniku omogoči prekiniti začaran krog imaginarnega 

samopotvarjanja. Po eni strani izvajalci seminarjev kot neke vrste svetovalci odigramo vlogo 

velikega Drugega, po drugi strani pa verjetno le vlogo "suporta" ob spreminjanju, za katerega 

se je posameznik odločil sam. Menim, da se spremembe navadno dogajajo vedno pravi čas:  

- ko je posameznik sposoben sprejeti spremembo in  

- ko so primerne okoliščine, da se sprememba lahko zgodi.  

Okoliščine za spremembe so pomembne zato, ker definirajo naše medosebne relacije – torej 

spreminjajoče se okoliščine v različnih fazah življenja so tiste, ki vplivajo na zaznavanje nas 

samih in tudi drugih. Veseli me, da na naših seminarjih ustvarjamo okoliščine za osebnostne 

spremembe posameznikov – tiste, ki jih je kot razvijajoči se individuum v tistem življenjskem 

obdobju sposoben ozavestiti in udejanjiti. 

 

Glavne ugotovitve raziskave v okviru disertacije so: 

 

- ČUSTVENA EMPATIJA 

Kratkoročne ali dolgoročne spremembe52 čustvene empatije niso bile ugotovljene pri nobeni 

od raziskovanih skupin53. S tem je bila potrjena ničelna hipoteza – udeležba na seminarju oz. 

vrsta seminarja značilno ne vplivata na spremembe čustvene empatije posameznika. 

 

- RACIONALNA EMPATIJA 

Značilne kratkoročne in dolgoročne spremembe so bile ugotovljene pri skupini STRES. Pri 

skupini KOM lahko govorimo le o tendencah kratkoročnega povišanja sposobnosti racionalne 

empatije, ki pa je po enem letu od seminarja upadlo. Udeleženci seminarja Obvladovanje 

stresa dosežejo večje in predvsem bolj dolgotrajne spremembe racionalne empatije oz. 

metapatije kot udeleženci seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov ali respondenti 

kontrolne skupine. 

 

                                                           
 

52 Z izrazom "kratkoročne spremembe" je mišljeno stanje respondentov glede merjene osebnostne lastnosti pri 
drugem merjenju – tri mesece po prvem merjenju. Z izrazom "dolgoročne spremembe" pa njihovo stanje glede 
merjene osebnostne lastnosti pri tretjem merjenju – eno leto po prvem merjenju. 
53 Raziskovane skupine: udeleženci seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov – skupina KOM, 
udeleženci seminarja Obvladovanje stresa – skupina STRES in kontrolna skupina – skupina KS. 
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- SAMOURAVNAVANJE 

Statistično značilne spremembe občutka sposobnosti samouravnavanja v različnih terminih 

merjenja so bile ugotovljene tako pri skupini STRES kot pri skupini KOM. Vendar so bile pri 

udeležencih seminarja Komunikacija in obvladovanje konfliktov te spremembe predvsem 

kratkoročne, saj je njihov občutek sposobnosti samouravnavanja po enem letu od udeležbe na 

seminarju upadel. Pri udeležencih seminarja Obvladovanje stresa pa se je ta občutek razvijal 

tudi dolgoročno. Pri kontrolni skupini značilne spremembe na tem področju niso bile 

ugotovljene. Iz ugotovitev lahko razberemo, da oba seminarja socialnih veščin odigrata 

pomembno vlogo pri oblikovanju posameznikovega občutka sposobnosti samouravnavanja. 

 

- SAMOUČINKOVITOST 

Podobno kot pri samouravnavanju so bile statistično značilne spremembe občutka 

samoučinkovitosti v različnih terminih merjenja ugotovljene pri skupinah STRES in KOM. 

