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III 

POVZETEK 

V tem magistrskem delu predstavljamo novo smer spodbujanja ustvarjalnosti pri 

posamezniku, in sicer z jogo smeha, tehniko sproščanja, ki združuje prvine joge in smeha. V 

teoretičnem delu magistrske naloge smo prikazali ključne vzporednice med ustvarjalnostjo in 

sproščanjem. V empiričnem delu pa smo preverjali vpliv joge smeha na ustvarjalnost 

posameznika in dokazali, da joga smeha pozitivno vpliva na posameznikovo ustvarjalnost, 

dobro počutje in na vzpostavitev ustvarjalnega delovnega okolja. 

Ključne besede:število idej, število kategorij, inovativnost, izvirnost, joga smeha, sproščanje, 

ustvarjalnost. 

SUMMARY 

In this dissertation we introduce the new direction of encouraging individual creativity 

through laughter yoga, the technique of relaxation that consists of elements of yoga and 

laughter. It would be erroneous to consider it in terms of a mere basic human function and 

rather understand it as the primary condition for stimulating and producing new ideas that 

provide a solid basis for  innovation in the most general sense. In the theoretical part of the 

dissertation we presented the key parallels between creativity and relaxation, meanwhile the 

empirical part focus on the influence of laughter yoga on the creativity of individual. We 

proved that its effect is positive in a way that influences on the creativity and well-being of 

the individual as well as on the maintenance of creative working environment. 

Keywords: fluency, flexibility, innovation, originality, laughter yoga, relaxation, creativity. 
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 UVOD 1

V uvodu predstavljamo opredeljeni problem in temeljna teoretična izhodišča o ustvarjalnosti 

in jogi smeha, hkrati pa predstavimo namen in cilje, raziskovalno metodologijo ter 

predpostavljene omejitve in predpostavke magistrske naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Brez ustvarjalnosti si sveta, v katerem smo, ne moremo predstavljati. Ustvarjalnost pomeni 

možnost za oblikovanje novih in uporabnih idej (Berginc in Krč 2001, 3–5). Emma (2005, 96) 

pravi: »Ustvarjalnost se začne z mislijo«. Nadaljuje pa z idejo, ki se oblikuje v miselnem 

procesu posameznika. Najbolj ustvarjalni so otroci, ki v obdobju otroštva nimajo še 

postavljenih meja in omejitev, kot te občutimo v fazi odraslosti (prav tam). Ustvarjalnost 

velikokrat povezujemo z umetnostjo in manj s podjetništvom, a je slednja nepogrešljiva v 

vseh fazah invencijsko-inovacijskega procesa (Likar, Križaj in Fatur 2006, 29). Inoviranje pa 

predstavlja proces, ki prinese novo rešitev problema z uporabno idejo (Berginc in Krč 2001, 

3–5). Za pridobitev čim večjega števila idej je pomemben pravilen pristop k spodbujanju 

ustvarjalnosti. 

Zaradi izredno hitrega življenjskega tempa in nagnjenosti k čim večji uspešnosti je 

posameznik vse bolj psihično obremenjen. Njegove misli pa nasičene z različnimi 

informacijami in stresnimi situacijami, omejitvami in postavljenimi mejami, kar lahko vpliva 

na izražanje njegove ustvarjalnosti.  

»Delovno okolje je postalo zaradi velike količine stresa preveč resno« (Krebs 2010, 34). Ko je 

prisoten stres in pritisk, ni moč pričakovati, da se bo ideja posamezniku takoj pojavila (Račnik 

2007). »Dejstvo je, da ko je človek miren in sproščen, so ustvarjalni procesi mnogo bolj 

učinkoviti kot v stanju stresa, obremenjenosti in strahu« (Račnik 2008b). 

Pri spodbujanju ustvarjalnosti poznamo različne tehnike ustvarjalnega reševanja problemov, 

vendar Newman (2012) pravi, da z uporabo različnih tehnik ustvarjalnega razmišljanja 

dosežemo manjši učinek kot pa s sproščenostjo oz. relaksacijo. Berginc in Krč (2001, 75–76) 

ravno tako trdita, da s spodbujanjem humorja in smeha kot tudi z drugimi tehnikami 

sproščanja (joga, uporaba relaksacijskih strategij, dremež in sanje, športne aktivnosti in 

smešne situacije) lahko dosežemo boljši pretok energije in obvladovanje napetosti, hkrati pa 

povečamo ustvarjalnost posameznika.  

Torej eden pomembnih ključev za boljšo ustvarjalnost je v sproščenosti posameznika. 

Zagovorniki spodbujanja ustvarjalnosti s sproščenostjo pravijo, da so pričakovanja družbe o 

ustvarjalnosti in pojavnosti idej čisto nasprotje, kot bi morale biti. Nesmiselno je pričakovati, 

da bo iz nas vrela ustvarjalnost, ko spijemo dve kavi, zavihamo rokave in se lotimo dela. 



2 

Največ idej se pojavi ravno v fazi sproščenosti (pod tušem, v avtu, v stanju sanjarjenja), ko 

obrnemo svojo pozornost drugam in zaslišimo svoj notranji glas (Newman 2012). 

Trenutno v ospredje kot tehnika sproščanja prihaja joga smeha, ki združuje elemente smeha in 

sprostilnih ter dihalnih vaj. Dokazano je, da z uporabo tehnike joge smeha zmanjšamo stres 

pri posamezniku in izboljšamo osebno učinkovitost (Krebs 2010, 35–36).  

Leta 2007 sta dve raziskavi pokazali, da je joga smeha ključno orodje pri grajenju uspešnega 

delovnega kolektiva. Krebs (2010, 35–36) opisuje študijo Bangalore, ki je pokazala, da joga 

smeha pozitivno vpliva na nivo zmanjšanja stresa pri posamezniku. Študija, ki so jo Beckman, 

Regier in Young (2007, 161–181) izvedli v Združenih državah Amerike, pa je potrdila za sto 

odstotkov boljšo osebno učinkovitost na delovnem mestu pri ljudeh, ki so bili udeleženi v 

skupini joge smeha (Krebs 2010, 35–36). 

V Sloveniji je bilo na temo joge smeha izvedenih kar nekaj raziskav predvsem v zdravstvene 

namene. Raziskava iz leta 2012, ki je bila izvedena v Univerzitetnem kliničnem centru v 

Mariboru med bolniki s sladkorno boleznijo stopnje 2, je pokazala, da je joga smeha 

učinkovita in preventivna terapija pri zniževanju sladkorja v krvi. Ugotovili so, da ima smeh 

preventivni, psihološki, fiziološki in terapevtski učinek ter ugodno vpliva na depresijo in 

nespečnost (Čokolič idr. 2012). Še več, raziskava je prinesla tudi implementacijo terapije joge 

smeha v javno zdravstvo. Sedaj lahko bolniki med dializo, na Oddelku za dializo 

Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, opravljajo vaje joge smeha. Tako smo v 

Sloveniji postali druga svetovna ustanova in prva evropska klinična ustanova, ki izvaja jogo 

smeha med dializo (Radiotelevizija Slovenija 2014). 

Med proučevanjem literature, tako slovenske kot tuje, pa nismo zasledili, ali je joga smeha 

zaznamovana kot spodbujevalnik pri procesu ustvarjalnosti posameznika, kar je predstavljalo 

temeljni raziskovalni problem te magistrske naloge. S pomočjo proučevanja strokovne 

literature in izvedbe eksperimenta v empiričnem delu magistrskega dela bomo preverjali, ali 

joga smeha, kot tehnika sproščanja, vpliva na spodbujanje ustvarjalnosti pri posamezniku.  

Slednje bomo skušali raziskati s pomočjo merjenja treh osnovnih dimenzij ustvarjalnosti; 

fluentnost ali gibljivost – število idej, fleksibilnost ali prožnost – asociativna oddaljenost med 

posameznimi idejami oz. število vseh kategorij idej in izvirnost ali originalnost – statistična 

redkost pojavljanja idej v populaciji (Mrgole 2012, 19). Naštete dimenzije oz. faktorji za 

merjenje ustvarjalnosti je vpeljal Ellis Paul Torrance. Po njem so vsem dobro poznani 

Torranceovi testi, ki jih tudi pri nas velikokrat uporabljamo pri merjenju ustvarjalnosti otrok 

in mladostnikov.  
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1.2 Namen in cilji 

Glavni namen magistrskega dela je preučiti vpliv in povezanost tehnike sproščanja joge 

smeha z ustvarjalnostjo posameznika. Kot dodaten cilj smo si zastavili preučiti povezavo med 

ustvarjalnostjo in dejavniki okolja, šole in starši. Nadalje smo s pomočjo domače in tuje 

literature, strokovnih in znanstvenih člankov preučili in predstavili temeljna teoretična 

izhodišča o ustvarjalnosti, relaksaciji in jogi smeha. Posebno pozornost smo namenili 

raziskovanju povezave med sproščanjem in ustvarjalnostjo, za kar smo v drugem delu izvedli 

metodo eksperimenta, s katero smo želeli preveriti postavljene hipoteze. S postavljenimi 

hipotezami predpostavljamo, da sproščanje vpliva na ustvarjalnost posameznika. 

Izpostavljamo ključne cilje magistrskega dela za teoretični in raziskovalni del. 

Teoretični cilji so: 

- preučiti sledeče pojme: ustvarjalnost, ustvarjalni proces, sproščanje in joga smeha; 

- prikazati ključne vzporednice in relacije med ustvarjalnostjo in sproščanjem;  

- predstaviti ključne vplivne dejavnike ustvarjalnosti in metode za njihovo merjenje;  

- predstaviti predhodne raziskave na temo ustvarjalnosti in joge smeha ter smiselno 

prikazati njuno povezanost v praksi.  

Raziskovalni cilji so: 

- preučiti vpliv sproščanja s tehniko joge smeha na ustvarjalnost; 

- preučiti vpliv okolja, staršev in učiteljev na ustvarjalnost posameznika; 

- podati smernice in nova odprta vprašanja za nadaljnja raziskovanja. 

1.3 Hipoteze 

V magistrskem delu preverjamo hipoteze, navedene v nadaljevanju. 

Hipoteza 1: Sproščanje z jogo smeha spodbudi večjo ustvarjalnost.  

Ker bomo hipotezo 1 preverjali s pomočjo treh dimenzij, ki se jih uporablja za merjenje 

ustvarjalnosti, postavljamo še tri podhipoteze: 

- podhipoteza 1a: Udeležba na jogi smeha vpliva na večjo fluentnost idej; 

- podhipoteza 1b: Udeležba na jogi smeha vpliva na večjo fleksibilnost idej; 

- podhipoteza 1c: Udeležba na jogi smeha vpliva na večjo izvirnost idej.  

Hipoteza 2: Okolje (tip okolja, spodbujanje učiteljev in staršev v osnovni in srednji šoli) so 

povezani z ustvarjalnostjo posameznika. 

Pri hipotezi 2 bomo preverjali, kako je okolje (tip okolja, spodbujanje učiteljev in staršev), v 

katerem posameznik deluje, povezano z izražanjem njegove ustvarjalnosti. Za okolje, v 
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katerem posameznik deluje, štejemo: šolo, družino in tip okolja, v katerem prebiva, zato 

postavljamo pri hipotezi 2 še tri podhipoteze: 

- podhipoteza 2a: Večja ustvarjalnost se kaže pri tistih posameznikih, ki so jih starši 

spodbujali k ustvarjalnosti; 

- podhipoteza 2b: Večja ustvarjalnost se kaže pri tistih posameznikih, ki so jih učitelji v 

osnovni in srednji šoli spodbujali k ustvarjalnosti; 

- podhipoteza 2c : Večja ustvarjalnost se kaže pri tistih, ki prihajajo iz mestnega okolja. 

1.4 Predstavitev raziskovalne metodologije 

Metodologija temelji na preučeni literaturi domačih in tujih avtorjev. Ker pa je ideja naloge 

predstavljala precejšnjo novost in v dostopni literaturi ni še bilo jasno izdelane metodologije, 

smo slednjo v tem magistrskem delu razvijali skozi celotni proces od priprave in izvedbe 

eksperimentalnega dela do zaključne analize ter prikaza rezultatov.  

S teoretičnim pristopom bomo preučili temeljna izhodišča ustvarjalnosti, ustvarjalnega 

procesa, merjenja ustvarjalnosti, sproščanja in joge smeha. Končne izsledke pa objektivno 

povzeli še z uporabo metode kompilacije. Teoretični pristop nam daje okvir za izvedbo 

empiričnega dela magistrskega dela, kjer bomo uporabili dve raziskovalni metodi: metodo 

eksperimenta in metodo anketnega vprašalnika.  

Prva in najpomembnejša metoda je metoda eksperimenta, s katero bomo preverjali, ali tehnika 

sproščanja, tj. joga smeha, vpliva na ustvarjalnost posameznika. Pri tej metodi bomo 

udeležence v raziskavi razdelili v dve skupini po petindvajset (25) enot. Razdelili jih bomo s 

pomočjo žrebanja številk, s katerim bomo skupini oblikovali s pomočjo kriterija naključnosti. 

Prva skupina (kontrolna skupina) je sestavljena iz udeležencev, ki izžrebajo liha števila, druga 

skupina (eksperimentalna skupina) je sestavljena iz udeležencev, ki izžrebajo soda števila. 

Izžrebana števila bodo tudi predstavljala identifikacijski znak posameznega udeleženca, s 

pomočjo katerega bomo lažje merili in primerjali ustvarjalnost. 

Druga metoda, ki jo bomo pri raziskovanju uporabili, je anketni vprašalnik, ki ga bo vsaka 

skupina prejela po opravljeni nalogi divergentnega razmišljanja. Ker gre za metodo 

eksperimenta in so udeleženci razdeljeni v dve skupini (kontrolno in eksperimentalno), 

imamo tudi dva vprašalnika. Vprašalnik skupine 1 (kontrolna skupina) bo preverjal, ali 

spodbude staršev in učiteljev vplivajo na ustvarjalnost posameznika ter kako se oziroma če se 

sploh izražena ustvarjalnost razlikuje glede na krajevno okolje prebivanja posameznika. Pri 

drugem vprašalniku, ki ga bo izpolnjevala skupina 2 (eksperimentalna skupina), pa bomo 

poleg zastavljenih vprašanj pri vprašalniku 1 dodatno zastavili vprašanja še o jogi smeha, s 

katerimi bomo preverjali subjektivni vpliv joge smeha na počutje in ustvarjalnost 

udeležencev. 
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Vzorec raziskave je namenski in priložnostni, število enot v vzorcu je petdeset (50). 

Ustvarjalnost posameznikov v skupini bomo merili s tremi dimenzijami ustvarjalnosti, ki se 

jih uporablja pri Torranceovih testih za merjenje ustvarjalnosti. Pri fluentnosti primerjamo 

število idej; koliko različnih kategorij rešitev lahko posameznik sproducira, bomo preverjali s 

pomočjo dimenzije fleksibilnosti; kako so ideje izvirne pa s pomočjo dimenzije izvirnost. 

Ravno to dimenzijo je najtežje meriti, zato jo bomo merili s pomočjo dveh metod. Prva 

metoda je kvantitativna, s katero bomo preverjali statistično pojavnost idej v populaciji. 

Druga metoda ocenjevanja izvirnosti je kvalitativna oziroma subjektivna. Dobljene ideje bodo 

zaradi zmanjšanja vpliva subjektivnosti ocenjevanja ocenili trije ocenjevalci na podlagi 

merske lestvice o vrednotenju idej avtorjev Deana idr. (2006, 686), kjer so avtorji članka 

opisnim spremenljivkam dodeli vrednosti v obliki ocene od 1 do 4. Da bomo dobili realno 

oceno izvirnosti, bomo obe metodi združili ter ju uravnotežili med seboj. S tem postopkom 

bomo pridobili oceno izvirnosti ideje. Izvirnost posameznika pa bomo izračunali s 

povprečjem treh njegovih najboljših ocenjenih idej. 

Z divergentno nalogo razmišljanja pridobljene rešitve, tj. ideje, bomo analizirali na podlagi 

treh dimenzij ustvarjalnosti: fluentnost, fleksibilnost in izvirnost. Pri hipotezi 1 navajamo, 

kako se vse tri faktorje upošteva, saj predstavljajo odvisne spremenljivke, neodvisna 

spremenljivka pa je udeležba na jogi smeha. Za preverjanje hipoteze 1 bomo uporabili 

neparametrično metodo, Mann-Whitney test.  

Na podlagi podatkov, dobljenih z vprašalnikom, preverjamo hipotezo 2. Hipoteza 2 ima tri 

podhipoteze (a, b in c). Kot neodvisne spremenljivke nastopajo starši, učitelji in tip okolja, v 

katerem posameznik živi (mestno, primestno, vaško), kot odvisna spremenljivka pa 

ustvarjalnost, ki je sestavljena iz treh dimenzij: fluentnost, fleksibilnost in izvirnosti idej. Za 

preverjanje hipoteze 2 bomo uporabili neparametrični metodi: Spermanov koeficient in 

Kruskal-Wall test.  

Z raziskovalno metodologijo in s statističnimi metodami, ki so predstavljene, bomo preverili 

hipoteze, dosegli cilje magistrske naloge in pojasnili predstavljen raziskovalni problem. 

1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da je področje sproščanja, ustvarjalnosti in njune povezanosti zelo slabo 

raziskano, saj v dostopni literaturi ni moč zaslediti raziskave, ki bi raziskovala povezavo med 

sproščanjem in ustvarjalnostjo posameznika. Ključna predpostavka, ki jo izpostavljamo, je, da 

udeleženci pri reševanju divergentne naloge niso povsem sproščeni, zato bomo z jogo smeha 

njihovo sproščenost povečali.  

Zaradi novosti področja na temo vpliva sproščanja na ustvarjalnost se nam kaže omejitev 

predvsem pri raziskovalni metodologiji. Tu gre za precejšnjo novost v raziskovalnem smislu, 
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saj nimamo na voljo že izdelane jasne metodologije, na katero bi se naslonili, in slednjo 

razvijamo skozi celoten proces magistrske naloge s pomočjo preučene literature, ki sloni 

predvsem na strokovnih in znanstvenih delih. Kljub temu da uporabljamo posamezne znane 

raziskovalne pristope, pa metodologija kot celota predstavlja izvirno delo. Nadalje kot 

omejitev tudi izpostavljamo izbor literature, ki jo naredi raziskovalec sam, kar pomeni, da gre 

za njegovo subjektivno odločitev. 

Ker pa pri empiričnem delu vpeljemo metodo eksperimenta, ki je bolj zanesljiva v 

naravoslovnih kot družbenih znanostih, se nam kaže omejitev, da se bodo udeleženci v 

eksperimentu obnašali v skladu s pričakovanji raziskovalca (Wikipedija b. l.c). Ključna 

omejitev v eksperimentu je vzorec, saj bo ta majhen in rezultati eksperimenta ne bodo 

omogočali kakovostnega posploševanja na celotno populacijo. Definitivno pa bodo rezultati 

pripomogli k dobrim izhodiščem za nadaljnja raziskovanja in analize na področju povezanosti 

sproščanja z ustvarjalnostjo.  



7 

 USTVARJALNOST IN USTVARJALNI PROCES 2

»Kreativnost zahteva pogum, da se nehamo oklepati gotovosti.« 

Erich Fromm 

V tem poglavju opredelimo pojem ustvarjalnosti, faze miselnega in ustvarjalnega procesa. 

Posebno pozornost pa namenjamo merjenju ustvarjalnosti in dejavnikom, ki vplivajo na 

izražanje posameznikove ustvarjalnosti.  

2.1 O ustvarjalnosti 

Z opredelitvijo ustvarjalnosti so se ukvarjali mnogi tuji in domači avtorji, a enotne definicije, 

ki bi opredelila pojem ustvarjalnost, ne poznamo. Pečjak (1987, 11) pravi, da »ustvarjalnost 

lahko opredelimo na sto in več načinov, vendar nobeden ni zadosten«. Srića (1999,52) pa 

ugotavlja, da »splošna veljavna definicija, s katero bi opisali pojem ustvarjalnosti, ne 

obstaja«.  

Pečjak in Štrukelj (2013, 13) ter Musek (1993,266) opredelijo ustvarjalnost kot sposobnost 

reševanja problemov na izviren in nov način, Srića (1999, 54) dodaja, da gre za ustvarjanje 

novih idej, neodvisno od njihove morebitne uporabnosti. Avtor Fa-Chung Chiu (2014, 20) 

ustvarjalnost definira kot sposobnost generiranja novih in uporabnih idej, medtem ko je za De 

Blooma idr. (2014,164) ustvarjalnost ključni faktor razvoja družbe, kjer gre za reševanje 

problemov in produkcijo novih idej. Likar, Križaj in Fatur (2006, 28) pa govorijo o naravni 

lastnosti človeka, ki pri svojem ravnanju opusti kaj utečenega in napravi nekaj drugačnega, 

medtem ko Mayer (1991, 17–20) o ustvarjalnosti razmišlja ne le kot o lastnosti posameznika, 

ampak o celovitem procesu, ki ga sprožijo interakcije posameznika z okoljem. Najbolj 

domiselno pa sta ustvarjalnost po Lutenistu1 povzela Pečjak in Štrukelj (2013, 13), ki pravita 

da »je sposobnost, da gledaš eno stvar, vidiš pa drugo«. 