Pri udeležencih obeh seminarjev se je ta občutek okrepil kratkoročno, pri skupini KOM celo 

bolj izrazito kot pri skupini STRES. Vendar je občutek pri udeležencih seminarja 

Komunikacija in obvladovanje konfliktov po enem letu upadel, pri udeležencih seminarja 

Obvladovanje stresa pa se je, kljub pričakovanju upada, značilno utrdil. Pri respondentih 

kontrolne skupine statistično značilnih sprememb ni bilo. Ugotovitve potrjujejo oz. celo 

presegajo zastavljena pričakovanja pred raziskavo – oba seminarja socialnih veščin značilno 

prispevata k spremembam posameznikovega občutka samoučinkovitosti; seminar 

Obvladovanje stresa omenjeni občutek utrjuje celo dolgoročno. 

Z raziskavo so bili identificirani nekateri dejavniki, ki so značilno povezani s spremembami 

posameznikovega občutka samoučinkovitosti. Najizrazitejša povezava je bila ugotovljena z 

občutkom sposobnosti samouravnavanja. Ravno tako je občutek samoučinkovitosti značilno 

povezan z racionalno empatijo, v nekaterih merjenjih pa tudi s čustveno empatijo, starostjo in 

spolom posameznika. Nakazala se je tendenca razlik med spoloma, in sicer: moški pri 

razvijanju občutka samoučinkovitosti bolj kot ženske uporabljajo elemente racionalne 

empatije in samouravnavanja, pri čemer pa elemente čustvene empatije uporabljajo manj kot 

ženske. Lahko govorimo tudi o nakazovanju tendence, da je starost udeleženca eden od 

osebnih dejavnikov, ki značilno oblikujejo posameznikov občutek samoučinkovitosti. 

 

Z nalogo sem le še bolj utrdil svoje prepričanje, da je visok občutek samoučinkovitosti zelo 

pomembna osebnostna lastnost, ki v kombinaciji s samouravnavanjem in z empatijo oz. 

metapatijo posamezniku omogoča progresivni osebnostni razvoj ter zadovoljstvo v življenju. 
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Vendar se moramo ob vsem tem zavedati, da je kljub vsemu tako kompleksen fenomen, da 

zahteva od posameznika angažiranost na več osebnostnih področjih, hkrati pa mu recipročno 

ravno to angažiranost omogoča. Ena od razlag (Jamnik, 2010), kaj pomeni biti romar, je – 

vedno znova vstajati, začenjati, presegati vsakdanjost in se odpraviti na pot, ki ima pred seboj 

jasen cilj. Pomeni življenjsko odločitev, pomeni verovati in upati v cilj poti, ki spreminja že 

sedanji trenutek posameznikovega bivanja. 

 

Prepričan sem, da bodo izsledki raziskave prispevali k dopolnitvi Bandurove teorije 

samoučinkovitosti s pomenom razvoja empatije oz. metapatije in posameznikovega 

samouravnavanja. Razvoj samoučinkovitosti je zelo pomemben tako v socialno pedagoški 

praksi izobraževalnih in vzgojnih ustanov kot v policijskem delu pri obravnavi socialnih 

pojavov, kot sta deviantnost in prestopništvo. Profesionalnost policista pri njegovem 

strokovnem delu mora vsebovati elemente ustrezne metapatije, samouravnavanja in 

samoučinkovitosti. Menim, da k temu lahko pripomore učinkovit izobraževalni sistem 

Policijske akademije. Občutek imam, da se v neugodnih ekonomskih razmerah prepogosto 

izgublja pravilen pomen kakovostnih usposabljanj. Morali bi ga iskati v ustreznem načinu 

podajanja strokovnih vsebin in v samoučinkovitih predavateljih kot možnosti modeliranja 

profesionalnega odnosa. Nesmiselno skrajševanje dobro pripravljenih programov 

izobraževanj zaradi kratkoročnega varčevanja in prerazporejanje učiteljskega kadra brez 

dolgoročne vizije izobraževalnega sistema se bo slovenski policiji gotovo negativno 

obrestovalo v dolgoročnih posledicah. Te se že odražajo v upadanju prepotrebne pripadnosti 

in lojalnosti policistov ter posledično v nestrokovnem in neprofesionalnem opravljanju dela 

nekaterih od njih. Zavedam se, da so nekatera zapisana mnenja posplošena in subjektivna – 

potrebno bi jih bilo analitično-raziskovalno še preveriti. Vendar menim, da sem ravno z njimi 

argumentirano opozoril na pomen daljših in kontinuiranih usposabljanj o socialnih veščinah. 

Aktiv socialnih veščin mora, kljub opisani problematiki in smernicam vladajočih struktur po 

kratkoročnem varčevanju, v nadalje še toliko bolj vztrajati pri zagotavljanju kakovostnih 

usposabljanj, ki se odražajo v dolgoročnih učinkih razvijanja samoučinkovitega policista. 

Menim, da bi takemu načinu dela morala slediti celotna Policijska akademija, saj bomo njeni 

zaposleni le tako lahko postavili in uresničevali dolgoročno vizijo izobraževalnega sistema v 

Policiji. 

 

Z disertacijo sem želel vse, ki delajo v vzgojnih ali izobraževalnih ustanovah, opravljajo 

kontaktne poklice in predvsem starše opozoriti na pomen udeležbe njih samih na 
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usposabljanjih socialnih veščin, ki vsebujejo elemente razvijanja empatije, samouravnavanja 

in samoučinkovitosti. Ob tem pa želim opozoriti na pomembnost in prevzem odgovornosti za 

lastno pedagoško delo, v katerega bi morali, po mojem mnenju, vnašati čim več elementov 

empatije oz. metapatije in samouravnavanja. Tako bomo vsi, ki vzgajamo, pripomogli k 

razvoju sodobne družbe zdravih individuumov. 
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PRILOGE 
 

LESTVICA BAZIČNE EMPATIJE 

 

Pozorno preberite spodnje trditve in pri vsaki s križcem označite en odgovor glede na to, 

koliko se s trditvijo strinjate oziroma ne strinjate. 

 
 
 

Nikakor 
se ne 

strinjam. 

V večini 
se ne 

strinjam. 

Se strinjam 
in ne 

strinjam. 

V večini  
se  

strinjam. 

Povsem  
se  

strinjam. 

1. Čustva mojih prijateljev me ne 
prizadenejo preveč.  

 

     

2. Če sem v družbi s prijateljem, ki 
je žalosten, po navadi tudi sam 
postanem žalosten. 

 

     

3. Razumem, da je moj prijatelj 
srečen, ko mu nekaj uspe narediti 
dobro.  

 

     

4. Ko gledam igralce v dobri 
grozljivki, me postane strah. 

 

     

5. Zelo hitro me prevzamejo čustva 
drugih ljudi. 

 

     

6. Težko zaznam, kdaj so moji 
prijatelji prestrašeni.  

 

     

7. Če vidim druge ljudi jokati, sam 
ne postanem žalosten. 

 

     

8. Čustva drugih ljudi me sploh ne 
ganejo. 

 

     

9. Kadar je nekdo potrt, po navadi 
razumem, kako se počuti.  

 

     

10. Po navadi lahko razberem, da je 
moje prijatelje strah. 
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Nikakor 
se ne 

strinjam. 

V večini 
se ne 

strinjam. 

Se strinjam 
in ne 

strinjam. 

V večini  
se  

strinjam. 

Povsem  
se  

strinjam. 

11. Pogosto postanem žalosten, ko 
gledam žalostne stvari na TV ali 
v filmih. 

 

     

12. Pogosto razumem, kako se ljudje 
počutijo, še preden mi povedo.  

 

     

13. Če vidim nekoga, ki se je 
razjezil, to ne vpliva na moja 
čustva.  