Jurman (2004, 190) pravi, da se ustvarjalnost izraža skozi človekovo aktivnost in »je njegova 

eksistenčna funkcija, ki opredeljuje njegov smisel življenja in obstajanja«. Gre za najvišjo 

obliko mišljenja in človekovega delovanja (Pečjak in Štrukelj 2013, 8), ki predstavlja človeku 

način oz. »stil življenja«, kot se izrazi avtor Pečjak (2001a, 21). Z njo človek osmišlja svoje 

življenje in delo, kar potrjuje tudi Jurman (2004, 190), ki pravi, da »[v]sak človek je in tudi 

mora biti na nek način ustvarjalen, sicer postane njegovo življenje nesmiselno«. 

Jurman (2004, 190) govori o procesu in sposobnosti oziroma o lastnosti človeka, ki živi v 

vsakem izmed nas, s tem da je pri enih bolj razvita kot pri drugih. Temu mnenju se pridružuje 

tudi Emma (2005, 96) in dodaja, da smo ljudje najbolj ustvarjalni v otroškem obdobju, v 

                                                 

1
 Primarni vir ni naveden. 
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katerem nimamo postavljenih meja v svojem mišljenju kot v fazi odraslosti, kjer omejimo 

naše ustvarjalno razmišljanje.  

Z ustvarjalnostjo se generirajo nove ideje in rešujejo problemi na drugačen in izviren način, te 

pa so vidne »v vseh oblikah človekovega učinkovanja, predvsem pa v rezultatih njegovega 

dela«, sklene Jurman (prav tam). 

Ustvarjalnost predstavlja ključno vlogo za razvoj družbe (Ding idr. 2014, 217), s čimer se 

strinjajo tudi avtorji Likar, Križaj in Fatur (2006, 29), ki ustvarjalnost uvrščajo v vse faze 

invencijsko-inovacijskega procesa – od pojava prve osnovne ideje – invencije,2 potencialne 

inovacije3 in inovacije4 ter nato zopet v iskanje novih invencij.Ustvarjalnost je tudi najboljši 

vir inovativnosti, kjer gre za pretvarjanje ustvarjalnih idej v proizvode in storitve (Hüber 

2009, v Žulič Pezdirc 2012, 86). Seveda pa vsaka potencialna ustvarjalna ideja ne more 

postati inovacija (Srića 1999, 54), je pa pomembna predispozicija za razvijanje novih invencij 

in inovacij.  

Osebnostne značilnosti ustvarjalca 

Musek in Pečjak (2001, 174) trdita, da je ustvarjalnost odvisna »od posameznikove 

osebnosti«, in nadaljujeta, da je »najpomembnejša značilnost ustvarjalnih ljudi 

nekonformizem«. Kar pomeni, da so najbolj ustvarjalni tisti ljudje, ki se v mišljenju ne 

podrejajo večini in želijo vse izboljšati na nov oziroma boljši način. Kot ustvarjalnega človeka 

označimo tistega, ki svoje sposobnosti in talente uveljavlja na različnih področjih, ne zatira 

svoje prirojene ustvarjalnosti ter razvija svojo originalnost, radovednost, domišljijo, 

samostojnost, neodvisnost pri svojem mišljenju in je: vztrajen, odprt, samozavesten, ima 

notranjo motivacijo in čustveno občutljivost ter izoblikovane višje osebnostne cilje, je 

dominanten, neodvisen v mišljenju, radoveden, gospodovalen in ima moč po 

samouveljavljanju (Matos 1994, v Dintinjana 2008, 8; Pečjak 2001a, 12–13; Koblar 2012, 8). 

Avtor Srića (1999,73–74) pa dodaja, da med lastnosti ustvarjalca spadajo tudi izvirnost, 

radovednost, razigranost in motiviranost ter humor.  

                                                 

2
 »Invencija je nova, obetavna zamisel s potencialom, da bo postala koristna« (Likar, Križaj in Fatur 

2006, 29). 

3
 Potencialna inovacija je do uporabnosti dognana inovacija, ki pa ni nujno, da je že donosna (Likar, 

Križaj in Fatur 2006, 30–31). 

4
 »Inovacija je nov ali izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu ali uporabi v okviru 

nekega postopka in se izkaže za koristno« (Likar, Križaj in Fatur 2006, 31). 
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2.2 Faze ustvarjalnega procesa 

Pri ustvarjalnem mišljenju gre posameznik skozi štiri faze ustvarjalnega procesa: preparacijo 

ali pripravo, inkubacijo, iluminacijo ali razsvetlitev in verifikacijo oziroma preverjanje. Vsaka 

faza predstavlja pomemben korak, ki ga napravi posameznik k uspešni razrešitvi svojega 

problema. Med fazami pa se pojavijo tudi emocionalni efekti posameznika, ki ga spodbudijo 

ali odvrnejo do rešitve problema (Pečjak 1987, 44).  

Prva faza je preparacija ali priprava, v kateri posameznik zbira podatke o problemu in o njih 

premišljuje. Gre torej za fazo seznanjenja in razumevanja gradiva (Pečjak 1987, 39). Fazo 

preparacije razdelimo na dve podfazi (Pečjak in Štrukelj 2013, 33). V prvi podfazi – 

neusmerjenega iskanja – posameznik išče gradivo in ga bere brez kakršnega posebnega cilja, 

vendar v skladu s svojim okvirjem stroke ali hobija. Medtem ko se v drugi podfazi – 

naključnega preučevanja – loti iskanja problema oziroma področja, kjer bi lahko odkril 

problem. V tej fazi je mišljenje že usmerjeno k cilju, ki pa se lahko spremeni ali pa se mu 

doda nove cilje. Avtorja (prav tam) zaključujeta z ugotovitvijo, da je ta faza najbolj 

ustvarjalna faza celotnega ustvarjalnega procesa. 

Po fazi priprave nastopi t. i. čustvena blokada, ki se kaže v nemoči posameznika, da je 

sposoben rešiti problem ali dobiti idejo (Sedej 2006, 23). To fazo posameznik doživlja kot 

frustracijo in stres, ki ga sili v opustitev ukvarjanja z idejo ali problema in negativno vpliva na 

njegovo samozavest (Pečjak 2001a, 18–19).  

Ko posameznik prebrodi čustveno blokado, preide v drugo fazo ustvarjalnega procesa –

inkubacijo. V tej fazi gre za fazo mirovanja ali zorenja. Tu vsi podatki in predelano gradivo, s 

katerimi je posameznik razpolagal, počivajo in »dozorevajo«, o njih človek ne premišljuje. 

Faza inkubacije traja od nekaj minut do več dni ali mesecev, lahko pa jo zaradi njene kratkosti 

niti ne zasledimo v procesu ustvarjanja (Pečjak in Štrukelj 2013, 33; Sedej 2006, 23; Pečjak 

1987, 39). 

Pred fazo razsvetlitve – iluminacije – oziroma pred prihodom ideje pa posameznik doživi 

čustveno spodbudo ali preblisk (Pečjak 2001a, 18–19; Sedej 2006, 23). Ta ga pripelje do nove 

ideje ali rešitve problema. Iluminacija (faza razsvetlitve, inspiracije oziroma »aha izkušnje«) 

pomeni pojavnost nenadne, bliskovite in nepričakovane rešitve problema, ki se pojavi brez 

kakršnega koli napora (Pečjak in Štrukelj 2013, 33–34). Kot navaja Pečjak (1987, 40): »Ideja 

pride tako rekoč v »enem vdihu« v glavo«. Musek in Pečjak (2001, 177) ta nenaden pojav 

ideje pripisujeta človekovemu podzavestnemu razmišljanju in prenosu izkušenj. Pojasnjujeta, 

da se ideja oz. ideje pojavijo v zelo nenavadnih okoliščinah, npr. med pogovorom, vožnjo s 

kolesom, na sprehodu, pred spanjem ali celo v sanjah. 

Četrta faza je faza verifikacije ali preverjanja. Tu gre za stopnjo nadzora rešitve, v kateri 

posameznik preveri svojo rešitev, ali je le-ta pravilna (Pečjak 2001b, 85 in Musek in Pečjak 
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2001, 177). V tej fazi se zahteva mišljenje brez fantaziranja, t. i. konvergentno mišljenje 

(Pečjak 2001b, 85).  

Na sliki 1 prikazujemo potek faz ustvarjalnega procesa z emocionalnimi fazami. 

 

Slika 1: Faze ustvarjalnega procesa z emocionalnimi fazami 

Vir: Pečjak 1987, 44. 

Z ustvarjalnim mišljenjem se je ukvarjal tudi avtor Nyström, ki je prikazal ustvarjalno 

mišljenje glede na štiri faze ustvarjalnega procesa. V spodnji tabeli so razvidne značilnosti 

miselnega procesa (npr. divergentno mišljenje) in osebne lastnosti misleca (Pečjak 187, 44). 

Iz preglednice 1 razberemo, da gre pri prvi fazi – preparaciji ali pripravi – za proces 

divergentnega miselnega procesa, kjer se misli razhajajo in se umikajo od običajnih ciljev 

(Pečjak 1987, 45). Pri zadnji fazi – verifikaciji ali preverjanju rešitve – pa se pri posamezniku 

odvija konvergentni miselni proces, v katerem se misli držijo tesno skupaj in so usmerjene k 

samo enemu cilju (prav tam).  

Posameznik skozi vse štiri faze kreira svoj proces ustvarjanja, včasih omaga že pri prvi 

blokadi, drugič vztraja in prehodi vse faze ustvarjalnega procesa, s pomočjo katerih pride do 

rešitve svojega problema. Kocjančič (b. l., 2) pravi, da z ustvarjalnim procesom posameznik 

uresničuje svoje potenciale in tako pride do procesa ustvarjanja, ki se lahko opredmeti v 

produktu. Ni pa nujno, da do produkta ali rešitve vedno pride. Včasih lahko s pomočjo 

procesa ustvarjanja izboljšamo le določeno metodo ali pa pot do rešitve.  
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Preglednica 1: Ustvarjalno mišljenje v štirih fazah po Nyströmu 

Faze Pogoji 

Preparacija Odprtost za izkušnje. 

Toleranca za dvoumnosti. 

Pripravljenost za ponovno opredelitev pojmov. 

Divergentni miselni proces. 

Sposobnost intuicije. 

Inkubacija Predstavljivost. 

Podzavestna obdelava podatkov. 

Neodvisnost. 

Psihološka svoboda. 

Psihološka varnost. 

Iluminacija Sposobnost za prehod iz intuitivnega v analitično mišljenje. 

Verifikacija Kritično stališče. 

Konvergentni miselni proces. 

Analitična sposobnost (inteligentnost). 

Ocenjevanje. 

Vir: Pečjak 1987, 44. 

2.3 (Ustvarjalno) mišljenje 

Pri mišljenju gre za odkrivanje novih odnosov med izkušnjami, ko posameznik naleti na 

problem. O njem posameznik razmišlja in ga skuša s pomočjo spoznavnih procesov, ki 

potekajo v spominu: posploševanja, presojanja, izmišljanja, odločanja, sklepanja ipd., rešiti 

(Musek in Pečjak 2001, 162). Pri ustvarjalnem razmišljanju je pomembna motivacija 

posameznika. Saj le če bo posameznik dovolj motiviran, ne bo iskal krivcev, ampak rešitve za 

nastali problem (Kojić 2014, 52). 

Avtorja Musek in Pečjak (2001) mišljenje razdelita glede na odnos do stvarnosti. Tako 

govorita o realističnem in domišljijskem mišljenju. Pri realističnem gre za kombinacijo 

stvarnih dejstev, s katerimi rešujemo probleme, medtem ko pri domišljijskem mišljenju gre za 

izmišljanje, otroško igro, sanjarjenje, sanje ipd., saj deluje pod vplivom subjektivnih 

dejavnikov (čustev in želja), neodvisno od stvarnosti. Čeprav sta obe mišljenji pomembni, 

prednost v tej magistrski nalogi dajemo domišljijskemu, ki je tudi nujno potrebno za izražanje 

posameznikove ustvarjalnosti (prav tam).  

Pri ustvarjalnem mišljenju pa gre za t. i. »miselno transformacijo, ki pomeni preokret v 

mišljenju, novo kombinacijo gradiva, njegovo reorganizacijo, novo razlago, spoznanje ali 

funkcijo« (Pečjak in Musek 2001, 176). Produkt ustvarjalnosti pa predstavljajo dobljene ideje, 

s katerimi odkrijemo nekaj novega ali izboljšamo že nekaj starega (proces, predmet ipd.). De 
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Bono5 (Kojić 2014, 52) pravi, da gre pri ustvarjalnem razmišljanju za vsakdanjo človeško 

veščino oziroma dejavnost, ki jo lahko vsakodnevno razvijamo.  

Ravno ustvarjalne ideje pripomorejo k novim inovacijam in izboljšavam, ki se kažejo na vseh 

področjih človeškega delovanja. Ustvarjalno mišljenje je pomemben vir napredka naše 

družbe, na njej sloni naša prihodnost, zato je potrebno ustvarjalno mišljenje spodbujati s 

pravilnimi pristopi in spodbudami. Mednje štejemo strpnost do soljudi in njihovega 

drugačnega mišljenja, sprejemanje nenavadnih, čudnih misli in idej, medsebojno sodelovanje 

in enakopravnost (Pečjak 2001a, 20–24). Najhujši človekov zaviralec ustvarjalnosti je tudi 

strah pred neznanim, zato je pomembno, da se človek ne boji sprememb in poskrbi, da 

ustvarjalnost postane njegova vsakodnevna dejavnost oz. rutina (Kojić 2014, 52–53).  

V nadaljevanju predstavljamo štiri vrste mišljenja, ki jih posameznik uporablja pri svojem 

vsakdanjem delu in življenju.  

2.4 Konvergentno in divergentno mišljenje 

Pri konvergentnem mišljenju gre za tok misli, ki se držijo skupaj in so usmerjene k eni sami 

rešitvi problema (Pečjak 2001a, 16; Likar, Križaj in Fatur 2006, 35). Z njim se srečamo pri 

testih za merjenje inteligentnosti in formalni logiki kot tudi pri reševanju križank, rebusov 

ipd.; tam, kjer je možna samo ena rešitev (Pečjak 2001a, 16; Likar, Križaj in Fatur 2006, 35). 

Primer konvergentnega misleca je Sherlock Holmes, ki je ne glede na količino razpoložljivih 

podatkov vedno po logični poti prišel do rešitve, ki je bila vedno samo ena (Likar, Križaj in 

Fatur 2006, 35). Obenem pa omenja, da je konvergentna faza sledila divergentni, kjer so 

veljali drugi pristopi. 

Likar, Križaj in Fatur (2006, 35, 36) divergentno mišljenje pojmujejo ustvarjalno mišljenje, 

kjer posameznik išče čim več različnih možnih rešitev. Ko posameznik razmišlja o 

postavljenem problemu, slednje izzove niz različnih misli in možnih rešitev (prav tam). Gre 

za mišljenje, ki v nas izzove izvirne in prožne rešitve ter se od konvergentnega razlikuje po 

tem, da nas pripelje do netipičnih in nepričakovanih ter neenakih rešitev (Pečjak 1987, 45). 

Značilnosti divergentnega mišljenja (Sedej 2006, 23) se kažejo v:  

- prožnosti idej (kakovost idej), 

- tekočnosti idej (veliko idej v zelo kratkem času), 

- izvirnosti idej (redke in nenavadne ideje). 

Divergentno in konvergentno mišljenje lahko umestimo v faze ustvarjalnega procesa 

(preparacijo, inkubacijo, iluminacijo in verifikacijo). Divergentno mišljenje se izrazi v fazah 

preparacije, inkubacije ter iluminacije. Konvergentno pa v prvi fazi – preparacije, ko 

                                                 

5
 Primarni vir ni naveden. 
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posameznik zbira gradivo, in v zadnji, ko preverja in ugotavlja veljavnost svoje dobljene ideje 

ali rešitve (Pečjak 1987, 45).  

2.5 Vertikalno in lateralno mišljenje 

Delitev na vertikalno in lateralno mišljenje predpisujemo avtorju De Bonu (2006).  

Vertikalno mišljenje se razvija postopoma oziroma po korakih, z njim se usmerimo v iskanje 

ene same rešitve (Pečjak 1987, 46; Likar, Križaj in Fatur 2006, 36). Gre za analitično in 

zaporedno mišljenje, kjer je vsak korak natančno določen (De Bono 2006, 17). Likar, Križaj 

in Fatur (2006, 36) pravijo, da gre za zavestno mišljenje, kjer je logika bolj pomembna od 

ustvarjalnosti. Z njim iščemo najboljše možne pristope, ki nas pripeljejo do pravilne rešitve, s 

tem da na reševanje problema vpliva močna zavestna kontrola posameznika (De Bono 2006, 

17; Pečjak 1987, 46). 

Nasprotno vertikalnemu je lateralno mišljenje, ki ga ne moremo predvideti. Gre za mišljenje, 

ki napreduje »po ovinkih« in je odvisno od naključnih dejavnikov (Likar, Križaj in Fatur 

2006, 36; Pečjak 1987, 46). V miselnem procesu se pojavljajo navidez nepovezane misli z 

našim problemom, ideje pa prihajajo na plan »v nekakšnem meditativnem, na pol zasanjanem 

sproščenem stanju« (Likar, Križaj in Fatur 2006, 36), zato je v tem procesu ustvarjalnost 

pomembnejša od logike (prav tam). Lateralnega mišljenja ne moremo umetno spodbuditi, 

zato je pomembno, da ustvarimo dobre pogoje in razmere za njegovo pojavnost, ki pa ne 

smejo vključevati naslednjih dejavnikov: nespečnost, nadzor, nesproščenost, napete emocije 

in zaskrbljenost (prav tam).  

Ključne razlike med lateralnim in vertikalnim mišljanjem so prikazane v preglednici 2.  

Preglednica 2: Ključne razlike med vertikalnim in lateralnim mišljenjem 

Vertikalno mišljenje Lateralno mišljenje 

Je selektivno, analitično in zaporedno. 

Se premika samo, če obstaja smer. 

Vsak korak mora biti zaporeden in pravilen. 

Osredotočimo in izločimo vse nebistveno. 

Značilna je fiksnost klasifikacij in kategorij. 

Sledi bolj verjetni poti. 

Gre za končni postopek. 

Razmišljanje je generativno, provokativno in 
vedno preskakuje.  

Se premika, da ustvarja smer. 

Ne potrebujemo zaporednih in pravilnih 

korakov. 

Naključne spremembe so dobrodošle. 

Ne zahteva fiksnosti. 

Raziskuje manj verjetno pot. 

Gre za verjetnostni postopek. 

Vir: De Bono 2006, 16–19. 

Čeprav gre za dva različna načina miselnega procesa, se oba medsebojno odlično 

dopolnjujeta. Lateralno je učinkovito za generiranje idej in pristopov, vertikalno pa za njihovo 
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razvijanje (De Bono 2006, 21). Pri ustvarjalnosti je pomembno generiranje novih idej, ki jih 

potem v naslednjih fazah ustvarjalnega procesa razvijamo in preverjamo, zato je za 

ustvarjalno mišljenje bolj primerna uporaba lateralnega razmišljanja, kar ugotavlja tudi De 

Bono (2006, 24–25), ki pravi, da je za nove ideje nujno potrebno uporabljati pristop 

lateralnega razmišljanja.  

2.6 Vplivni dejavniki na ustvarjalnost 

Na ustvarjalnost vplivajo različni dejavniki, ki pospešijo ali zavirajo izražanje posameznikove 

ustvarjalnosti. Te dejavnike razdelimo v tri skupine: družino, šolo in družbo. Vsi so 

medsebojno tudi povezani, saj »noben vpliv ne deluje izolirano« (Koblar 2012, 20). Družba 

na posameznika vpliva prek družine in šole z različnimi vzgojnimi stili in načini učenja, s 

pomočjo katerih vplivamo na spodbujanje in razvijanje posameznikove ustvarjalnosti (prav 

tam).  

2.6.1 Družina 

Kot prvi vplivni dejavnik obravnavamo družino, ki je matična celica vsakega posameznika od 

njegovega rojstva. Gre za skupnost različnih ljudi, v kateri, še posebno otroci, pridobijo 

izkušnje in prevzamejo določene vrednote svoje družine (Plestenjak 2014, 30–35). Tu gre za 

medsebojni prepleten vpliv delovanja, ki je prvoten in najmočnejši od vseh. Vplivi, ki jih 

otrok pridobi v zelo zgodnjem otroškem obdobju, se prenašajo v fazo njegovega 

mladostništva in potem tudi v fazo odraslosti, zato je pomembno, da so odnosi v družini dobri 

in pravilno usmerjeni v razvoj ključnih sposobnosti posameznika (Plestenjak 2014, 30–35).  

Pri družini pa poleg urejenih odnosov izpostavljamo tudi pravilno vzgojo, s katero starši 

vplivajo na razvoj ustvarjalnosti svojih otrok. Pečjak in Štrukelj (2013, 153) pravita, da pri 

vzgoji ne gre za pridiganje, vcepljanje načel, zapovedi in ukazov, ampak za medsebojne 

odnose in vsakodnevna doživetja, ki jih otrok prevzame vase. Tu starši odigrajo pomembno 

vlogo, zato je pomembno, da so starši že čustveno zrele, samostojne in ustvarjalne osebnosti, 

ki znajo pravilno in uspešno uravnavati medsebojne odnose, s katerimi pripomorejo k 

spodbujanju ustvarjalnega procesa v posamezniku (Pečjak in Štrukelj 2013, 153). 

O vplivu vzgoje na ustvarjalnost govori tudi Jerič (2014), ki pravi, da morajo starši že v 

zgodnjem otroškem obdobju razmišljati o takšni vzgoji, ki bo pri otroku vplivala na razvoj 

ustvarjalnosti, kjer pa ni prostora za kritiziranje njegovih ustvarjalnih izražanj. Pomembno je 

spoštovanje, medsebojno sodelovanje, spodbuda in pomoč pri uresničevanju otrokovih 

zamisli, kjer ni prostora za zaščitniški, pokroviteljski in avtoritativen odnos (Jerič 2014; 

Jaušovec 1986, v Pirc 2011, 58).  
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Naloge staršev, ki so pomembne pri spodbujanju ustvarjalnosti (Pečjak in Štrukelj 2013, 153), 

so prikazane na spodnji sliki 2.  

 

Slika 2: Naloge staršev pri spodbujanju ustvarjalnosti otroka 

Vir: Pečjak in Štrukelj 2013, 153. 

Pomen družine in vloga staršev pri vzgoji je temelj posameznikove prihodnosti, v kateri se 

odraža njegova življenjska uspešnost, ustvarjalnost in življenjska sreča (Pečjak in Štrukelj 

2013, 152). Pomembno je, da starši opravljajo svoje poslanstvo – biti navdihujoči vodja, ki 

svojega otroka usmerja in vodi s sodelovanjem, z zgledom, usmerjanjem in s podporo, s čimer 

ga pripravi na samostojno življenje.  

2.6.2 Šola 

Šola ima izjemen vpliv na ustvarjalni potencial posameznika, saj jo posameznik obiskuje 

skoraj eno četrtino svojega življenja. Izkušnje, ki smo jih pridobili skozi otroštvo in 

mladostništvo, se pozneje samo še oblikujejo in dopolnjujejo, kar posledično vpliva na 

ustvarjalnost posameznika (Pečjak 2004, v Mrgole 2012, 9).  

Če vzgoja in razmere v družini niso pripomogle k oblikovanju ustvarjalnega potenciala 

posameznika, lahko slednje z dobrim učiteljem in šolo posameznik popravi ali obratno (s 

slabim učiteljem in šolo) kaj hitro pokvari (Pečjak in Štrukelj 2013, 154). Avtorja pravita, da 

je problem današnjih šol v preobširnem podajanju snovi, osredotočenosti samo in zgolj na 

učni načrt, dejstva in številke. Ugotavljata (prav tam), da učenec dobi preveliko nepotrebnega 

znanja, ki ga hitro pozabi. Še več, v šoli večinoma prevladuje frontalno poučevanje (učitelj 

predava, učenci poslušajo), kjer je dejavnost učenca zelo majhna ali pa je sploh ni. Likar 
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(2008) kritično izpostavi, da je vloga šole »le enostaven prenos podatkov iz knjig v učenčevo 

glavo« in da gre za način dela, ki temelji predvsem na konvergentnem mišljenju, ki pa je 

usmerjen le na eno rešitev. V šolskem sistemu pa nikjer ne zasledimo o učenju ustvarjalnosti 

in privzgoji osebnostnih lastnosti, kot so: vztrajnost, razmišljanje, kritična presoja, 

sprejemanje odgovornosti (Likar 2008 in 2004, v Mrgole 2012, 9). Rajovič (2013) v 

intervjuju o učenju v šoli ugotavlja, da gre znanje, pridobljeno v okviru trenutno delujočega 

sistema, kmalu v pozabo, saj gre za reproduktivno učenje, pri katerem gre samo za 

ponavljanje in učenje podatkov na pamet. To pa ne prinese uporabnega znanja, ki ga bomo 

potrebovali v prihodnosti. V intervjuju (prav tam) nagovarja: »Otroke moramo naučiti, da 

razmišljajo, ne pa da se morajo spomniti podatka, v katerem mestu je bil pred tristo leti ne 

vem kdo«. 

Raziskava Likarja (2007) o vlogi učitelja, šole in šolskega sistema je pokazala, da ima učitelj 

pomembno vlogo pri spodbujanju ustvarjalnosti in uresničevanju idej. Kot pravita Pečjak in 

Štrukelj (2013, 9): »Čim bolj ustvarjalen je učitelj, tem bolj ustvarjalen je učenec.« K 

spodbujanju ustvarjalnega šolskega okolja pa poleg vloge učitelja prištevamo še (Mrgole 

2012, 11–12): 

- šolsko okolje, 

- spodbujanje in motiviranje učencev s pomočjo vprašanj, dialogov, 

- sodelovanje šole z deležniki zunanjega okolja: lokalno skupnostjo, podjetji ipd.,  

- uporaba učenčevega pridobljenega znanja izven šole, 

- opremljenost učilnic s predmeti iz vsakdanjega življenja: živali, rastline računalniki, 

igrače in knjige, 

- velikost razredov.  

Pečjak in Štrukelj (2013, 155) govorita o t. i. »dobri šoli«, ki naj bi predstavljala temelj 

današnje družbe. Dobra šola (prav tam) je tista, ki:  

- temelji na pravičnosti, enakopravnosti in skladnosti z družbo, 

- je prostor za oblikovanje svobodnega, samostojnega, odgovornega, zmožnega in 

ustvarjalnega posameznika, 

- se prilagaja potrebam in zmožnostim učencem, 

- je povezana z okoljem, 

- so odnosi med učenci in učitelji enakopravni in družbeni, 

- poglavitno vlogo ima učenec, ki gradi svoje znanje, sebe in svojo prihodnost ter 

prevzema odgovornost za svoja dejanja, 

- vloga učitelja je pomagati učencem odkrivati življenjske cilje, zmožnosti in nadarjenost, 

jih spodbujati k dejavnemu učenju in sodelovanju, 

- poudarja razumevanje in razvijanje učinkovitega učenja s poudarkom na kritičnem in 

ustvarjalnem mišljenju ter delovanju. 
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Tako kot pri družini in starševstvu tudi v šoli ne gre za pravila, pridiganje in delegiranje ali 

ukazovanja, ampak za medsebojne odnose, ki jih učenci prevzamejo in z njimi živijo ter si z 

njimi snujejo svojo prihodnost (Pečjak in Štrukelj 2013, 155). Ustvarjalnost otrok, ki se 

pozneje prenese v adolescenco in odraslost, dosežemo le s primernim poučevanjem in 

spodbudo ter z zavedanjem, da je razmišljanje izven okvirjev dovoljeno, sprejemljivo in 

učinkovito.  

2.6.3 Družba 

Družba predstavlja velik vpliv na posameznikovo odprtost v ustvarjalnem procesu. S 

pritiskom, ki ga ustvarja družba, vpliva na posameznikovo mišljenje in odločitve. To pomeni, 

da posameznik razmišlja in se odloča v skladu s prepričanji družbe, kar seveda privede do 

pozitivnih odnosov med družbo in posameznikom, a na drugi strani do zmanjšanja 

posameznikove miselne prožnosti; nepomembno postane iskanje novih in izvirnih rešitev 

(Trstenjak 1981, v Koblar 2012, 21). Če želimo v družbi pospešiti proces ustvarjalnega 

razmišljanja, se je najprej potrebno »otresti pritiska ustaljenih in stereotipnih zaznav« 

(Trstenjak 1981, v Koblar 2012, 21). Pečjak (2001a, 23) govori, da je ustvarjalnost najbolj 

odvisna od sistema, ki ga družba ima. Ustvarjalnost nazaduje v sistemih (npr. totalitarni 

sistem), kjer ne sprejmejo drugačnega mišljenja, individualnosti, samostojnosti in ima glavno 

besedo konformizem (Pečjak in Štrukelj 2013, 51). V tistih družbah, ki pa so odprte za 

novosti, nenavadne in čudne ideje, je ustvarjalnost najbolj izrazita. Takšen »odprt« 

družbenopolitični sistem je demokracija, kjer družba dopušča razlike v razmišljanju in 

spodbuja ustvarjalnost posameznika (prav tam).  

Čeprav je Slovenija demokratična država, ki podpira in spodbuja ustvarjalnost na vseh 

področjih, je ključni zaviralec družbena kriza, ki »utesnjuje ljudi, ki prihajajo na dan z 

izvirnimi idejami« (Pečjak in Štrukelj 2013, 46). Posledica družbene krize je odhajanje 

ustvarjalnih posameznikov v druge dežele sveta, kjer najdejo boljše pogoje za ustvarjalno 

delo (prav tam). Leto 2009 je Evropska unija ob razglasitvi leta ustvarjalnosti in 

iznajditeljstva vsem državam članicam, tudi Sloveniji, predlagala cilje, ki naj bi v državi 

prispevali k rasti ustvarjalnosti in inovativnosti. Med drugim lahko zasledimo šest izredno 

pomembnih ciljev (Pečjak in Štrukelj 2013, 47): 

- ureditev okolja, ki bi spodbujalo iznajdbe in hitre spremembe; 

- odprtost za kulturno raznolikost; 

- spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja in navdiha pri vseh otrocih od najzgodnejšega 

obdobja naprej; 

- odprtost do sprememb, ustvarjalnosti in problemskega mišljenja; 

- ozaveščanje ljudi o pomembnosti ustvarjalnosti, znanja in prožnosti; 

- razvoj ustvarjalne in iznajditeljske sposobnosti v zasebnih in javnih organizacijah. 
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Čeprav je bilo kar veliko storjenega v naši državi predvsem pri ozaveščanju ljudi o 

pomembnosti ustvarjalnosti in znanja ter ureditvi okolja, nas še vedno čaka ureditev šolskega 

sistema, kjer bi v ospredje postavili spodbujanje otrok k ustvarjalnemu razmišljanju in razvoju 

njihovih ustvarjalnih sposobnosti. Definitivno pa je potrebno, da postanemo odprta družba, ki 

podpira kulturno raznolikost ter zmanjšuje vpliv tabujev in tradicionalnih vrednot. S tem 

pristopom bomo naši ustvarjalnosti in inovativnosti odprli vrata v širni svet.  

2.7 Merjenje ustvarjalnosti 

Pri pregledu literature o merjenju ustvarjalnosti naletimo na različna mnenja avtorjev. Eni jo 

merijo in za to uporabljajo različne pristope, drugi menijo, da njeno merjenje ni mogoče 

(Pečjak in Štrukelj 2013, 189). Strinjamo se lahko, da merjenje ustvarjalnosti ni enostavno, a 

ne nemogoče. Ker gre pri ustvarjalnosti za večdimenzionalno lastnost, bi morali za njeno 

merjenje uporabiti veliko testov in lestvic (prav tam). Pri merjenju pa moramo paziti, da testi 

in lestvice ustrezajo trem kriterijem: veljavnosti, zanesljivosti in objektivnosti (prav tam).  

Z merjenjem ustvarjalnosti so se ukvarjali različni avtorji od Guilforda, McKinna, Getzla do 

Jacksona (Mrgole 2012). V tem magistrskem delu pa izpostavljamo dva najbolj poznana in 

razširjena testa za merjenje ustvarjalnosti.  

Prvi je Urban-Jellenov slikovni test ustvarjalnosti oziroma test ustvarjalnega mišljenja z 

risanjem, s pomočjo katerega na podlagi zapletene metodologije ocenjevanja risbe, ki jo otrok 

nariše v petnajstih minutah, ocenjujemo ustvarjalnost (Mrgole 2012, 14). Mrgole (prav tam) 

pravi, da je test sestavljen iz šestih po obliki različnih grafičnih elementov, glavni pa je 

kvadratni okvir, »ki skupaj z majhnim odprtim kvadratom zunaj glavnega okvirja služi kot 

podlaga za pridobitev informacij o sposobnosti za prevzem tveganja (ali bodo otroci 

vkomponirali ta element, ki je zunaj okvirja v svojo sliko ali ne)« (Urban 2004, v Mrgole 

2012, 14). Avtorica nadalje govori še o vrednotenju ocenjevanja risb, ki vsebujejo štirinajst 

kriterijev, npr. perspektiva, humor, dojemljivost, nadaljevanje, zaključek, povezava s črto ipd. 

Test se uporabi za različne starostne skupine, s katerim raziščemo posameznikov ustvarjalni 

ali neustvarjalni potencial (prav tam). 

Kot drugega izpostavljamo Torranceov test, ki je najpogostejše orodje za merjenje 

ustvarjalnosti oziroma ustvarjalnega potenciala posameznika (Chávez-Eakle 2009, 248). 

Razvil ga je ameriški psiholog Ellis Paul Torrance s pomočjo divergentnih faktorjev 

razmišljanja avtorja Joya Paula Guilforda (Kim 2006, v Mrgole 2012, 12). Divergentni test 

mišljenja je sestavljen iz pisnega in slikovnega dela. Pri pisnem delu se meri fluentnost ali 

gibljivost – število podanih idej, izvirnost ali originalnost – statistična redkost pojavljanja idej 

v populaciji in prožnost ali fleksibilnost – asociativna oddaljenost med posameznimi idejami 

oz. število vseh podanih kategorij idej in uporabnost (Mrgole 2012, 3–12). Slikovni del pa se 

meri na podlagi: gibljivosti, izvirnosti, izdelanosti ideje oz. slike, abstraktnosti naslova, 
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odpornosti na prezgodnje zaključevanje ter trinajst mer na osnovi kriterijev (Mrgole 2012, 

13). 

Zanesljivost Torranceovih testov za besedno obliko so v Sloveniji izmerili s pomočjo metode 

notranje zanesljivosti na celotnem standardizacijskem vzorcu za tri dimenzije ustvarjalnosti 

(fluentnost, fleksibilnost in izvirnost) in metodo test-retest na manjši skupini otrok in 

zanesljivosti treh ocenjevalcev. Tako so rezultati pokazali, da se veljavnost testa po metodi 

test-retest giblje od 0,65 do 0,72, koeficienti korelacije med ocenjevalci pa so najvišji pri 

kategoriji fluentnost (0,93), najnižji pa pri kategoriji originalnosti oziroma izvirnosti (0,85). 

Koeficienti veljavnosti testa pa so 0,50, 0,46 in 0,51 (Center za psihodiagnostična sredstva, 

B.l.). 

Torranceov test je podlaga za metodološki del magistrske naloge, saj z divergentno nalogo 

razmišljanja, »s katero iščemo različno število rešitev in preverjamo ustvarjalne sposobnosti 

posameznika« (Ding idr. 2014, 217), preizkušamo ustvarjalnost vseh udeležencev v raziskavi. 

Pri merjenju njihove ustvarjalnosti pa uporabimo Torranceove tri dimenzije za merjenje 

ustvarjalnosti: fluentnost, fleksibilnost in izvirnost.  

Izvirnost oziroma originalnost je tista, ki jo največkrat povezujemo z ustvarjalnostjo. Pečjak 

(1987, 12) o izvirnosti pravi, da gre za najbolj zanesljivo, veljavno in nedvomno merilo, s 

katerim merimo človekovo ustvarjalnost. Nadalje razlaga, da se pri izvirnosti osredotočimo na 

statistično pojavnost odgovora – čim redkejši je, bolj je izviren. Nekateri avtorji pa k 

izvirnosti dodajajo tudi uporabnost odgovora, s katerim preverjamo, koliko je le-ta uporaben v 

določeni situaciji, vendar avtor Pečjak (1987, 129) opozarja, da ta kriterij ni dovolj trden, saj 

se uporabnost težko določi in se izkaže šele čez nekaj let. Pečjak (1987, 133) opisuje, da je 

merjenje fluentnosti še najbolj enostavno, saj samo preštejemo ideje na postavljeno vprašanje, 

medtem ko pri prožnosti ocenjujemo oddaljenost med posameznimi idejami posameznika: 

koliko število kategorij je bil sposoben sproducirati na postavljeno nalogo divergentnega 

razmišljanja (Pečjak in Štrukelj 2013, 40–44; Pečjak 1987, 128–132).  
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 SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI S SPROŠČANJEM 3

Sodobni življenjski tempo človeka je hiter, poln pritiskov, stresa in obremenitev, zato 

sprostitev postaja vedno pomembnejša v človekovem življenju. V tem poglavju obravnavamo 

pojem sproščanja, predstavimo pomembnejše tehnike sproščanja in prikažemo povezanost 

sproščanja s človekovo ustvarjalnostjo.  

3.1 O sproščanju 

V današnjem času vse več ljudi zaradi fizičnih in psihičnih obremenitev začuti potrebo po 

sproščanju svoje energije. Ko se človekovo telo preveč nasiči s pritiski in stresom, ki ga 

predvsem prinaša hiter delovni tempo in vsakodnevne obremenitve, potrebuje nekaj, da se 

sprosti, pomiri in napolni z novo energijo. Ravno sproščanje pa nam pomaga pri reševanju 

vsakodnevnih življenjskih izzivov. S tem se strinja tudi avtorica Zagorc (1997, 7–9), ki pravi, 

da živimo v času, ki nas stalno sili v boj za boljšimi in višjimi rezultati, kar nam vzame precej 

energije. Kot rezultat nenehnega vsakodnevnega boja pa občutimo brezvoljnost in pasivnost, 

ki se počasi stopnjuje v človekovo utrujenost oziroma izgorelost (prav tam). 

Tok energije, ki je prepleten s človekovo živahnostjo in aktivnostjo, vpliva na relaksacijo 

posameznika. Energiji, ki kroži v našem telesu, posvetimo pozornost šele, ko zaradi njenega 

pomanjkanja v našem življenjskem slogu pride do kronične utrujenosti ali celo bolezni (prav 

tam). Izredno pomembno je, da sproščanje sprejmemo kot preventivni ukrep, ki nam pomaga 

vzpostaviti energično ravnovesje med trošenjem in pridobivanjem energije (Želj 2009). 

Zagorc (1997, 11) sprostitev opisuje kot odsotnost psihične in fizične napetosti v človeku. 

Nadalje ugotavlja (prav tam), da se fizična in psihična napetost med seboj prepletata in imata 

ena na drugo izjemen vpliv. Pomembno je, da pri sproščanju sprostimo telesno, duševno, 

čustveno, miselno in duhovno raven, saj le tako poskrbimo za duševno in telesno 

razbremenitev našega telesa.  

In kako vemo, da smo sproščeni? Pravilno dihanje, normalen srčni utrip, sproščeni udi in 

mirne veke so znaki, ki označujejo človekovo sproščenost (Hainbuch 2011, 6). 

Da se sprostimo, lahko izvajamo različne tehnike sproščanja, ki pomagajo pri lajšanju naše 

fizične in psihične obremenitve. Poleg tehnik pa je pomembno tudi sproščanje s humorjem in 

smehom, ki učinkovito vpliva predvsem na človekovo psihološko počutje.  

3.2 Tehnike sproščanja 

Poznamo različne tehnike sproščanja, od posameznika pa je odvisno, katero izmed tehnik bo 

izbral. Najpomembnejše je, da izbere tisto tehniko, s katero se najbolj sprosti in napolni z 

energijo.  
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Pri vseh tehnikah je pomembno pravilno dihanje, ki naj bi bilo sproščeno in poglobljeno s 

poudarkom na dihanju s trebušno predpono (George 2001, 42–46). Brez pravilnega dihanja 

težko dosežemo pravo fazo sproščenosti, ne glede katero tehniko sproščanja uporabimo. 

George (2001,43) pravi, da ko se naučimo pravilnega in globokega dihanja, se sprostimo tudi 

v najtežjih trenutkih vznemirjenost, kjer je prisoten pritisk, stres ali trema. Hainbuch (2011, 6) 

pravi, da se le z rednimi vajami tehnik sproščanja lahko naučimo obvladati stresne situacije in 

si povrnemo občutek sproščenosti. 

V svetu je poznanih veliko vrst metod in tehnik sproščanja od joge, avtogenega treninga, 

dihalne terapije, bioenergije po Lowenu, koncentralne gibalne terapije, različnih masaž in 

meditacij, progresivne mišične sprostitve pa do kreativne vizualizacije, shiatsuja, tai-chija, 

strechinga in terapije s plesom (Želj 2009). V tej magistrski nalogi pa predstavljamo najbolj 

pogoste in učinkovite tehnike, ki se uporabljajo za psihično in fizično sprostitev telesa in 

duha. 

3.2.1 Joga 

»Joga je eden najstarejših naukov in metodologij, ki obravnava celovitost človeka – telo, um 

in dušo – ter njegovo ravnovesje in enost« (Schöps 2011, 6). Jogo kot tehniko sproščanja 

uporabljamo že več kot 3500 let, pomaga pa nam pri osvoboditvi človekove duše in dosegu 

notranjega miru (prav tam). 