 

     

14. Po navadi lahko razberem, da so 
ljudje dobre volje.  

 

     

15. Ko sem s prijatelji, ki jih je strah, 
se tudi sam počutim prestrašeno.  

 

     

16. Po navadi hitro ugotovim, kdaj je 
prijatelj jezen. 

 

     

17. Pogosto me popolnoma 
prevzamejo čustva mojih 
prijateljev. 

 

     

18. Če je moj prijatelj nesrečen, me 
to ne gane. 

 

     

19. Po navadi se ne zavedam čustev 
svojih prijateljev. 

 

     

20. Težko razberem, kdaj so moji 
prijatelji srečni. 
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LESTVICA SPLOŠNE SAMOUČINKOVITOSTI 

 

Pri vsaki trditvi so številke od 1 do 4. Prosim vas, da vsako trditev pozorno preberete in 

obkrožite številko, ki označuje, koliko se resnično vedete na način, ki ga opisuje trditev. 

Številke označujejo: 

1 – popolnoma neresnično 

2 – komaj resnično 

3 – delno resnično 

4 – popolnoma resnično 

1. Vedno uspem rešiti težave, če se le dovolj potrudim. 
 

       1       2       3       4 

2. Tudi kadar mi kdo nasprotuje, najdem načine in poti, da 
dosežem to, kar želim. 

       1       2       3       4 

3. Z lahkoto ostajam pri svojih namerah in dosegam svoje 
cilje. 

       1       2       3       4 

4. Prepričan sem, da se znam učinkovito spoprijeti z 
nepričakovanimi dogodki. 

       1       2       3       4 

5. Zaradi svoje iznajdljivosti se znam spoprijeti z 
nepredvidljivimi situacijami. 

       1       2       3       4 

6. Lahko razrešim večino problemov, če si za to dovolj 
prizadevam. 

       1       2       3       4 

7. Ko se soočam s težavami, lahko ostanem miren zato, ker 
se znam obvladati. 

       1       2       3       4 

8. Kadar imam problem, lahko običajno poiščem več rešitev.        1       2       3       4 

9. Če sem v težavah, se zmeraj lahko spomnim kakšne 
rešitve. 

       1       2       3       4 

10. Kar koli mi pride naproti, obvladam brez večjih naporov.        1       2       3       4 



 Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja        
__________________________________________________________________________________           

268 

 
VPRAŠALNIK KONTROLE OZ. SAMOREGULACIJE 

POZORNOSTI 

 

Pri vsaki trditvi so številke od 1 do 4. Prosim vas, da vsako trditev pozorno preberete in 

obkrožite številko, ki označuje, koliko se resnično vedete na način, ki ga opisuje trditev. 

Številke označujejo: 

1 – popolnoma neresnično 

2 – komaj resnično 

3 – delno resnično 

4 – popolnoma resnično 

1. Če je treba, sem lahko osredotočen na eno nalogo dalj 
časa. 

       1       2       3       4 

2. Če me kaj zmoti pri mojem delu, se lahko hitro vrnem k 
temi. 

       1       2       3       4 

3. Če me kakšno delo preveč razburi, se uspem umiriti, tako 
da lahko kmalu nadaljujem delo. 

       1       2       3       4 

4. Če mora biti delo osredotočeno na problem, zmorem 
obvladati svoja čustva. 

       1       2       3       4 

5. S težavo se znebim misli, ki zmotijo moje delo.        1       2       3       4 

6. Preprečim lahko, da mi misli neprestano uhajajo od moje 
naloge. 

       1       2       3       4 

7. Kadar sem zaradi česa zaskrbljen, se ne morem 
osredotočiti na delo. 

       1       2       3       4 

8. Po prekinitvi se lahko brez težav spet osredotočim na 
svoje delo. 

       1       2       3       4 

9. Vse mogoče misli in občutki mi ne pustijo, da bi delal 
zbrano. 

       1       2       3       4 

10. Svoj cilj imam jasno pred očmi in ne dopustim, da bi me kar 
koli speljalo z začrtane poti. 

       1       2       3       4 

 