Avtorica Hiti (1994, 11–15) govori, da gre pri jogi za proces povezovanja s fizičnim, umskim, 

čustvenim in duhovnim delom človekovega življenja. Nadalje pojasnjuje, da je prvi in ključni 

element pri jogi zdravo telo, s pomočjo katerega izvajamo fizične vaje, ki nam pomagajo pri 

gibanju naših mišic in sklepov, stimulirajo živce ter masirajo žleze in druge organe z 

notranjim izločanjem. Fizične vaje, pri katerih izvajamo določeno figuro, ali položaj med 

sproščanjem z jogo imenujemo asane (prav tam). Pri asanah gre za »stanje, v katerem lahko 

človek telesno in umsko ostane pripravljen, miren, stabilen, sproščen in udoben« (Hiti 1997, 

20). Asane imajo preventiven in kurativen učinek, saj z njimi ohranjamo zdravo telo, dušo in 

um. Vaje se pri jogi izvajajo zelo počasi, z velikim nivojem koncentracije in sproščenosti, s 

katerim dosežemo odlične fizične in psihične učinke na našo dušo in telo (Hiti 1997, 20–21). 

Učiteljica joge Tara Fraser (2004,14–15) govori o različnih vrstah jogijskih poti oziroma vrst 

joge. 

- Džnana joga: gre za duhovno pot spoznanja in je priporočljiva za ljudi, ki so po naravi 

bolj razumski. 

- Bhakti joga: gre za pot ljubezni in predanosti in ustreza predvsem tistim ljudem, ki radi 

molijo, kajti bhakti joga zagovarja načelo, da je potrebno postati takšen, kot so stvari, ki 

jih imamo radi oziroma jih častimo. 

- Karma joga: tu gre predvsem za iskanje poti nesebičnega delovanja.  
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- Mantra joga: preko tihe ali glasne izgovarjave in ponavljanja mantre
6
 dosežemo 

samospoznanje.  

- Radža joga: sestavljena je iz osmih stopenj in skuša doseči razsvetljenje s pomočjo 

izvajanja telesnih položajev, z nadzorovanim dihanjem, meditacijo in osredotočanjem 

uma.  

- Hatha joga: gre za pot oblikovanja telesa in se šteje kot priprava na jogo Radža, pri kateri 

je potrebna človekova moč in dobro nadziranje dihanja. 

Ne glede katero vrsto joge izvajamo, ima joga pozitivne učinke na celotno človekovo psihično 

in fizično življenje. Schöps (2011, 6) kot pozitivne učinke z vadbo joge navaja boljšo 

vzdržljivost, moč, vitalnost in energijo. Nadalje ugotavlja, da joga pomaga pri učenju, z njo se 

izboljša telesno počutje, zmanjša se napetost in bolečina, poveča pa se odpornost proti stresu, 

samozaupanje, samozavedanje in samozavest. Fraser (2004, 28–29) navaja, da ob rednem 

izvajanju katere koli zvrsti joge povečamo svojo gibljivost in umirjenost, moč, prožnost in 

vzdržljivost, ravnotežje, telesno držo, gibčnost in eleganco. Z dihalnimi tehnikami pa 

izboljšamo še svoje dihanje, kar pomiri in zbistri možgane ter pozitivno deluje na našo 

zbranost.  

Z načinom dihanja, psihičnega in fizičnega delovanja so povezana naša čustva in misli. Pri 

jogi se duhovno umirimo, telo pa sprostimo. Z globokim dihanjem in pravilnim izvajanjem 

fizičnih vaj pospešimo pretok energije po celotnem našem telesu, kar vpliva tudi na naše 

ustvarjalno razmišljanje. Naše misli »dobijo krila in korenine, postanejo bolj usmerjene in 

ustvarjalne« (Bratec b. l.).  

Ko se odločimo za sproščanje z jogo, je najbolje, da se vpišemo v tečaj in izvajamo vaje pod 

budnim očesom učitelja ali učiteljice joge. Nato pa postopoma začnemo z vajami sami. 

Začetniku je dovolj petnajst (15) minut vadbe, ki pa jo lahko po nekaj mesecih podaljša na 

petinštirideset (45) minut. Važno je, da posameznik zasleduje cilj, da sproščanje z jogo uvrsti 

v svoj vsakdan vsaj eno uro ali več na dan z obveznim enodnevnim počitkom (Fraser 2004, 

49). 

3.2.2 Meditacija 

Meditacija je tehnika sproščanja, ki so jo poznali že naši daljni predniki. Povezujemo jo z 

različnimi verskimi kulturami od budizma, hinduizma do krščanstva, njene tehnike pa so 

raznolike glede na vero oz. kulturo ljudi. Vsi pa meditaciji predpisujejo pomen zavestnega 

dejanja, s katerim se sprostijo in umirijo (Hall 2007, 4). 

                                                 

6
 Mantra je zlog, beseda ali stavek, ki jo ponavljamo med jogo ali meditacijo. S tem si pomagamo pri 

boljši koncentraciji. 
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Pri meditaciji se človek umiri in poglobi vase. Z meditacijo okrepimo svoje zavedanje in 

vzpostavimo ponovno vez z vsem stvarstvom. Meditiramo lahko v mirovanju, gibanju, ob 

glasbi ali v tišini (Hall 2007, 4–6). Med meditacijo postanemo mirni in srečni, rešimo se 

bremen, ki nas težijo, in prestopimo na višji ter širši nivo naše zavesti, ki ga skušamo 

udejanjiti v vsakodnevnem življenju in s tem povečati njegovo kakovost (prav tam).  

Pri meditaciji gre podobno kot pri jogi za osvoboditev telesnega, umskega in duhovnega 

življenja. Skupna točka je energija, ki se pretaka skozi vse tri človekove ravni (duhovno, 

telesno in duševno) in vpliva na zdravje in počutje posameznika, saj z meditacijo uspešno 

odpravimo izčrpanost in si ponovno vzpostavimo zdrav življenjski slog (Hall 2007, 5).  

Hall (2007, 11–14) pri meditaciji izpostavi štiri ključna stanja, ki jih posameznik zasleduje pri 

sproščanju z meditacijo: preklop pozornosti z različnih zunanjih in notranjih dražljajev, 

osredotočenje uma na eno, razmišljanje o stanjih, ki so se nam porodila med meditacijo, in 

vključitev teh spoznanj v vsakdanje življenje.Vsa štiri stanja pa posameznik skuša doseči z 

umiritvijo telesa, dihanjem in ponavljanjem mantre, z osredotočanjem pozornosti kot tudi 

opazovanjem in s sprejemanjem ter z vizualizacijo. Pri tem si pomaga z različnimi položaji za 

meditiranje; sedenje na petah na kolenih ali pa pokonci na trdnem stolu ali s prekrižanimi 

nogami na tleh (prav tam). 

Ne glede na to kateri položaj ali tehniko meditacije izberemo, pa meditacija pripomore k naši 

spočitosti in čvrstosti, ki jo potrebujemo za vsakodnevno življenje in ustvarjanje, kar 

zagovarjata tudi avtorja Berginc in Krč (2001, 39–74), ki pravita, da meditacija prinese večjo 

stopnjo samozavesti, harmonije in želje po življenju, zbudi pa tudi našo ustvarjalno 

inteligenco ter poveča intenzivnost komunikacije med obema polovicama možganov.  

3.2.3 Progresivna mišična sprostitev 

Tehniko progresivne mišične sprostitve – ali z drugim besedami globinsko sproščanje mišic – 

je razvil severnoameriški zdravnik in psihofiziolog prof. Edmund Jacobson (Hainbuch 2011, 

13). Med delom z bolniki je odkril korelacijo med duševno napetostjo in zakrčenostjo mišic. 

Tako se je lotil raziskovanja in ugotovil, da z zavestnim krčenjem in sproščanjem različnih 

mišičnih skupin zmanjšamo napetost in izboljšamo svoje psihično stanje. Razvil je metodo 

terapevtskega sproščanja s telesnimi vajami že v začetku tridesetih let prejšnjega stoletja. 

Tehnika se odlično obnese v različnih življenjskih situacijah. Prednost metode se kaže 

predvsem v tem, da se vsak lahko nauči vaj in jih uporablja lahko vsepovsod (Hainbuch 2011, 

13). 

Hainbuch (2011, 14) opisuje potek vaje progresivnega sproščanja, ki se začne z zavestnim 

izmeničnim stiskanjem in sproščanjem mišic. To traja od 5 do 7 sekund, sledi še daljša faza 

od 30 do 60 sekund. Pri vadbi se najprej umirimo, potem stisnemo in nato popustimo mišice v 

našem telesu. Med vadbo sproščamo le skeletne mišice. Pomembno je, da spremljamo naše 
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občutke pred, med in po krčenju mišic, saj bomo tako razlikovali med svojimi občutki in v 

različnih življenjskih okoliščinah prepoznali stanje napetost in fizične zakrčenosti ter zoper 

njiju znali pravilno in pravočasno ukrepati. 

Pozitivne učinke vadbe zaznamo na področju duševnosti (zmanjšanje tesnobe in napetosti, 

živčnosti, stresa in nemira), srca in ožilja (povečanje prekrvavitve v okončinah in srcu), 

notranjih organov (boljša prebava in prekrvavljenost organov), telesnih težav, ki so posledica 

zdravljenja (pri kemoterapiji se zmanjša slabost in bruhanje) ter v delovanju imunskega 

sistema (zmanjša se dovzetnost za okužbe).Tehniko progresivnega sproščanja pa se odsvetuje 

predvsem, ko ima človek težje oblike depresije in shizofrenijo, vnetje mišic, artritis in močno 

zvišan krvni tlak (Hainbuch 2011, 13–15). 

3.2.4 Avtogeni trening 

Gre za vrsto globokega sproščanja, kjer človek prevzame popolno kontrolo svoje 

sproščenosti. Oseba, ki izvaja avtogeni trening, odigra dvojno vlogo: učitelja in učenca; je 

voden in se vodi skozi fazo sproščanja.  

Psihologinja Kovač (2013) razlaga, da so pri avtogenem treningu vaje sestavljene hierarhično. 

Začnemo z vajo za težo, nato za toploto, sledi vaja za srce in dihanje. Predzadnja je vaja za 

trebuh, zadnja pa vaja za glavo ali čelo. Med vsemi vajami pa posameznik ponavlja različne 

sugestije oziroma gesla (npr. sproščen/-a sem, miren/mirna sem ipd.). Cilj vadbe je, da zna v 

sebi prebuditi različne občutke stanj in s tem postaja vse bolj sproščen.  

Začetek sproščanja z avtogenim treningom pripisujemo Johannesu Heinrichu Schultzu, ki se 

je veliko ukvarjal s hipnozo in na podlagi proučevanj prišel do ugotovitve, da z izvajanjem 

določene vaje lahko pridemo do podobne sprostitve kot s pomočjo hipnoze. Tako je nastal 

avtogeni trening, s katerim z redno vadbo pridemo do telesnega in duševnega ravnovesja, 

spodbuja pa tudi samozdravljenje številnih bolezni (Grasberger 2004, 11). 

Grasberger (2004, 4–11) govori, da sproščanje z avtogenim treningom človeku prinaša v 

življenje srečo, zdravje, zadovoljstvo in sproščenost. Ugotavlja, da je odlični analgetik zoper 

stres, strah, depresijo in motnje spanja ter pomaga pri uresničitvi življenjskih ciljev in 

izboljšanju posameznikove ustvarjalnosti. Avtor (prav tam) zaključuje, da gre v bistvu za 

neko vrsto samohipnoze, v kateri imamo točno določen cilj in nalogo: vplivati na našo 

podzavest.  

In kako deluje avtogeni trening? Grasberger (2004, 13) pravi, da z vodenimi vajami počasi 

pridemo v transu podobno stanje in vzpostavimo stik s svojo podzavestjo. Možgani se 

umirijo, desna in leva polovica možganov postaneta med seboj bolj usklajeni in povezani, kar 

vpliva na boljši spomin, intuicijo izražanja sposobnosti in ustvarjalnost.  
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Prednosti avtogenega treninga se kažejo v njegovem izvajanju, saj ga izvajamo lahko kjerkoli 

in brez nobenih pripomočkov. Z njim pa zmanjšamo vsakodnevni stres in povečamo svojo 

učinkovitost ter ustvarjalnost. Tehniko se največkrat uporablja pri športnikih, ki želijo 

povečati svojo učinkovitost, pa tudi pri pilotih, da zmanjšajo utrujenost pri opravljanju 

svojega dela. V poslovnem okolju nam avtogeni trening pomaga obdržati in povečati 

koncentracijo. Z avtogenim treningom pomagamo izboljšati samopodobo in samozavest, 

fokus in koncentracijo ter odpravimo stres, napetost in nespečnost (Avtogeni trening b. l.). 

3.3 Sproščanje in ustvarjalnost 

Povezanost relaksacije z ustvarjalnostjo lahko ponazorimo na primeru delovanja možganov. 

Možgane delimo na levo in desno polovico ali hemisfero. Vsaka polovica pa je zadolžena za 

izvajanje točno določenih procesov. Z levo hemisfero izvajamo vse logične miselne procese: 

pisanje, računanje itd., desna pa izraža našo ustvarjalnost, ki je povezana z našimi čustvi, 

občutki in intuicijo (občutek za umetnost, ljubezen, lepoto itd.) (Račnik 2008a). Pogosteje v 

svojem delovanju uporabljamo levo poloblo možganov, zato je naša ustvarjalnost velikokrat 

izražena v manjšem obsegu, kot bi lahko bila. 

Da bi delovanje desne polovice možganov povečali in s tem vplivali na višji nivo izražanja 

ustvarjalnosti, je potrebno, da večkrat prekinemo ali uspavamo delovanje leve polovice 

možganov. Želeno prekinitev pa dosežemo tako, da razbremenimo levo stran možganov z 

dolgim sprehodom, s spanjem, z obiskom mirnega kraja; torej s telesno in duševno 

sprostitvijo (Carter in Russel 2002, 75). Newman (2012) ugotavlja, da ustvarjalnosti ne 

moremo izsiliti s pomočjo dveh skodelic kave in ukazom »bodimo ustvarjalni«. Dejstvo je, da 

so možgani pod pritiskom zelo slabo odzivni, kar vpliva na nivo ustvarjalnosti posameznika, 

zato je pomembno, da se sprostimo in svojo pozornost obrnemo drugam ter tako povečamo 

možnost za pojavnost idej. Največ idej se pojavi ravno v fazi sproščenosti, npr. ko se vozimo, 

se sprehajamo, sanjarimo, se tuširamo. Pinola (2013) pravi, da se s poslušanjem glasbe, 

telovadbo in toplo kopeljo (t. i. sproščanjem) v možganih začne izločati večja količina 

dopamina (hormona sreče), ki blagodejno vpliva na naše počutje. Še več, ko je naš duh 

sproščen, je naša pozornost obrnjena navznoter in lažje naredimo natančne povezave za 

rešitev problema. S sproščanjem odvrnemo možgane od stalnega razmišljanja o problemu, kar 

povzroči, da naša podzavest začne delovati bolj ustvarjalno (prav tam).  

Tudi George (2009, 22) pravi, da je skrivnost, kako postati bolj ustvarjalen, v sproščanju in 

samozavesti posameznika. Kot primer izpostavlja odnos z dobrim prijateljem, kjer se 

ustvarjalnost kaže v medsebojnem dialogu, izmenjavanju zgodb, ki si jih preko pogovora 

izmišljujeta in z njimi zabavata drug drugega. Nadaljuje, da ravno izmišljanje spodbuja našo 

domišljijo, ki je glavni povod za spodbujanje ustvarjalnosti, saj si z njo krepimo duhovno 

zavest in s tem razvijamo samozaupanje, s katerim vplivamo na povečanje ustvarjalnosti. 
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Sproščanja pa ne dosežemo samo s tehnikami sproščanja, ampak tudi z različnimi igrami, 

humorjem in smehom, ki odigrajo lahko pomembno vlogo pri izražanju ustvarjalnosti 

posameznika predvsem v delovnem okolju.  

Z igro spodbudimo možganske celice, zvišamo nivo adrenalina, povečamo spontanost in 

pripravimo naše možgane na akcijo. Z vključevanjem iger v tim pa zmanjšamo zadržke in 

tako postanemo dovzetni za bolj nenavadne ideje. S humorjem in smehom pa si pomagamo 

pri osredotočenju na rešitev in ne na problem ter pospešujemo kulturna tveganja, ki so glavna 

sestavina inovativnih organizacij (Kerrb. l.). 

3.4 Sproščanje s humorjem in smehom 

Sproščanje s humorjem in smehom se je izkazalo za zelo učinkovito že okrog leta 1930, ko je 

psiholog Karel Duncker z reševanjem problema sveče7 dokazal, da gledanje humorja vpliva 

na rešitev problema. Torej, ko so možgani bolj sproščeni, so tudi bolj ustvarjalni in zato imata 

humor in smeh izredno močen vpliv na ustvarjalnost (Savič 2012).  

Emma (2005, 95) v svojem članku izpostavlja raziskavo ustvarjalnih svetovalcev, Jima 

Loehrarin Petra McLaughlina,8 ki sta preverjala vpliv smeha na ustvarjalnost. Ugotovila sta, 

da smeh spodbuja tok novih idej. V svoje kreativne delavnice sta uvedla smeh in z 

raziskovanjem prišla do dejstva, da ideje naraščajo sorazmerno z naraščanjem toka smeha. Ko 

se je smeh končal, so tudi ideje začele upadati. Tako sta odkrila povezavo med ustvarjalnostjo 

in smehom. Še več, z raziskavo sta potrdila, da smeh zmanjšuje zaviralne dejavnike 

ustvarjalnosti pri ljudeh, saj postanejo manj skoncentrirani na misel, da bodo njihove ideje 

označene kot neumne (Emma 2005, 95).  

O sproščanju in idejah je spregovoril tudi uspešen podjetnik Aziz Khalaf,9 ki se je preselil iz 

Iraka v Slovenijo. »Ljudje pa, karkoli že delajo, imajo čuda idej. Tudi če so na videz nore, se 

jim ne smemo posmehovati« (Berložnik 2012, 20). Nadalje Khalaf pojasnjuje, da je za ideje 

potrebna sproščenost posameznika in kolektiva, ki je prepletena s humorjem, kar predstavlja 

povod za nove ideje in inovacije.  

Humor je torej vrsta komunikacije, ki zmanjšuje napetost in stres ter povečuje vzpostavljanje 

in vzdrževanje socialnih stikov. Jerčič in Kersnič (2004, 276) pravita, da s humorjem vedno 

povezujemo tudi smeh, ki je odziv na človekovo zaznavanje humorja. Nadalje avtorici 

ugotavljata, da je humor orodje za komunikacijo in socializacijo posameznika v določeno 

                                                 

7
 Dunckerjev problem s svečo je kognitivni test uspešnosti, ki meri posameznikovo funkcionalno 

sposobnost reševanja problema. Test je ustvaril psiholog Karel Duncker in je bil objavljen ter 

predstavljen leta 1945 na Clark Univerzi v Ameriki (Wikipedia b. l.a). 

8
 Primarni vir ni naveden. 

9
 Primarni vir ni naveden. 
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skupino ali družbo ter pozitivno vpliva na človekovo psihično in fizično zdravje. Smeh in 

humor sta glavni sestavini človekovega življenja, ki ju ne smemo spregledati, preslišati, se 

jima izogibati. Gre za vrsto sproščanja, ki nas osvobaja vsakodnevnih bremen in napetosti ter 

v naše življenje prinaša sproščenost,veselje, pozitivnost in energijo, saj se v našem telesu 

»sproščajo endorfini (hormoni sreče), ki pripomorejo k vsesplošnem sproščanju in čustveni 

potešenosti« (Jerčič in Kersnič 2004, 38).  

3.4.1 Smeh brez razloga – joga smeha 

Čeprav veliko ljudi verjame, da je za smeh potreben dober humor, se z jogo smeha dokazuje 

ravno obratno (Kataria 2011, 13). Da se človek začne smejati, mora informacija, dejanje ali 

situacija potovati do možganov, slednji jo zaznajo in presodijo, ali je smešna (prav tam). 

Krebs (2013, 20–24) pravi, da smeh, izražen s pomočjo možganov, imenujemo pogojni smeh, 

saj je zaznavanje možganov pogoj za smejanje. Pri jogi smeha pa ne potrebujemo nobenega 

pogojevanja, gre za t. i. »brezpogojni smeh«, kjer možgani nimajo nobene vloge pri izražanju 

smeha (prav tam). Tudi avtorica Mora Ripoll (2011, 173–174) govori, da je potrebno ločiti 

humor od smeha, kajti humor je stimuliran, stimulacijo pa možgani zaznajo in tako se humor 

pojavi brez smeha, medtem ko je smeh odgovor in nastane lahko brez humorja.  

Pri jogi smeha gre za kombinacijo vadbe smejalnih vaj, ki vključujejo še dihalne vaje. Kataria 

(2011, 11–12) govori, da je to skupinska vadba, pri kateri je pomemben očesni kontakt in 

otroška razigranost, s katero smeh počasi postane realen in nalezljiv. Vadba temelji na 

znanstveno dokazanem dejstvu, da telo ne loči med lažnim in resničnim smehom, s katerim pa 

dobimo iste psihološke in fiziološke koristi kot pri resničnem oz. pogojnem smehu (prav tam). 

Joga smeha je vadba, ki je primerna za vsakogar ne glede na leta, spol, kulturo, raso, 

veroizpoved. Poznajo jo že v več kot petinšestdesetih državah sveta, izvajajo pa jo v podjetjih, 

domovih za ostarele, šolah, fitnes centrih, zaporih in bolnišnicah (Kataria 2011, 12).  

Glavna sestavina pri vadbi z jogo smeha je veselje, ki ga izražamo preko petja, plesa, igranja 

in smeha. Veselje pri človeku izzove kemične in biološke spremembe, ki se pozitivno poznajo 

na osebnem zadovoljstvu in zmanjšajo negativni pogled na življenje (Krebs 2013, 24). Joga 

smeha ni le vadba, ampak tudi antistresni dejavnik, s katerim pomirimo živčni sistem. Z njo 

razvijamo pozitivnost, telesno zdravje, odpravljamo negativna čustva, z globokim dihanjem 

pri vadbi pa povečamo količino kisika v našem telesu in tako pripomoremo k bolj zdravemu 

in z energijo polnemu življenju (Krebs 2013, 22–24).  

Pri vadbi se prepletajo trije različni elementi: joga vaje, dihanje in smeh. S kombinacijo vseh 

treh pa dosežemo odličen rezultat, ki se pozna na posameznikovi sproščenosti, njegovemu 

zdravju in počutju.  

Krebs (2010, 37–38) jogo smeha priporoča tudi v delovnih kolektivih, saj se s pomočjo 

vadbe:  
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- izboljša komunikacija – s smehom postanemo bolj odprti, ustvarja se občutek varnosti, 

poveča se medsebojno zaupanje in svobodno izražanje mnenj; s komunikacijo se 

povezujemo in vstopamo v interakcijo z drugimi v skupini, kar poveča uspešnost 

delovnega tima; 

- poveča fokus – spodbuja vzdušje, razumevanje ter ustvarja harmonijo in ravnovesje v 

timu, kar vodi v ustvarjalno razmišljanje in izpolnjevanje postavljenih ciljev; 

- izboljša posameznikova samopodoba –zmanjša se količina stresa, želja po tekmovanju in 

dokazovanju posameznika, poveča se skupinska interakcija in samozavest, kar vpliva na 

izboljšanje samopodobe posameznika; 

- zmanjša egoizem – ko se ljudje skupaj smejijo, se vzpostavi pozitivna energija.  

3.4.2 Koncept joge smeha 

Joga smeha je vadba, pri kateri gre za kombinacijo smeha z dihalnimi vajami. Pri vadbi gre za 

načrtno spodbujen smeh, brez pripovedovanja šal, šaljivih zgodb ali gledanja komedij. 

Krebs (2013, 21) opisuje potek vadbe in pravi, da se sproščanje z jogo smeha začne z 

ogrevalnimi (razgibavanje, petje, ples, ploskanje, gibanje) in dihalnimi vajami, s katerimi se 

sprostimo in poskrbimo, da se ponovno v nas razvije otroška igrivost. Po končanem ogrevanju 

sledijo smejalne vaje, sestavljene iz igre in tehnike vizualizacije ter dihalnih vaj. Kot rezultat 

prepletanja razgibavanja, dihanja in smejanja dobimo izražen posameznikov brezpogojni 

smeh. Trening joge smeha se zaključi s »smejalno meditacijo«, kjer udeleženci vadbe ležijo 

ali sedijo na tleh in pustijo, da jih naravni smeh preplavi od znotraj navzven. Tu gre za t. i. 

čustveno katarzo, prepleteno z občutkom sproščenosti in veselja, ki lahko traja tudi do nekaj 

dni po izvedeni vadbi (prav tam). 

Celoten koncept joge smeha temelji na dejstvu, da se smeje lahko vsak, kadarkoli, brez 

kakršnega koli razloga, pripovedovanja šal ali komedije. Gre za vadbo, ki je enostavna in 

zabavna za udeležence. Cilj spodbujanja zavestnega smejanja je spet odkriti naravno veselje 

do življenja, ki smo ga občutili že kot otroci, vendar smo ga z leti zaradi faze odraščanja, 

vplivov družbe in okolja postopoma izgubili (Tratnik 2014, 60–61). 

Kataria (2011, 19) pravi, da je smeh kot vožnja s kolesom, ko se ga enkrat naučiš voziti, tega 

nikoli ne pozabiš. Nadalje ugotavlja, da ima ponavljanje vadbe joge smeha izjemen pomen, 

saj po večkratnem ponavljanju vadbe telo vzpostavi refleksno reakcijo brez razmišljanja 

vnaprej. Torej, večkrat kot ponavljamo vadbe joge smeha, lažje pri sebi spodbudimo smeh oz. 

povezavo brez vključevanja možganov. Krebs (2013, 24–25) meni, da z večkratnim 

ponavljanjem vaj joge smeha svoje telo izurimo, da se smeji na ukaz.  
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3.4.3 Zgodovina joge smeha 

Ustanovitelj tehnike joge smeha je dr. Madan Kataria. Je zdravnik indijskega rodu, ki je 

skupaj s svojo ženo razvil jogo smeha; tehniko sproščanja, ki je prepletena z gibalno-

dihalnimi in smejalnimi vajami.  

Vse se je začelo leta 1992, ko je dr. Madan Kataria pisal strokovni članek o vplivu smeha na 

zdravje ljudi. Ko je preučeval literaturo, ga je prešinila misel, da se v mestu Mumbai v Indiji 

(kjer je živel in delal) ljudje zelo malo smejijo. Iskal je rešitve, da bi med ljudmi povečal 

dobro voljo, smeh in razpoloženje. Način je našel kar pri svojem delu in se začel šaliti ter 

smejati s svojimi pacienti. Med delom je ugotovil, da pacienti okrevajo hitreje ravno zaradi 

smeha, saj jih osrečuje in pozitivno vpliva na njihovo življenje (Kataria 2011, 9–12).  

Trinajstega marca istega leta je ob sedmih zjutraj odšel v park, kjer se je vsako jutro sprehajal, 

in začel motivirati ljudi, da bi se mu pridružili pri ustanovitvi prvega smejalnega kluba. 

Uspelo mu je prepričati le štiri ljudi od štiristo vprašanih in tako je nastal prvi smejalni 

klub.Vsako jutro so se člani kluba dobili in si pol ure pripovedovali šale in smešne zgodbe. Po 

dveh tednih pripovedovanja jim je smešnih šal in zgodb zmanjkalo. Začeli so s 

pripovedovanjem nesramnih in negativnih šal, kar je pri dveh udeležencih vzbudilo nejevoljo 

in grajanje. Dr. Kataria je tako udeležence prosil, naj mu dajo en dan časa, da reši težavo. 

Začel je brati svoje zapiske in literaturo o humorju in smehu ter ugotovil, da telo ne ločuje 

med naravnim in umetnim smehom. Naslednje jutro se je odpravil v smejalni klub in prosil 

udeležence, naj se z njim smejijo brez pripovedovanja smešnih zgodbic in šal. Po začetni 

tremi in umetno spodbujenem smehu se je ta sprevrgel v naravni smeh. Umetno spodbujen 

smeh je povezal s smejalnimi vajami, ki se začnejo s ploskanjem in govorjenjem besed »ho 

ho, ha, ha, ha«. Ker pa je bil nekoč tudi amaterski dramski igralec, je smejalne vaje še 

nadgradil z drugimi elementi (igranje vlog, tehnika otroške igrivosti in ostalimi igralnimi 

tehnikami) (Kataria 2011, 26–27). »Žena dr. Madana Kataria, vaditeljica joge, pa je k 

smejalnim vajam dodala še sprostilne in dihalne vaje – in tako je nastala joga smeha« (Tratnik 

2014, 60). 

3.4.4 Joga smeha v Sloveniji 

Zasluga, da imamo jogo smeha v Sloveniji, gre predvsem prvima pobudnicama in 

učiteljicama joge smeha. To sta Mojca Morya Malek in Simona Krebs. 

Mojca Morya Malek velja za začetnico joge smeha v Sloveniji. Leta 2007 je izvedela za 

vadbo joge smeha in se odpravila v Indijo k zdravniku dr. Madanu Katari. Pod njegovim 

mentorstvom se je izobrazila za učiteljico joge smeha. Od takrat širi svoje znanje na 

izobraževanjih joge smeha po Sloveniji in Hrvaški (Tratnik 2014,60). Mojca Moraya Malek 

(Tratnik 2014, 60) o smehu pravi: »Ko se smejiš, se spremeni tudi svet okoli tebe. Za smeh ni 

potreben smisel za humor, smešen razlog, niti občutek sreče«. 
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Glavna pobudnica, da je joga smeha pridobila na razpoznavnosti tudi v Sloveniji, je Simona 

Krebs (vaditeljica in učiteljica joge smeha ter vaditeljica Gibberisha). Leta 2010 je uspešno 

zaključila izobraževanje pri dr. Madanu Katari in od leta 2010 vodi brezplačni klub joge 

smeha v Mariboru. Mejnik k svojemu delu je postavila leta 2011, ko je skupaj s kolegi 

organizirala prvi mednarodni festival smeha, na katerem je združila strokovnjake iz različnih 

držav (Amerike, Izraela, Avstrije, Slovenije). Tu so vzpostavili dobre temeljne predpostavke 

za znanstveno-raziskovalno delo v smehu. Njeno delo in trud sta se obrestovala, saj je leta 

2012 skupaj s podporo kolegov in Igorja Pohlevna, ki je tudi njen sodelavec, ustanovila prvi 

Mednarodni inštitut za smeh v Sloveniji. Cilj in vizija inštituta sta umestiti smeh v vse nivoje 

družbe, izvajati znanstvene raziskave s področja smeha ter se povezati z različnimi 

strokovnimi in pedagoškimi institucijami tako doma kot tudi v tujini. Je predavateljica na 

različnih kongresih, srečanjih o smehu, avtorica oddaje Smeh za zdravje, smeh kar tako v 

oddaji Spoznajmo se na TV Maribor. Izobražuje nove vaditelje joge smeha in s svojimi kolegi 

raziskuje vpliv smeha na ljudi. Da Slovenija posveča smehu kar veliko pozornost, je opazil 

tudi Albert Nerenberg in tako Slovenijo uvrstil v sam svetovni vrh glede raziskav o vplivu 

smeha (Mednarodni inštitut za smeh b. l.; Krebs 2015). 

Mednarodni inštitut za smeh je skupaj s Fakulteto za zdravstvene vede organiziral drugi 

Mednarodni kongres smeha, ki je bil hkrati tudi strokovno izobraževanje pri pristojnih 

zbornicah (zdravniški, zdravstveni in zbornici delovnih terapevtov), ter 1. slovensko 

tekmovanje v smehu. Kot vsako leto pa so tudi letos maja pripravili praznovanje ob 

svetovnem dnevu smeha, ki pa je imel še poseben pridih, saj so na tem prazniku lahko 

sodelovali tudi gluhi in naglušni posamezniki (Mednarodni inštitut za smeh b. l.). 

Joga smeha v Sloveniji v zadnji letih dobiva svojo razpoznavnost predvsem v zdravstvu, kjer 

so bile izvedene številne raziskave, ki so potrdile vpliv smeha na zdravje in počutje ljudi. 

Zadnji rezultati pa so prinesli tudi implementacijo joge smeha v javno zdravstvo. Tako lahko 

z letom 2014 vadbo joge smeha opravljajo tudi bolniki med dializo na Oddelku za dializo 

Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. S tem smo v Sloveniji postali druga svetovna 

ustanova in prva evropska klinična ustanova, ki izvaja jogo smeha med dializo 

(Radiotelevizija Slovenija 2014). 



31 

 PREDHODNE RAZISKAVE O USTVARJALNOSTI IN JOGI SMEHA 4

Temeljni ključ za postavitev originalne metodologije so predhodne raziskave o ustvarjalnosti 

in jogi smeha. V nadaljevanju so predstavljeni izsledki raziskav, s pomočjo katerih smo 

oblikovali metodologijo in celoten postopek eksperimentalnega dela magistrske naloge. 

Rdeča nit raziskav o ustvarjalnosti je uporaba metoda eksperimenta in Torranceovih testov 

ustvarjalnega razmišljanja ter postopek merjenja ustvarjalnosti, medtem ko pri raziskavah o 

jogi smeha izpostavljamo celoten postopek izvedbe eksperimentalnega dela raziskave in 

ključne ugotovitve analize raziskave. 

4.1 O ustvarjalnosti 

Ustvarjalnost je zelo pomembna za človekovo življenje in delo, pa tudi za našo prihodnost, saj 

ustvarjalnost predstavlja največjo moč, vpliv in uspeh bolj kot kateri koli drugi zgodovinski 

proces, ugotavlja Puccio (2006, 1). Z ustvarjalnostjo se srečujemo v umetnosti, znanosti, 

arhitekturi in kulturi. Tehnologija pa živi, obstaja in se razvija ravno zaradi človekove 

ustvarjalnosti (prav tam). 

Zaradi njene pomembnosti se tudi raziskovanja strokovnjakov raztezajo na različna področja 

človekovega dela in življenja. Zasledimo različne raziskave o opredelitvi pojma ustvarjalnost, 

o problemu njenega merjenja, pa tudi o vplivu delovne klime in okolja, tehnik ustvarjalnega 

razmišljanja, osebnosti posameznika in humorja na izražanje človekove ustvarjalnosti. 

Zanimiva je starejša študija (iz leta 1966), s katero so Harman idr. (1966, 211–227) preverjali 

vpliv psihedeličnih sredstev na ustvarjalno reševanje problemov. Cilj raziskave je bil preučiti 

uporabo psihedeličnih sredstev oz. drog pri ustvarjalnem reševanju problemov, saj naj bi 

uporaba psihedeličnih sredstev v mejah normale spodbudila oz. povzročila povečanje 

ustvarjalnosti in samoaktualizacije pri posamezniku (prav tam). V raziskavi je sodelovalo 

sedemindvajset ljudi z različnimi poklici (matematiki, arhitekti, oblikovalci pohištva, 

komercialisti) in brez predhodne psihedelične izkušnje. Vsak izmed njih si je izbral problem, 

ki ga je v svojem delovnem okolju pred tem reševal več kot mesec dni. Udeležencem so v fazi 

eksperimenta vbrizgali drogo LSD-25.10 V procesu čakanja, da odmerek droge pride v telo 

posameznika, so udeleženci poslušali glasbo, se sproščali in pogovarjali. Avtorji raziskave 

opisujejo, da se je večina udeležencev prvič srečala s takšnim pristopom, saj so vedno, ko so 

reševali problem na delovnem mestu, delali v tišini in sami. S testiranjem, ki je vključeval 

tudi test ustvarjalnega razmišljanja pred in po vbrizganju psihedeličnega sredstva, so 

ugotavljali učinek LSD-25. Rezultati so pokazali, da zaužitje psihedeličnega sredstva LSD 

vpliva na ustvarjalnost oz. ustvarjalno reševanje problemov, saj se je pri udeležencih izjemno 

                                                 

10
 Je halucinogena droga, ki se uživa oralno na različne načine in močno učinkuje v zelo majhnih 

odmerkih. Učinkovati začne pol ure po zaužitju, njen učinek pa traja še do osem ur po zaužitju 

(Wikipedia b. l.b). 
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povečala fleksibilnost in fluentnost idej, vizualizacija, domišljija, koncentracija, sposobnost 

empatije in uporabnost idej, ki se je kazala v boljši sposobnosti povezovanja na videz 

neenakih elementov v smiselno uporabne rešitve. Udeleženci so pridobili veliko uporabnih 

rešitev, med drugim so oblikovali novo tehnično zasnovo vibracijskega mikrofona, poizkus 

meritev lastnosti sončnega obsevanja z vesoljskimi sondami, načrt usmerjevalnika žarka v 

linearnem pospeševalniku delcev, idejno zasnovo poslovne stavbe, nov koncept modela 

fotona ter matematično teorijo v povezavi z vezji, sestavljenimi iz NOR-vrat. Kar nekaj izmed 

odkritih uporabnih idej je dobilo možnosti za nadaljnje raziskovanje, večina idej se je tudi 

pokazala kot dobre rešitve, ki so se uveljavile v praksi. Avtorji zaključujejo, da ravno 

povezovanje včasih na videz neenakih elementov pri reševanju problemov zagotovi večjo 

ustvarjalnost posameznika oziroma bolj uporabno rešitev problema. Čeprav so posamezniki 

zaužili le manjšo količino psihedeličnega sredstva (LSD), so bili njegovi učinki na proces 

ustvarjalnosti pri posamezniku vidni še dva tedna po zaužitju, ko so neposredni kemični vplivi 

droge že izzveneli.  

O vplivu aerobnih vaj na ustvarjalnost oz. ustvarjalni potencial posameznika je raziskovala 

skupina raziskovalcev leta 2005 (Blanchette idr. 2009, 257–264). Oblikovali so skupino 

šestdesetih udeležencev, ki so po različnem zaporedju začeli z izvedbo vaj. Udeleženci 

eksperimenta so en dan bili brez vaje, drugi in tretji dan pa so opravljali tridesetminutno 

aerobno vadbo (tek, plavanje, hitro hojo, kolesarjenje in plezanje). Merjenje ustvarjalnosti je 

bilo podrejeno trem režimom: režim A (merjenje ustvarjalnosti po koncu dneva brez 

opravljene vadbe), režim B (merjenje ustvarjalnosti po tridesetminutni vadbi), režim C 

(merjenje ustvarjalnosti dve uri po opravljeni tridesetminutni vadbi). Pri merjenju 

ustvarjalnosti so uporabili Torranceove teste merjenja s pomočjo slikovnega gradiva. Tako so 

udeleženci morali dokončati štiri slike po vsakem režimu (A, B in C). Pri slikovnem gradivu 

so preverjali čustveno izražanje, vsebino, gibanje, izražanje, vizualizacijo, humor, razrešitev 

izven okvirjev, bogatost slike, domišljijo in barvnost. Končne rezultate pa so dobili z analizo 

fluentnosti, izvirnosti in fleksibilnosti idej. Rezultati so pokazali, da ima aerobna vadba 

pomemben vpliv na ustvarjalni proces posameznika tudi še po dvournem zaključku vadbe. 

Izvajanje aerobne vadbe avtorji raziskave priporočajo tudi med delom, saj se z njo pri 

posamezniku poveča ustvarjalnost in inovativnost, kar vodi v razvoj novih izdelkov ter 

spodbuja management v vseh smereh in na vseh ravneh.  

Avtorici Shapira in Liberman (2009) pa govorita, da povečanje ustvarjalnosti pri posamezniku 

dosežemo s psihološko oddaljenostjo11 problema. Raziskava avtorjev Jia, Hirt in Karpen 

(2009, 1127–1131) iz Univerze v Indiani je pokazala pozitivni učinek delovanja psihološke 

oddaljenosti na ustvarjalnost. Raziskava je potekala na Univerzi v Indiani v Združenih 

državah Amerike, ki ima svojo izobraževalno enoto tudi v Grčiji. V raziskavo, ali povečanje 

                                                 

11
 Psihološka oddaljenost je vse, kar ne doživljamo zdaj, v tem trenutku. Predstavlja že spremenjen 

način razmišljanja ali perspektive o problemu (Shapira in Liberman 2009). 
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ustvarjalnosti dosežemo s psihološko oddaljenostjo, so bili vključeni študentje iz Indiane 

(matične enote) in Grčije (dislocirane enote). Prva skupina študentov iz Grčije je predstavljala 

skupino »oddaljeno stanje«, druga iz Indiane pa »bližnje stanje«. Vsaki skupini je bila 

predstavljena in dodeljena naloga divergentnega (ustvarjalnega) razmišljanja: »Naštejte 

največ možnih načinov transporta« (Jia, Hirt in Karpen 2009, 1128) z informacijo, da je 

nalogo oblikovala univerza v Indiani. Da so lahko primerjali ustvarjalnost v fazi analize, so se 

posluževali Torranceovih testov ustvarjalnega razmišljanja, s pomočjo katerih so merili 

fluentnosti, fleksibilnost in izvirnost idej obeh skupin. Rezultati so pokazali, da so grški 

študenti imeli večjo fluentnosti, fleksibilnost in boljšo izvirnost idej.  

Kako počitnice vplivajo na ustvarjalnost ljudi, so raziskovali De Bloom idr. (2014, 164–171) 

v raziskavi »Počitnice: Vozovnica za kreativnost?«. Udeleženci raziskave so bili nizozemski 

delavci, ki so bili zaposleni kot raznašalci letakov ali oglaševalci v lokalnem časopisu in so se 

odpravili na minimalno dvo- ali tritedenske počitnice. Pred in po počitnicah so raziskovalci z 

njimi opravili test divergentnega razmišljanja, ki je vključeval naslednji dve nalogi: »Zapišite 

vse možne uporabe opeke ali časopisa«. Polovica udeležencev je pred počitnicami reševala 

uporabo opeke, druga polovica pa uporabo časopisa. Po izvedenih počitnicah se je preverjanje 

ustvarjalnosti z divergentno nalogo zamenjalo; kar je reševala prva skupina pred počitnicami, 

je sedaj druga po počitnicah in obratno. Skupini sta si sami postavili vrstni red, katero 

divergentno nalogo bodo reševali pred in po počitnicah. Raziskovalci so eksperiment izvajali 

v štirih korakih. Prvi korak je vseboval anketni vprašalnik, s katerim so pridobili demografske 

podatke in počitniške destinacije udeležencev.V drugem koraku je sledilo vodenje osebnega 

dnevnika in preverjanje ustvarjalnosti z divergentno nalogo razmišljanja. Tretji korak je bil 

izveden med samim izvajanjem eksperimenta, torej med počitnicami. Raziskovalci so vsakega 

udeleženca telefonsko intervjuvali peti, osmi in dvanajsti dan počitnic. Če so bili udeleženci 

na počitnicah več kot petnajst dni, pa so jih intervjuvali tudi šestnajsti dan. Intervjuji so 

potekali samo med peto in osmo uro popoldne. V zadnjem koraku eksperimenta, ki je sledil 

en teden po vrnitvi udeležencev s počitnic, so raziskovalci preverili ustvarjalnost udeležencev 

eksperimenta z nalogo divergentnega razmišljanja kot pred počitnicami ter merili 

ustvarjalnost s tremi dimenzijami ustvarjalnosti in njihovo delovno obremenitev. 

Metodologija merjenja ustvarjalnosti je potekala s pomočjo Torrenceovih testov ustvarjalnosti 

– dimenzij ustvarjalnosti: fluentnost, fleksibilnost in izvirnost idej pred in po počitnicah. Za 

statistično analizo in prikaz rezultatov so uporabili opisno statistiko (povprečje, standardni 

odklon in rang) in bivariatno analizo. Za ugotavljanje razlik pri dimenzijah ustvarjalnosti 

(fleksibilnosti in izvirnosti) obeh skupin pa so uporabili t-test, s katerim so ugotovili, da je 

fleksibilnost odgovorov udeležencev v raziskavi bila višja po počitnicah, medtem ko razlik pri 

izvirnosti idej med skupinama pred in po počitnicah niso ugotovili. Raziskava je pokazala, da 

so udeleženci imeli več idej po vrnitvi s počitnic. Te so bile tudi bolj različne in obsegale širši 

koncept rešitev. Čeprav so bile ideje številčnejše in raznolike, razlik pri njihovi izvirnosti ni 

bilo opaziti. Ravno sproščenost, ki so jo udeleženci v raziskavi doživeli na počitnicah, je 

vplivala na različnost idej, ki se je kazala še nekaj tednov po izvedbi eksperimenta. Pri 
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udeležencih se je tudi izboljšalo razpoloženje; počutili so se bolj srečni in zadovoljni, s čimer 

so še dodatno spodbudili svojo ustvarjalnost. S to študijo so dokazali, da z umestitvijo 

pozitivnega življenjskega dogodka, kot so v tem primeru počitnice, premagamo običajno in 

dolgočasno razmišljanje, ki se spreobrne v ustvarjalno mišljenje. 

Leta 2014 so Ding idr. (2014, 217–221) preučevali vpliv meditacije (ena izmed tehnik 

sproščanja) na ustvarjalnost ljudi. V raziskavi, kjer so uporabili metodo eksperimenta, je 

sodelovalo štiriinosemdeset (84) študentov univerze za psihološko zdravje in izobraževanje v 

Dallinu brez kakršnih koli izkušenj z meditacijo. Preizkušali so vpliv treninga sproščanja 

(relaxation training – RT) in integrativnega treninga telesa in uma; meditacije (integrative 

body-mind training – IBMT). Udeležence so razdelili v dve skupini (IBMT in RT skupina). 

Potek eksperimenta je potekal v treh delih. V prvem delu so udeleženci opravili test 

razpoloženja, test osebnostnih lastnosti in nalogo divergentnega razmišljanja, ki so jo 

oblikovali na podlagi Torranceovih testov divergentnega razmišljanja in je vključevala 

dokončanje slike, izboljšanje izdelka in predloge za njegovo (nenavadno) uporabo. V drugem 

delu sta obe skupini sedem dni zapored po 30 minut izvajali vadbe, s tem da je skupina IBMT 

izvajala vaje za telesno relaksacijo, izboljšanje duševnega stanja in koncentracije za doseganje 

uravnovešenega stanja med telesom in umom, medtem ko je skupina RT opravljala različne 

relaksacijske vaje za vse mišične skupine. Po končanem drugem delu eksperimenta je vsaka 

skupina po enodnevnem premoru ponovno opravila Torranceov test ustvarjalnega 

razmišljanja, s tem da je skupina RT Torranceov test opravljala dvakrat zaradi kontrole 

vplivanja poznavanja testa na uspešnost raziskave. Merjenje ustvarjalnosti pa so pri obeh 

skupinah opravili s pomočjo dimenzij, ki jih je postavil Torrance; fluentnost, fleksibilnost in 

izvirnost idej. Pri analizi raziskave so uporabili analizo variance, t-test in linearno regresijo. 

T-test je pokazal ključne razlike med obema skupinama, saj je skupina IBMT dosegla boljše 

rezultate po izvedbi sedemdnevne meditacije kot pred njenim izvajanjem, medtem ko je RT 

skupina dosegla malo boljše rezultate (vendar ne dosti boljše) v primerjavi z dosežki pred 

izvajanjem vaj. Ključne razlike pa so se pokazale tudi pri t-testu med skupinama, ki so ga 

izvedli po sedemdnevnem treningu obeh skupin. Rezultati kažejo, da je skupina IBMT dobila 

boljše rezultate pri merjenju ustvarjalnosti na podlagi Torrenceovih testov ustvarjalnega 

razmišljanja. Ugotovili so, da je skupina, ki je opravljala meditacijo (skupina IBMT), bolj 

ustvarjalna od skupine, ki je opravljala vaje za različne mišične skupine (skupina IR). 

Dokazali so tudi individualne razlike med posamezniki na področju razpoloženja in 

temperamenta. Posamezniki v skupini, ki so izvajali vaje IBMT, so bili bolj ekstrovertni, 

čustveno stabilni in imeli so več energije.  

4.2 O jogi smeha 

Kar nekaj raziskovalcev se je v preteklosti ukvarjalo z raziskovanjem vpliva smeha na zdravje 

ljudi. Avtorica Stangler Herodež (2012, 9) pravi: »Izsledki kažejo, da so smeh v medicini že v 

trinajstem stoletju uporabljali za odvračanje pozornosti od bolečin pri operativnih posegih,« in 
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nadaljuje (prav tam), da je raziskava nevrologa dr. Dunchenne že leta 1862 pokazala »da 

smehljaj ustnic in oči poveča aktivnost dela možganov«. 

Čeprav je joga smeha izredno mlada tehnika, ki se uporablja za sproščanje, je pri znanstvenih 

raziskovalcih požela veliko zanimanja za raziskovanje njenega vpliva na počutje in zdravje 

ljudi.  

Z vplivom joge smeha na zdravje so se ukvarjali različni znanstveni raziskovalci. Chaya 

(Stangler Herodež 2012, 9) je izvedel študijo o vplivu tehnike joge smeha na fiziološke, 

psihološke in imunološke parametre ter ugotovil pozitivne spremembe v dihanju, krvnem 

tlaku in počutju. Čokolič idr. (2012) v svojem članku opisujejo dve mednarodni raziskavi o 

jogi smeha v zdravstvu. Leta 2006 so prvič izvedli raziskavo o vplivu smeha na višino 

glukoze pri sladkornih bolnikih, s katero so potrdili znižanje glukoze v krvi. Kot drugo pa 

izpostavljajo raziskavo o vplivu joge smeha na depresijo starejših žensk, s katero so potrdili 

učinkovitost vadbe, ki se je kazala z znižanim krvnim tlakom, zmanjšanjem maščobnega tkiva 

in ureditve glukoze v krvi.  

Študija Banaglore iz leta 2007 (Krebs 2010, 35) je potrdila pozitivni učinek joge smeha na 

zmanjšanje ravni stresa pri posamezniku. Raziskava je bila izvedena v Indiji pod taktirko 

Mednarodne zveze Joge smeha. V raziskavi je bilo vključenih dvesto strokovnjakov s 

področja informacijske tehnologije. S pomočjo metode eksperimenta so merili vpliv joge 

smeha na zmanjšanje stresa pri posamezniku. Polovica skupine (sto udeležencev) je osemnajst 

dni po sedem učnih ur obiskovala treninge joge smeha. Pred in po vsaki učni uri joge smeha 

so na udeležencih izvedli psihične, fizične in imunološke teste. Z analizo so ugotovili, da se je 

posameznikom v skupini, ki so se udeležili joge smeha, zmanjšal nivo stresa za kar devet 

odstotkov, negativna čustva (jeza, strah, žalost, sram) ipd. so se zmanjšala za sedemindvajset 

odstotkov, medtem ko so pozitivna čustva (veselje, ljubezen, ponos) narasla za sedemnajst 

odstotkov.  

Beckman, Regier in Young (2007, 167–181) so z raziskavo, izvedeno v Združenih državah 

Amerike leta 2007, potrdili hipotezo, da udeležba na jogi smeha poveča osebno učinkovitost 

na delovnem mestu. Udeleženci v raziskavi so vadili jogo smeha dva tedna, vsak dan po 

petnajst minut. Analizo vpliva pa so merili en teden pred in po uvedbi joge smeha ter 

šestdeset do devetdeset dni po vsaki seriji treningov joge smeha. Rezultati so pokazali večjo 

lastno učinkovitost, ki se je kazala v samoregulaciji, v optimizmu, pozitivnem odnosu do dela 

in v socialni identifikaciji – sposobnost povezanosti z drugimi.  

V Sloveniji Mednarodni inštitut smeha skupaj še z nekaterimi zunanjimi partnerji raziskuje 

vpliv joge smeha na zdravje in počutje ljudi. Leta 2012 so v sodelovanju z Zdravstveno 

fakulteto v Mariboru in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor izvedli kar tri raziskave o 

vplivu joge smeha na naše zdravje in počutje.  
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Kot prvo omenjamo raziskavo z naslovom Joga smeha – učinkovita vadba za starejše (Čepon, 

Krebs in Stangler Herodež 2012). V tej raziskavi so avtorice preverjale vpliv joge smeha na 

krvni pritisk, pulz in količino kisika v krvi pri stanovalcih Doma starejših občanov Danice 

Vogrinec. Jogo smeha so stanovalci opravljali enkrat mesečno po štirideset minut z 

vaditeljico joge smeha. Pred in po jogi smeha pa so z avtomatskim merilnikom Omron merili 

krvni pritisk, pulz ter količino kisika v krvi. Analiza je pokazala ugoden vpliv vadbe smeha na 

vse tri parametre. Posebno pa izpostavljajo krvni pritisk. Pri tistih udeležencih, ki so imeli 

visok krvni pritisk pred vadbo z jogo smeha, se je le-ta po vadbi znižal, in obratno – iz tega 

sklepajo, da je joga smeha kot pripomoček za uravnavanje krvnega pritiska. 

Čepon, Krebs in Stangler Herodež (2012) so raziskovale vpliv joge smeha na kronične 

bolezni. V raziskavi je sodelovalo dvainpetdeset (52) prostovoljcev, ki so jih razdelili na dve 

skupini: »tiste, ki uživajo zdravila, in tiste, ki jih ne« (prav tam). Udeleženci so prisostvovali 

k desetim vadbam joge smeha. Pred in po jogi smeha so udeležencem merili krvni tlak in 

srčni utrip ter periferne nasičenosti hemoglobina s kisikom pred in po vadbi. Udeleženci pa so 

s pomočjo vprašalnika ocenili svoje počutje pred in po vadbi joge smeha. Z raziskavo so 

dokazali, da joga smeha pozitivno oz. preventivno vpliva na nivo krvnega tlaka pri tistih, ki 

ne uživajo zdravil.  

Tretja in tudi najpomembnejša raziskava na našem območju je preučevanje vpliva joge smeha 

na nivo krvnega sladkorja pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 (Čokolič idr. 2012). V 

raziskavi (prav tam) je sodelovalo devetinšestdeset (69) udeležencev. Udeležence so razdelili 

v dve skupini. Prva skupina (štiriintrideset udeležencev) je predstavljala kontrolno skupino, 

druga (petintrideset udeležencev) pa eksperimentalno skupino. Ob prihodu so vsem 

udeležencem izmerili nivo glukoze v krvi, nato so pojedli malico in se udeležili 

devetdesetminutnega predavanja. Eksperimentalna skupina je po predavanju izvedla še 

tridesetminutno vadbo joge smeha. Po končani vadbi je sledilo ponovno merjenje nivoja 

glukoze v krvi pri obeh skupinah. Izkazalo se je, da je pri kontrolni skupini prišlo do 

postopnega dviga ravni glukoze v krvi, medtem ko se je pri udeležencih, ki so izvedli jogo 

smeha (t. i. eksperimentalna skupina), nivo glukoze v krvi postopoma manj zviševal kot pri 

kontrolni skupini. Z raziskavo so dokazali, da je joga smeha učinkovita preventivna in 

dopolnilna terapija pri zniževanju glukoze v krvi pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. 

Ravno ta raziskava je prinesla implementacijo terapij joge smeha v javno zdravstvo. Sedaj 

lahko bolniki med dializo na Oddelku za dializo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani 

opravljajo vaje joge smeha. Tako smo v Sloveniji postali druga svetovna ustanova in prva 

evropska klinična ustanova, ki izvaja jogo smeha med dializo (Radiotelevizija Slovenija 

2014). 
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 EMPIRČNI DEL – MERJENJE VPLIVA JOGE SMEHA NA USTVARJALNOST 5

POSAMEZNIKA 

V empiričnem delu magistrske naloge predstavljamo ključne korake poteka eksperimenta, ki 

temelji na osnovnih izhodiščih, namenu in vzorcu eksperimenta, podrobni predstavitvi 

metodologije, kjer natančno predstavimo določitev divergentne naloge razmišljanja in sestavo 

vprašalnika, strukturo udeležencev in postopek določanja skupin ter izvedbe eksperimenta 

raziskave. Prikazujemo tudi celoten postopek analize eksperimenta, ki vključuje postopek 

ocenjevanja in analize fluentnosti, fleksibilnosti in izvirnosti idej ter analizo vprašalnika. 

5.1 Osnovna izhodišča, namen in vzorec eksperimenta 

V empiričnem delu magistrskega dela raziskujemo vpliv tehnike sproščanja – joge smeha – na 

ustvarjalnost posameznika. Čeprav se metodo eksperimenta največkrat uporablja v 

naravoslovnih vedah (fizikalni eksperiment, kemijski eksperiment ipd.), smo slednjo izbrali 

tudi za preučevanje vpliva sproščanja na ustvarjalnost posameznika. Toš (1988, 155) pravi, da 

je metoda eksperimenta oziroma poskusa ena izmed najučinkovitejših postopkov, ki omogoča 

odkrivanje vzorčnih povezav v družbi. Pri eksperimentu gre za študije, »za katere je značilno 

poseganje raziskovalca«, pri tem poseganju pa gre »za manipulacijo z neko spremenljivko v 

določenem okolju in opazovanje, kako ta vpliva na proučevane subjekte« (Dimovski, Penger 

in Škerlavaj 2005, 56). Avtorji (prav tam) pojasnjujejo, da pri eksperimentu opazujemo vpliv 

neodvisne spremenljivke na odvisno spremenljivko. V prvem primeru neodvisno 

spremenljivko predstavlja joga smeha, v drugem pa vplivni dejavniki ustvarjalnosti (starši, 

učitelji in okolje), v obeh pa je odvisna spremenljivka ustvarjalnost oz. njene dimenzije 

(fluentnost, fleksibilnost in izvirnost). 

V eksperimentu je sodelovalo petdeset (50) študentov iz Fakultete za javno upravo. Vsi 

sodelujoči so stari med 18 in 20 let in so obiskovali prvi letnik univerzitetnega študijskega 

programa Uprava.  

Vpliv smo pojasnjevali s pomočjo ugotavljanja razlik med dvema opazovanima skupinama. 

Ena od izbranih skupin je predstavljala eksperimentalno oziroma testno skupino, druga pa 

kontrolno skupino. Obe skupini sta bili izbrani na podlagi enakih meril pred začetkom 

izvedbe eksperimenta. Udeleženci so bili razdeljeni v dve skupini po petindvajset (25) enot. 

Razdelili smo jih na podlagi kriterija naključnosti, z žrebanjem številk. Prva skupina 

(kontrolna skupina) je bila sestavljena iz udeležencev, ki so izžrebali liha števila, druga 

skupina (eksperimentalna skupina) pa je bila sestavljena iz udeležencev, ki so izžrebali soda 

števila. Izžrebana števila so tudi predstavljala identifikacijski znak posameznega udeleženca, s 

pomočjo katerega smo lažje merili in primerjali ustvarjalnost. 
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Eksperimentalna skupina je bila izpostavljena vplivom tehnike sproščanja – joge smeha, 

medtem ko kontrolna skupina vadbe joge smeha ni opravljala. Obe skupini pa sta reševali 

divergentno nalogo razmišljanja (eksperimentalna skupina po jogi smeha), nalogo v 

generiranju nenavadnih idej (npr. za kaj vse lahko uporabimo opeko, nož, časopis). V našem 

primeru smo spraševali: »Za kaj vse lahko uporabimo sponko za papir?« (Emma 2005, 94). 

Čas reševanja naloge smo omejili na dve minuti, kot rešitve naloge smo dobili ideje 

udeležencev, s katerimi merimo ustvarjalnost posameznika in obeh skupin.  

Kot osnovno izhodišče pri postavitvi metodološkega dela magistrskega dela predstavljajo 

preučene domače in tuje raziskave o ustvarjalnosti in jogi smeha. Preučene raziskave 

predstavljajo temeljno predpostavko in vodilo pri oblikovanju originalne metodologije, ki 

smo jo razvijali skozi celoten proces pisanja eksperimentalnega dela magistrske naloge. 

5.2 Metodologija za izvedbo eksperimenta 

Metodologija za izvedbo eksperimentalnega dela magistrske naloge obsega ključne korake, ki 

so potrebni za vse faze eksperimenta: pripravo, izvedbo, obdelavo in analizo rezultatov. 

Določili bomo postopek določanja skupin, nalogo divergentnega razmišljanja in sestavo 

vprašalnika. Predstavili bomo celotno izvedbo eksperimenta, obdelavo podatkov in natančno 

določili metode za ocenjevanje ustvarjalnosti po zaključeni izvedbi eksperimenta. 

Izvedba eksperimenta je potekala v dveh skupinah po petindvajset (25) udeležencev. Prva 

skupina predstavlja kontrolno, druga pa eksperimentalno skupino. Ker preverjamo, kakšna je 

ustvarjalnost prve in druge skupine, smo slednjo preverjali s pomočjo besedne naloge t. i. 

naloge divergentnega razmišljanja. Kontrolna skupina je v izvedbi eksperimenta reševala le 

nalogo divergentnega razmišljanja in izpolnila vprašalnik, medtem ko se je eksperimentalna 

pred reševanjem divergentne naloge ustvarjalnega razmišljanja in izpolnjevanjem vprašalnika 

udeležila petinštiridesetminutne vadbe joge smeha, ki jo je izvajala učiteljica joge smeha 

Karmen Pribac. Čas reševanja divergentne naloge ustvarjalnega razmišljanja za obe skupini je 

bil časovno omejen na dve minuti. Z dimenzijami merjenja ustvarjalnosti – fluentnost, 

fleksibilnost in izvirnost – smo merili ustvarjalnost kontrolne in eksperimentalne skupine ter 

analizirali rezultate in preverili hipoteze magistrskega dela. 

5.2.1 Določitev naloge divergentnega (ustvarjalnega) razmišljanja in sestava vprašalnika 

Ustvarjalno sposobnost in potencial posameznika se preverja s pomočjo besednih ali 

slikovnih nalog divergentnega oz. ustvarjalnega razmišljanje (Silvia idr. 2008, 68). Največkrat 

se raziskovalci za preizkus ustvarjalnosti posameznika poslužujejo besednih nalog, kjer 

udeleženci kot odgovor na zastavljeno vprašanje generirajo ideje (Silvia idr. 2008, 69). 

Avtorji (prav tam) kot tipično besedno nalogo izpostavijo generiranje idej za nenavadno 

uporabo predmetov: opeka, nož in časopis. 



39 

Udeleženci eksperimenta, ki ga izvajamo za to magistrsko nalogo, so za nalogo divergentnega 

razmišljanja prejeli nalogo, ki smo jo povzeli po avtorju Emmi (2005, 93–96): »Za kaj vse 

lahko uporabimo sponko za papir?« Nalogo je prejel vsak udeleženec na delovnem listu, na 

katerega je zapisal vse svoje ideje na zastavljeno vprašanje. Reševanje naloge je bilo 

individualno, čas za reševanje pa omejen na dve minuti (Emma 2005, 94). S postavljeno 

nalogo ustvarjalnega razmišljanja smo preverjali ustvarjalnost posameznika, njegove ideje pa 

ovrednotili s pomočjo treh dimenzij merjenja ustvarjalnosti; fleksibilnost, fluentnost in 

izvirnost idej.  

Vsebina vprašalnika je bila izdelana na podlagi teoretičnih izhodišč o ustvarjalnosti in jogi 

smeha. Ker smo imeli dve skupini (eksperimentalno in kontrolno), je bilo potrebno oblikovati 

tudi dva vprašalnika. Sestava vprašalnika je temeljila na treh sklopih. Prvi in drugi sklop je bil 

pri obeh skupinah enak, tretji sklop vprašanj pa je reševala le skupina, ki je izvajala jogo 

smeha (eksperimentalna skupina). S pomočjo vprašanj, postavljenih v prvem sklopu, smo 

pridobili osnovne informacije o udeležencu (spol in okolje, iz katerega prihaja), medtem ko 

smo v drugem sklopu preverjali, kako so starši in učitelji spodbujali njihovo ustvarjalnost v 

osnovni in srednji šoli ter kako jih trenutno okolje, v katerem posameznik živi, spodbuja k 

ustvarjalnosti. Za ocenjevanje drugega sklopa smo uporabili Likertovo lestvico z opisnimi 

vrednostmi (1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – deloma se strinjam, 4 – 

strinjam se in 5 – popolnoma se strinjam).  

Tretji sklop vprašanj (sproščanje z jogo smeha) je reševala le eksperimentalna skupina (tisti 

udeleženci, ki so izžrebali soda števila in so se udeležili sproščanja z jogo smeha). V tretjem 

sklopu smo želeli izvedeti, kako je joga smeha delovala na posameznika in njegovo 

ustvarjalnost, zato smo postavili v prvem delu devetnajst trditev, ki so tesno povezane s 

preučeno literaturo o ustvarjalnosti in jogi smeha. S pomočjo trditev smo preverjali, kako joga 

smeha vpliva na ustvarjalni proces pri posamezniku, njegov osebni ustvarjalni potencial in 

počutje (telesno in duševno). V drugem delu tretjega sklopa pa z vsebinskimi vprašanji želimo 

pridobiti mnenje udeležencev o umestitvi vsakodnevne vadbe joge smeha v njihovo vsakdanje 

življenje in delovno okolje. 

V pomoč pri analizi vprašalnika nam je bil program Excel in SPSS, ki se uporablja za analizo 

statističnih podatkov.  

Naloga divergentnega razmišljanja in vprašalnik predstavljata glavno vlogo pri preverjanju 

hipotez. Rezultate odgovorov, ki se navezujejo na spodbujanje ustvarjalnosti staršev, učiteljev 

in okolja ter joge smeha, bomo povezali z rezultati besedilne divergentne naloge 

posameznika, kjer merimo ustvarjalnost posameznika s pomočjo fluentnosti, fleksibilnosti in 

izvirnosti. S kombinacijo rezultatov naloge divergentnega razmišljanja in anketnega 

vprašalnika smo preverili hipoteze magistrskega dela in ugotovili ključne izsledke raziskave.  
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5.2.2 Določitev strukture udeležencev in postopek določanja skupin 

Pri izvedbi eksperimenta smo udeležence razdelili v dve skupini s pomočjo žrebanja številk in 

tako zagotovili objektivnost pri oblikovanju skupin za izvedbo eksperimenta. Prvo skupino – 

kontrolno – so sestavljali udeleženci, ki so izžrebali liha števila, medtem ko so drugo skupino 

– eksperimentalno – udeleženci, ki so izžrebali soda števila. Izžrebana števila predstavljajo 

identifikacijski znak posameznika, ta je razviden tudi na delovnem listu in vprašalniku, ki ga 

je dobil posamezni udeleženec. S pravilno identifikacijo vsakega udeleženca smo lahko 

primerjali in statistično analizirali dobljene podatke. Vsi udeleženci v raziskavi so bili 

študentje prvega letnika univerzitetnega študijskega programa na Fakulteti za upravo.  

5.2.3 Določitev poteka izvedbe eksperimenta raziskave 

Izvedba eksperimenta je potekala v prostorih Fakultete za upravo 5.marca 2015 med 11.30 in 

13.30. Udeležence smo uvodoma pozdravili, predstavili vsebino raziskave in eksperimenta ter 

jim zagotovili, da je njihova udeležba v eksperimentu anonimna. Predstavili smo jim potek 

eksperimenta in učiteljico joge smeha Karmen Pribac. Vsak od udeležencev je iz, za to 

posebej pripravljene darilne vrečke, izžrebal svoj listek s številko. Izžrebana številka je 

posameznika razdelila v kontrolno ali eksperimentalno skupino ter hkrati predstavljala njegov 

identifikacijski znak.  

Skupina udeležencev, ki so izžrebali liha števila in predstavljajo kontrolno skupino 

eksperimenta, je ostala v učilnici. Vsakemu posamezniku smo razdelili vprašalnik ter delovni 

list z besedno nalogo divergentnega razmišljanja »Za kaj vse lahko uporabim sponko za 

papir«.Oba, tako delovni list kot vprašalnik, sta imela identifikacijski znak, ki se je skladal z 

izžrebano številko posameznika. Kontrolna skupina je začela z reševanjem naloge na točno 

določen čas, čas reševanja pa je bil omejen na dve minuti. Po zaključku reševanja so 

udeleženci izpolnili še vprašalnik. Z zahvalo za udeležbo je kontrolna skupina zaključila 

svojo nalogo v eksperimentu.  

Udeleženci, ki so izžrebali soda števila in predstavljajo eksperimentalno skupino, so po žrebu 

številk odšli z učiteljico joge smeha v drugo učilnico, kjer so izvedli petinštiridesetminutno 

vadbo z jogo smeha. Po končani izvedbi so se vrnili v prvotno učilnico, vsakemu udeležencu 

se je razdelilo delovni list in vprašalnik z identifikacijskim znakom, ki se je skladal z njegovo 

izžrebano številko. Začeli so z reševanjem iste besedne divergentne naloge ustvarjalnega 

razmišljanja, kot je bila postavljena kontrolni skupini. Čas reševanja je bil omejen ravno tako 

na dve minuti. Po zaključenem reševanju so izpolnili še anketni vprašalnik in ga oddali. Z 

zahvalo za udeležbo se je metoda eksperimenta zaključila. 
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5.2.4 Metodologija za izvedbo analitičnega dela eksperimenta 

Prvi korak pred analizo podatkov je bila vsebinska ureditev oz. poenotenje idej v skupinah. 

Slednje smo vsebinsko poenotili predvsem zaradi lažjega primerjanja med posamezniki in 

skupinami kot tudi zaradi samega ocenjevanja ustvarjalnosti, saj smo morali ideje oceniti s 

pomočjo treh dimenzij merjena ustvarjalnosti – fluentnosti, fleksibilnosti in izvirnosti. Primer 

poenotenja idej predstavljamo z naslednjim primerom, postopek poenotenja vseh idej pa je 

viden v prilogi 4 in 5. Udeleženci v eksperimentu so na vprašanje »Za kaj vse lahko 

uporabimo sponko za papir?« med drugim tudi zapisali: »speti liste«, »spenjanje papirja«, 

»skupaj daš papir«, »spneš listke«, »za liste«. Ker gre v ozadju za isto vsebino ene ideje: 

»spenjanje papirja«, smo pri vsakem posamezniku idejo poenotili v »spenjanje papirja«. Po 

vsebinskem poenotenju idej vsakega posameznika smo še v nadaljnjem koraku oblikovali 

kategorije idej. Pri oblikovanju kategorij smo ideje s podobnimi funkcijami, vsebino ali 

pomenom združili v eno kategorijo. 

Za izvirnost nismo potrebovali posebnih vsebinskih oblikovanj, ideje smo samo ocenili s 

pomočjo kvalitativne in kvantitativne metode. Zaradi različnih lestvic ocenjevanja posamezne 

metode smo kvantitativno metodo transformirali z intervala (0,1] na interval [1, 4] ter tako 

zagotovili, da se spremenljivka upošteva enakovredno podanim ocenam. Nato smo po 

transformaciji metode uravnotežili med seboj z utežnimi in tako dobili oceno izvirnosti 

posamične ideje.  

Podatke, ki smo jih dobili, smo najprej primerno vsebinsko obdelali s programom Excel, 

analizirali pa s pomočjo statističnega programa SPSS. Za predstavitev rezultatov smo 

uporabili opisne statistike in frekvenčne porazdelitve, za njihovo predstavitev pa smo 

uporabili grafikone. Za proučevanje značilnosti vpliva joge smeha na ustvarjalnost smo 

uporabili faktorsko analizo, regresijo in metodo primerjanja med obema skupinama. 

Primerjanje smo naredili s pomočjo neparametrične metode za obe hipotezi (1 in 2). Pri 

hipotezi 1 smo za preverjanje uporabili Mann-Whitney test, pri hipotezi 2 pa Spermanov 

koeficient in Kruskal-Wall test.  

V nadaljevanju predstavljamo postopek ocenjevanja in analize fluentnosti, fleksibilnosti, 

izvirnosti idej in anketnega vprašalnika ter analizo preverjanja hipotez magistrskega dela.  

5.2.5 Postopek ocenjevanja in analize fluentnosti idej 

Fluentnost pomeni število podanih idej, ki jih je posameznik sposoben sproducirati (Mrgole 

2012, 3). Gre za čisto kvantitativni kriterij ocenjevanja, kjer bomo pri vsakemu udeležencu 

prešteli število idej in ne bomo razmišljali o njihovi kategorizaciji, uporabnosti ali izvirnosti. 

Pomembno nam je le število idej, ki jih je posameznik zapisal kot odgovor na divergentno 

besedno nalogo razmišljanja.  
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Pri analizi fluentnosti idej prikazujemo seštevek vseh dobljenih idej, maksimalno in 

minimalno število idej, ki jih je posameznik zapisal, ter izračun povprečne vrednosti števila 

idej glede na posameznika. Za primerjavo dimenzije fluentnosti med obema skupinama smo 

najprej s pomočjo Sturgesovega pravila oblikovali razrede za prikaz porazdelitve vrednosti 

spremenljivke (fluentnost idej) med enotami populacije (frekvenčna porazdelitev), rezultate 

pa ponazorili s poligonom.  

5.2.6 Postopek ocenjevanjain analize fleksibilnosti idej 

Fleksibilnost oziroma prožnost je izjemno povezana z načinom človekovega razmišljanja, s 

pomočjo katerega posameznik išče rešitev na zastavljen problem (Mrgole 2012, 3). 

Fleksibilnost posameznika se ocenjuje s številom več kategorij rešitev, ki jih je posameznik 

sposoben predstaviti na zastavljen problem oziroma v našem primeru besedno nalogo 

divergentnega razmišljanja (prav tam). Velikokrat fleksibilnost predstavlja problem, saj 

posameznik ni sposoben predstaviti več kategorij rešitev na zastavljen problem. Pečjak (1987, 

39) to predpisuje fikcijam oz. blokadam v mišljenju, ki so posledica izkušenj in zrelosti 

človeka. Kot primer ocenjevanja fleksibilnosti predstavljamo primer, ki ga omenja Pečjak 

(1987, 86), ko posameznik mora povedati, za kaj vse uporabimo opeko, pri tem pa se za 

vrednotenje fleksibilnosti upoštevajo razredi odgovorov, kot so: zidanje, podstavek za rože, 

obtežitev.  

Ocenjevanje fleksibilnosti udeležencev v eksperimentu je potekalo v prvem koraku z 

oblikovanjem kategorij dobljenih rešitev na zastavljeno divergentno nalogo razmišljanja. 

Ideje smo združili v kategorije, ki smo jih oblikovali s pomočjo subjektivnega kriterija. Vsako 

idejo smo vsebinsko umestili v primerno kategorijo. Za boljšo razlago predstavljamo 

naslednji primer. Za ideje vlamljanje, nastavljanje pasti, praskanje, orožje, povzročanje 

bolečine, praskanje po ušesih oblikujemo kategorijo na podlagi njenega vsebinskega namena 

– v kategorijo »orožje«. Če ideje ne moremo kategorizirati na podlagi njenega vsebinskega 

pomena oz. ideja ne izraža vsebinske vrednosti (kot primer izpostavljamo ideje: nos, karton, 

hišna dela, za les), jo uvrstimo v kategorijo »nedoločeno«. Za analizo fleksibilnosti je 

pomembno samo število kategorij rešitev, ki jih je posameznik oblikoval na zastavljeno 

nalogo.  

Analizirali smo število vseh oblikovanih kategorij, minimalno in maksimalno število kategorij 

ter naredili primerjavo med skupinama. Z izračunom povprečne vrednosti smo prikazali, 

koliko kategorij je posameznik povprečno oblikoval pri zapisovanju svojih idej. Dobljeno 

povprečno vrednost smo primerjali glede na posamezno skupino. 
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5.2.7 Postopek ocenjevanja in analize izvirnosti idej 

Ocenjevanje izvirnosti idej je najtežji del eksperimentalnega magistrskega dela. Da bi dobili 

čim bolj realno oceno izvirnosti, smo slednjo ocenjevali s pomočjo dveh metod: kvantitativno 

(objektivno) in kvalitativno (subjektivno).  

Kvantitativno ocenjevanje temelji na pogostosti odgovorov, kar pomeni, da ga ocenimo s 

frekvenco odgovorov vzorca oseb v isti populaciji (Pečjak 2001a, 44; Pečjak 1987, 12). Torej, 

redkejši kot je odgovor, bolj izviren je – najbolj izviren pa je tisti s frekvenco 1 (Pečjak 1987, 

12). V našem primeru smo prešteli, kolikokrat se ideja ponavlja, in ji na podlagi števila 

ponavljanj določili oceno. Za ocenjevanje izvirnosti s pomočjo kvantitativne metode smo si 

določili formulo 1/N, kar pomeni: če se ideja ponovi enkrat, njeno oceno, pogostost 

ponavljanja, dobimo s formulo 1/1 = 1, če se ideja ponovi dvakrat, pa oceno pogostosti 

ponavljanja dobimo s formulo1/2 = 0,5 (polovico vrednosti enkratnega pojavljanja), kar 

pomeni, če se ideja ponovi n-krat, je njena ocena 1/N. S postopkom ocenjevanja smo z vidika 

kvantitativne metode dobili oceno izvirnosti posamezne ideje.  

Ker pa smo pri našem eksperimentu zajeli manjšo populacijo in se veliko idej pojavlja samo 

enkrat zaradi premajhnega vzorca, kvantitativna metoda ocenjevanja ne prikaže realne ocene 

izvirnosti idej. Zato smo izvirnost dobljenih idej ocenjevali še s pomočjo kvalitativne metode. 

Slednja temelji na subjektivnem ocenjevanju posameznega ocenjevalca. Pečjak (1987, 136) 

kvalitativno ocenjevanje imenuje tudi »pot ocen«, pri katerem ocenjevanje temelji na 

veljavni, zanesljivi in objektivni merski lestvici, ki je lahko opisna, številčna ali grafična.  

Kvalitativno ocenjevanje izvirnosti idej smo izvedli trije ocenjevalci. S pristopom ocenjevanja 

z večjim številom ocenjevalcev (ne le enega) smo zagotovili verodostojnost in objektivnost 

ocenjevanja idej. Za ocenjevanje izvirnosti s kvalitativnega vidika smo uporabili lestvico, ki 

so jo Dean idr. (2006, 686) uporabili v svoji raziskavi o vrednotenju idej (preglednica 3), kjer 

so opisnim spremenljivkam dodeli vrednosti v obliki ocene. 

Preglednica 3: Ocenjevanje izvirnosti idej 

Ocena Opis 

4 Ideja je redka, nevsakdanja, domiselna, iznajdljiva, presenetljiva, lahko tudi humorna. 

3 Ideja je neobičajna, kaže nekaj domišljije. 

2 Ideja je zanimiva. 

1 Ideja je običajna, dolgočasna. 

Vir: Dean idr. 2006, 686. 

Končno oceno izvirnosti s kvalitativnega vidika smo dobili tako, da smo ocene vseh treh 

ocenjevalcev sešteli in delili s številom tri. Tako smo dobili kvalitativno povprečno oceno 

izvirnosti posamezne ideje.  
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Na poti do končnih rezultatov ocenjevanja izvirnosti, ki smo jih uporabili za analizo, smo 

opravili še transformacijo kvantitativne metode. Ta postopek smo uporabili, ker smo imeli pri 

ocenjevanju različne merske enote, saj smo s kvalitativno metodo ocenjevali z ocenami od 1 

do 4, pri kvantitativni pa od 0 do 1.  

Tako smo posamično oceno indeksa ponavljanja transformirali z intervala (0,1] na interval [1, 

4]. S tem smo enakovredno uskladili ocene posamičnih spremenljivk in dobili končno oceno 

izvirnosti posamezne ideje. Transformacijo intervala ocene z intervala (0,1] na interval [1, 4] 

kvantitativne metode ponazarjamo z naslednjo formulo: 

 

Obe metodi je bilo potrebno tudi uravnotežiti glede na pomembnost, zato smo uvedli utežne 

vrednosti. Tako smo za vsako metodo določili utež in vrednost uteži. Ker nas je v prvi vrsti 

zanimalo, ali je ideja res izvirna (je redka, domiselna, nevsakdanja), smo večjo utež (U2 = 0,6 

oz. 60 odstotkov) dodelili kvalitativni metodi, medtem ko smo kvantitativni metodi določili 

manjšo utež (U1 = 0,4 oz. 40 odstotkov). Za tak način vrednotenja izvirnosti idej smo se 

odločili, ker nam kvantitativna metoda ne daje dovolj objektivne ocene izvirnosti ideje, kar 

pripisujemo majhnemu številu enot v vzorcu, saj se veliko število idej v celotni populaciji 

pojavlja samo enkrat, to pa ne odraža realnega in objektivnega rezultata izvirnosti idej. Z 

uvedbo uteži in njenih vrednosti smo izračunali utežno oceno posamezne ideje, ki smo jo 

dobili z množenjem ponderja s posamezno oceno ideje in s seštevanjem izračunanih 

pondiranih idej.  

Utežna ocena = (kvantitativna metoda ocenjevanja izvirnosti x U1) + (kvalitativna 

metoda ocenjevanja izvirnosti x U2) 

Z utežno oceno dobimo le oceno izvirnosti posamezne ideje. Ker pa za primerjavo dimenzije 

izvirnosti med skupinama potrebujemo oceno izvirnosti posameznika, smo v naslednjem 

koraku pri vsakem posamezniku izbrali tri največje vrednosti utežne ocene, jih sešteli in delili 

s tri ter tako dobili povprečno izvirnost posameznika.  

Po zaključenem postopku transformacije in izračunom izvirnosti posamezne ideje smo začeli 

z analizo izvirnosti idej. Najprej smo analizirali usklajenost ocenjevalcev pri ocenjevanju – 

njihove ocene smo analizirali s primerjalno metodo. Nadalje smo z analizo ugotovili najbolj 

izvirno idejo v celotnem našem vzorcu kot tudi znotraj obeh skupin. Analizirali smo tudi 

izvirnost vsakega posameznika in posamezne skupine z izračunom povprečja treh najboljših 

idej pri posamezniku.  
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5.2.8 Analiza vprašalnika 

Podatke vprašalnika smo analizirali s pomočjo programa SPSS. Prvi del vprašalnika, ki je za 

obe skupini enak (demografski podatki, vpliv tipa okolja, staršev in učiteljev na 

ustvarjalnost), smo analizirali s pomočjo opisne statistike. Z analizo vprašalnikov obeh skupin 

smo pridobili ključne podatke o vplivih dejavnikov na ustvarjalnost in o dejavnikih 

spodbujanja ustvarjalnosti (starši, učitelji, okolje) ter jih primerjali s podatki, ki smo jih 

uporabili za merjenje ustvarjalnosti (fluentnost, fleksibilnost, izvirnost), ter tako preverili 

povezanost okolja (tip okolja, starši in učitelji) na ustvarjalnost posameznika. Z evalvacijo 

odprtih vprašanj, ki smo jih postavili udeležencem na temo ustvarjalnosti in joge smeha, smo 

povzeli sklepne misli o implementaciji joge smeha v vsakdanje življenje in delovno okolje.  

Drugi del vprašalnika o sproščanju z jogo smeha temelji na faktorski analizi, s katero smo 

želeli pojasniti povezavo med večjim številom spremenljivk z manjšim številom faktorjev 

(Kodrič 2014). Ob faktorski analizi smo dodatno s pomočjo regresijske analize raziskali vpliv 

faktorjev na dimenzije ustvarjalnosti (fluentnost, fleksibilnost in izvirnost).  
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 REZULTATI 6

V nadaljevanju prikazujemo rezultate raziskave, ki so nastali na podlagi analize rezultatov 

eksperimenta.  

6.1 Predstavitev vzorca eksperimenta 

Pri izvedbi eksperimenta je sodelovalo petdeset študentov prvega letnika univerzitetnega 

študija Fakultete za upravo v Ljubljani. V nadaljevanju prikazujemo demografske podatke: 

spol in tip okolja, iz katerega prihajajo udeleženci v eksperimentu. 

V raziskavi je skupno sodelovalo 60 % žensk in 40 % moških. V kontrolni skupini ženski del 

populacije predstavlja 64 %, medtem ko je v eksperimentalni skupini bil ta odstotek nižji za 

8 %. Eksperimentalna skupina je v primerjavi s kontrolno imela večji delež moške populacije, 

saj je ta v eksperimentalni znašal 44 %, v kontrolni pa 36 % (slika 3).  

 

Slika 3: Struktura udeležencev v eksperimentu po spolu 

V anketnem vprašalniku smo poleg spola spraševali tudi, iz katerega tipa okolja udeleženec 

prihaja: mestnega, primestnega ali vaškega (slika 4).  

 

Slika 4: Tip okolja, iz katerega prihajajo sodelujoči v eksperimentu 
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Analiza prejetih odgovorov je pokazala, da največ udeležencev prihaja iz mestnega okolja, in 

sicer kar 42 %. Od tega je 18 % takih, ki so bili razporejeni v eksperimentalno skupino, 24 % 

udeležencev pa v kontrolno skupino. Ena tretjina (30 %) udeležencev prihaja iz primestnega 

okolja. Od tega je vzorec v kontrolni skupini zajel 20 %, v eksperimentalni pa 10 % 

udeležencev iz primestnega okolja. Najmanj udeležencev, ki so prisostvovali v eksperimentu, 

pa prihaja iz vaškega okolja, in sicer 28 %, od tega kar 22 % predstavlja vzorec 

eksperimentalne skupine, medtem ko v kontrolni skupini zabeležimo le 6 % udeležencev, ki 

prihajajo iz vasi oz. s podeželja. 

6.2 Merjenje ustvarjalnosti 

Besedna divergentna naloga razmišljanja, ki jo je prejel vsak udeleženec v eksperimentu, je 

predstavljala temelj za merjenje ustvarjalnosti posameznika. Dobljene odgovore (ideje) smo 

analizirali s pomočjo treh dimenzij ustvarjalnosti, in sicer fluentnosti, fleksibilnosti in 

izvirnosti. V nadaljevanju predstavljamo rezultate analize merjenja ustvarjalnosti za 

posamično dimenzijo ustvarjalnosti.  

6.2.1 Fluentnost 

Pri dimenziji fluentnost prikazujemo število idej udeležencev, primerjavo števila idej glede na 

skupino in povprečno število idej na posameznika v skupini.  

Največje število idej je prispeval udeleženec iz eksperimentalne skupine, saj jih je nanizal kar 

šestnajst, v kontrolni skupini pa en udeleženec ni zapisal nobene ideje, kar predstavlja 

minimalno doseženo vrednost števila idej v eksperimentu.  

Vseh podanih idej je bilo 274, od tega je malo več kot polovico, 59 %, idej prispevala 

eksperimentalna skupina, medtem ko je kontrolna skupina prispevala ostalih 41 % idej (slika 

5).  

 

Slika 5: Število idej v odstotkih 
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S pomočjo frekvenčnih porazdelitev smo število idej obeh skupin razdelili v frekvenčne 

razrede.  

Kot je razvidno s slike 6, je več kot polovica posameznikov v kontrolni skupini prispevala od 

3 do 5 idej, potem pa število podanih idej v skupini krepko pade ter se zaključi s šestimi 

posamezniki, ki so prispevali 6 do 8 idej. V eksperimentalni skupini se število idej lepo 

porazdeli med vse frekvenčnerazrede. Največje število idej so prispevali udeleženci, ki so 

prispevali med 6 in 8 idej, takoj za njimi pa so štirje udeleženci, ki so prispevali med 9 in 11 

idej.  

 

Slika 6: Primerjava števila idej med eksperimentalno in kontrolno skupino 

Z izračunom povprečja števila idej smo preverjali povprečno število idej posameznika. 

Skupna povprečna ocena idej obeh skupin, upoštevajoč vpliv joge smeha, je 5,48. Če 

primerjamo povprečno število idej med skupinama, pa ugotovimo, da je posameznik 

povprečno prispeval 6,52 idej,medtem ko je povprečno število idej posameznika v kontrolni 

skupini 4,44 povprečne ideje (slika 7).  

 

Slika 7: Povprečno število idej na posameznika v skupini 
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6.2.2 Fleksibilnost 

Fleksibilnost je druga dimenzija ustvarjalnosti, ki smo jo preverjali pri udeležencih v 

eksperimentu. Zanimalo nas je, koliko kategorij rešitev (idej) so podali na vprašanje 

divergentnega razmišljanja.  

V kontrolni skupini so posamezniki ideje vsebinsko razporedili v 17 kategorij, v 

eksperimentalni skupini pa v 23 kategorij (priloga 7). V eksperimentalni skupini so bili 

posamezniki zelo uspešni pri oblikovanju števila kategorij idej, saj je posameznik povprečno 

oblikoval kar 4,88 kategorij, medtem ko je posameznik povprečno v kontrolni skupini 

oblikoval 3,44 kategorij. Povprečno pa je vsak udeleženec v eksperimentu oblikoval 

povprečno 4,16 kategorije (slika 8).  

 

Slika 8: Povprečno število kategorij idej 

6.2.3 Izvirnost 

Ocenjevanje in analiza izvirnosti sta temeljila na dveh metodah; kvantitativni (prešteli smo, 

kolikokrat se ena ideja ponavlja znotraj posamezne skupine) in kvalitativni (subjektivno 

ocenjevanje idej treh ocenjevalcev z ocenami od 1 do 4).  

V nadaljevanju naprej prikazujemo ocenjevanje s subjektivno oz. kvalitativno metodo, ki so 

ga opravili vsi trije ocenjevalci. Na sliki 9 je razvidna povprečna ocena vsakega ocenjevalca 

za posamično skupino in skupna povprečna ocena vseh treh ocenjevalcev za obe skupini. 

Ocenjevalci so bili pri subjektivnem ocenjevanju zelo usklajeni med seboj, saj se povprečje 

ocen njihovih idej giblje med 2,08 in 2,41. Prvi in tretji ocenjevalec pa imata pri kontrolni 

skupini enako povprečje ocen 2,08. Skupno povprečje ocen vseh ocenjevalcev je v 

eksperimentalni skupini za 0,8 boljše kot pa v kontrolni skupini.  
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Slika 9: Povprečna ocena izvirnosti ocenjevalcev 

Pri izračunu izvirnosti posameznika in skupine smo naprej za spremenljivko indeksa 

ponavljanja (kvantitativna metoda) opravili transformacijo z intervala (0,1] na interval [1, 4]. 

S tem smo enakovredno uskladili obe metodi in dobili končno oceno izvirnosti posamezne 

ideje. V nadaljevanju podajamo rezultate, ki prikazujejo najbolj izvirno idejo v posamezni 

skupini, povprečno oceno izvirnosti idej in posameznika. 

Najbolj izvirni ideji prihajata ravno iz eksperimentalne skupine. Ideji »kompas« in »proti 

smrčanju« sta z doseženo vrednostjo 4,00 postali ne le najizvirnejši ideji skupine, ampak tudi 

najizvirnejši ideji glede na podane ideje vseh udeležencev v eksperimentu (priloga 8). 

Kontrolna skupina le malo zaostaja za eksperimentalno, saj sta v tej skupini tudi dve ideji – 

»prevodnik električnega toka« in »nastavljanje pasti« – dosegli oceno 3,80, s tem pa sta 

dosegli največjo vrednost ocene v svoji skupini (priloga 9). 

S pomočjo izračuna povprečja vrednosti treh najboljši idej pri posamezniku smo dobili 

povprečno oceno izvirnosti posameznika.  

 

Slika 10: Povprečna ocena izvirnosti skupine 
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niti ene ideje – njegova ocena izvirnosti znaša 0,00. Povprečna ocena izvirnosti 

eksperimentalni skupine je 2,52, v kontrolni pa 2,03, kar pomeni, da so udeleženci v 

eksperimentalni skupini bili bolj izvirni od tistih v kontrolni skupini.  

6.3 Vplivni dejavniki na ustvarjalnost 

Anketiranci so s pomočjo lestvice od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se 

strinjam) ocenjevali tri trditve, ki so se nanašale na izjave, kako so šola in starši spodbujali 

ustvarjalnost v osnovni in srednji šoli ter v kolikšni meri okolje trenutno spodbuja njihovo 

ustvarjalnost. 

 

Slika 11: Vloga vplivnih dejavnikov pri spodbujanju ustvarjalnosti posameznika 

Če najprej primerjamo med skupinama, se udeleženci v eksperimentalni skupini strinjajo z 

izjavo, da so jih starši spodbujali k ustvarjalnosti v osnovni in srednji šoli (povprečna 

vrednost = 4,08), medtem ko se v kontrolni nekoliko manj strinjajo z navedeno trditvijo 

(povprečna vrednost = 3,72). Pri dejavniku »okolje« se eksperimentalna in kontrolna skupina 

deloma strinjata s trditvijo, da jih trenutno okolje spodbuja k ustvarjalnosti (dosežena 

povprečna vrednost eksperimentalne skupine = 3,36 in kontrolne skupine = 2,88), medtem ko 

se pri trditvi o dejavniku »učitelji« obe skupini deloma strinjata s trditvijo, da so učitelji bili 

pomemben dejavnik pri spodbujanju njihove ustvarjalnosti v osnovno- in srednješolskem 

obdobju (dosežena povprečna vrednost eksperimentalne skupine = 3,08 in kontrolne 

skupine = 3,12).  

S slike 11 je razvidno, da se anketiranci iz obeh skupin strinjajo, da so jih starši spodbujali k 

ustvarjalnosti v obdobju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, saj dosežena 

povprečna vrednost znaša 3,90. Nekoliko manj se anketiranci strinjajo s trditvijo, da jih okolje 
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trenutno spodbuja k ustvarjalnosti (dosežena povprečna vrednost = 3,12) in da so učitelji v 

osnovni in srednji šoli spodbujali njihovo ustvarjalnost (dosežena povprečna vrednost = 3,10). 

Nadalje smo še preverili, ali se kažejo statistične razlike med vplivni dejavniki (starši, učitelji 

in okolje) in dimezijami ustvarjalnosti. Tako smo s testom neodvisnih vzorcev (priloga 10) 

ugotovili, da statističnih razlik ni, kar pomeni, da dejavniki ustvarjalnosti niso vplivali na 

ustvarjalnost posameznikov v skupini. 

Iz rezultatov lahko povzamemo, da starši predstavljajo pomemben ključ pri spodbujanju 

ustvarjalnosti v osnovno- in srednješolskem obdobju, saj imajo pomembno vlogo pri 

udeležencu že od njihovega rojstva. Nekoliko manj, vendar ne zanemarljivo, pa je za njih 

pomembno okolje bivanja in učitelji v obdobju njihovega šolanja. 

6.4 Sproščanje z jogo smeha 

Rezultate o sproščanju z jogo smeha temeljijo na analizi drugega dela vprašalnika, ki so ga 

reševali udeleženci eksperimentalne skupine, torej tisti, ki so opravljali sproščanje z jogo 

smeha. V tem poglavju predstavljamo najprej splošne ugotovitve, ki se nanašajo na počutje in 

delovanje udeležencev po jogi smeha, njihovo mnenje o sproščanju in implementaciji joge 

smeha v delovno okolje in vsakdanje življenje ter o njenem vplivu na medsebojne odnose v 

delovnem kolektivu. Nadalje smo za ta del vprašalnika izvedli faktorsko analizo, s katero smo 

želeli pojasniti povezavo med večjim številom spremenljivk z manjšim številom faktorjev 

(Kodrič 2014). Pri faktorski analizi smo še z metodo multiple regresijske analize raziskali 

vpliv faktorjev na dimenzije ustvarjalnosti (fluentnost, fleksibilnost in izvirnost). 

6.4.1 Splošne ugotovitve 

Anketiranci, ki so opravljali jogo smeha, so v drugem delu vprašalnika na lestvici od 1 

(popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) označili, koliko se strinjajo s 

trditvami, ki se navezujejo na posameznikov ustvarjalni proces, okolje in počutje po jogi 

smeha. V nadaljevanju predstavljamo rezultate trditev s povprečnimi vrednostmi.  

S slike 12 razberemo, da so se vsi udeleženci vsaj delno strinjali z vsemi trditvami, saj je 

vsaka postavljena trditev dosegla minimalno povprečno vrednost tri.  

Ugotavljamo, da izmed devetnajstih trditev izstopa pet trditev, ki so dosegle največjo 

povprečno vrednost. Udeleženci so bili po jogi smeha napolnjeni s pozitivno energijo 

(dosežena PV 3,92), povečala se jim je želja po timskem delu (dosežena PV 3,8), njihova 

domišljija je postala izrazitejša (dosežena PV 3,72) in izboljšalo se jim je telesno in duševno 

počutje (dosežena PV 3,64) ter samozavest (dosežena PV 3,60). 
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Slika 12: Sproščanje po jogi smeha 

V anketnem vprašalniku smo udeležence vprašali tudi o počutju po vadbi joge smeha. Na 

voljo so imeli trditve od 1 (zelo slabo) do 6 (odlično). Kot je razvidno s spodnje slike številka 

13, opaznih pozitivnih razlik pri počutju s primerjavo kontrolne skupine ni moč zaznati. 

Povprečno vrednost eksperimentalne skupine je 3,76, kontrolne pa 3,84, kar pomeni, da so se 

udeleženci raziskave brez in z jogo smeha počutili precej dobro oziroma mejijo že na 

vrednosti odlično.  
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Slika 13:Počutje udeležencev brez in z jogo smeha 

V nadaljevanju podajamo kratko evalvacijo na tri odprta vprašanja, ki smo jih zastavili 

udeležencem v eksperimentu. S tem smo želeli pridobiti vpogled v njihovo razmišljanje o 

sproščanju z jogo smeha in njeni implementaciji v delovno okolje ter vsakodnevno življenje.  

Prvo odprto vprašanje, na katerega so anketiranci odgovarjali, je bilo »Kakšen pomen 

predpisujete sproščanju?«. Navedli so, da jim je sproščanje pomembno za njihovo zdravje in 

počutje kot tudi, da s sproščanjem zmanjšajo vsakodnevno napetost in stres.  

Na vprašanji, kakšne učinke bi prinesla uvedba joge smeha na delovnem mestu in kako bi 

vplivala na medsebojne odnose na delovnem mestu, so udeležencizapisali, da bi joga smeha 

po njihovem mnenju pozitivno vplivala na delovno okolje, medsebojne odnose, zdravje in 

počutje med zaposlenimi ter reševanje vsakodnevnih problemov. Zmanjšal bi se stres in 

napetost zaposlenih, povečalo bi se zaupanje, zaposleni pa bi bili bolj motivirani ter 

ustvarjalni pri svojem delu. 

Pri tretjem vprašanju smo spraševali o vplivu vsakodnevne vadbe joge smeha na njihovo 

življenje. Udeleženci so zapisali pozitivne učinke te vadbe, saj jim bi slednja v življenje 

prinesla več smeha, veselja, sproščenosti, manj stresa in konfliktov. Ocenjujejo, da bi bili bolj 

ustvarjalni in telesno ter duševno bolj zdravi. Kot pozitivni učinek vadbe navajajo tudi večjo 

produktivnost, boljše medsebojne odnose z ljudmi in občutek sreče ter večje samozaupanje. 

Dodajamo še, da je kar 84 % anketirancev, ki so se udeležili sproščanja z jogo smeha, mnenja, 

da bi vsakodnevna vadba prinesla korist pri njihovem vsakodnevnem delu.  

6.4.2 Faktorska analiza 

V nadaljevanju smo za del vprašalnika, v katerem so udeleženci označevali, koliko se 

strinjajo s trditvami po sproščanju z jogo smeha (več v poglavju 6.4.1), izvedli faktorsko 

analizo. 
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Preglednica 4: KMO in Bartletov test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorca – KMO 0,607 

Bartletov test Approx.Chi-Square 340,676 

Df 171 

Sig 0,000 

 

S pomočjo Kaiser-Meyer-Olkinovega testa (v nadaljevanju KMO) in Barlettovega testa smo 

najprej preverili, ali so podatki primerni za faktorsko analizo. Iz preglednice številka 4 

razberemo, da je Kaiser-Meyer-Olkinova statistika (KMO) večja od 0,5 (dosežena vrednost je 

0,607), kar pomeni, da so podatki ustrezni za analizo. Barlettov test (preglednica 4) je dosegel 

statistično značilnost manjšo od 0,05, s čimer lahko potrdimo, da korelacijska matrika ni 

enotska, podatki pa primerni za analizo. 

Preglednica 5: Pojasnitev variance z rotacijo 

Faktorji 

Začetna lastna vrednost Začetna vsota kvadratov Rotirana vsota kvadratov 

Skupaj 

Delež 

variance 

Kumulativa 

– del Skupaj 

Delež 

variance 

Kumulativa 

– del Skupaj 

Delež 

variance 

Kumulativa 

– del 

1 8,502 44,748 44,748 8,502 44,748 44,748 4,251 22,375 22,375 

2 2,258 11,885 56,633 2,258 11,885 56,633 3,453 18,171 40,546 

3 1,619 8,521 65,154 1,619 8,521 65,154 2,725 14,342 54,888 

4 1,245 6,555 71,709 1,245 6,555 71,709 2,308 12,149 67,037 

5 1,041 5,479 77,188 1,041 5,479 77,188 1,929 10,152 77,188 

6 0,948 4,990 82,178       

7 0,710 3,736 85,914       

8 0,577 3,035 88,949       

9 0,491 2,586 91,535       

10 0,390 2,054 93,589       

11 0,289 1,519 95,108       

12 0,260 1,369 96,477       

13 0,199 1,049 97,526       

14 0,177 0,933 98,459       

15 0,128 0,674 99,133       

16 0,067 0,355 99,488       

17 0,049 0,260 99,748       

18 0,034 0,177 99,925       

19 0,014 0,075 100,000       

 

V nadaljevanju smo s pomočjo faktorskih uteži določili nove faktorje. Lastna vrednost je pri 

prvih petih faktorjih dosegla vrednost večjo od ena. Vseh pet faktorjev pa skupaj pojasnjuje 
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77,19 % variabilnosti. Ker s faktorskimi utežmi nismo dobili ustrezne vsebinske pojasnitve, 

ampak le število faktorjev, smo v nadaljevanju naredili rotacijo faktorjev z Varimax metodo.  

Na podlagi rotacijske rešitve, ki je predstavljena v preglednici 6, razberemo pet skupnih 

faktorjev sproščanja z jogo smeha: 

- faktor 1: psihično-fizična aktivnost, 

- faktor 2: psihično-fizično stanje,  

- faktor 3: sposobnost ustvarjalnega reševanja problemov, 

- faktor 4: pozitivna usmerjenost k timskemu delu, 

- faktor 5: zaviralni dejavniki.  

Preglednica 6: Faktorske uteži z uporabo Varimax metode 

  

Faktorji 

1 2 3 4 5 

Sem se čutil/a sposobnega pogledati problem v drugačni luči 
in najti drugačno rešitev. 

0,820     

Sem se lahko smejal/a brez razloga. 0,809     

Nisem občutil/a stresa v svojem telesu (pospešeno bitje srca, 
znojenje, suha usta, povečana nervoza). 

0,726     

Se je zmožnost smejanja brez razloga povečala. 0,723     

Se je moja koncentracija izboljšala. 0,592     

Sem se počutil/a umirjenega.  0,859    

Je bila napetost mišic v mojem telesu manjša.  0,802    

Je moje telesno in duševno počutje boljše.  0,729    

Se je povečala moja samozavest.  0,720    

Sem bil/a bolj sproščen/a.  0,526    

So bile moje ideje bolj izvirne.   0,874   

Sem občutil/a večjo kreativnost kot pri svojem vsakdanjem 
delu. 

  0,642   

Se je moja produktivnost za reševanje problema povečala.   0,588   

Se je povečalo zaupanje vase.    0,768  

Se je želja po timskem delu povečala.    0,696  

Sem bil/a napolnjen/a s pozitivno energijo.    0,452  

Sem se počutil/a razdražljivega.     0,800 

Je bila moja domišljija izrazitejša.     0,554 

Se je zmanjšal strah pri izražanju nenavadnih in drznih idej.     0,486 

 

Najvišje aritmetične sredine zasledimo pri dveh faktorjih (preglednica 7). Prvi je faktor 

»psihično-fizično stanje«, ki je dosegel aritmetično sredino 3,68, sledi mu faktor »pozitivna 

usmerjenost k timskemu delu«. Najslabše je ocenjen faktor »psihično-fizična aktivnost«.  
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Preglednica 7: Aritmetične sredine faktorjev 

  N Povprečje 

Faktor1 25 3,3360 

Faktor2 25 3,5600 

Faktor3 25 3,2400 

Faktor4 25 3,6800 

Faktor5 25 3,3867 

 

Ker smo želeli preveriti, ali kateri od subjektivnih dejavnikov vpliva na posamezne dimenzije 

ustvarjalnosti, smo v nadaljevanju izvedli še regresijsko analizo. V tem primeru smo uporabili 

model multiple regresije, kjer odvisno spremenljivko predstavlja ustvarjalnost oz. dimenzije 

ustvarjalnosti: fluentnost, fleksibilnost in izvirnost, neodvisno pa pridobljeni vsi štirje faktorji: 

psihično-fizična aktivnost (faktor 1), psihično-fizično stanje (faktor 2), sposobnost 

ustvarjalnega reševanja problemov (faktor 3), pozitivna usmerjenost k timskemu delu (faktor 

4) in zaviralni dejavniki (faktor 5). 

V nadaljevanju predstavljamo regresijski model za vsako dimenzijo ustvarjalnosti (fluentnost, 

fleksibilnost in izvirnost) posebej.  

Za dimenzijo fluentnost ocena korelacijskega koeficienta multiple regresijske analize 

(preglednica 8), ki znaša 0,509, je z danim regresijskim modelom pojasnjena 50,9 % 

variabilnosti odvisne spremenljivke. 

S pomočjo analize variance (preglednica 9) smo preizkušali vrednost regresijskih koeficientov 

za dimenzijo fluentnost. Iz preglednice koeficientov regresijske funkcije (preglednica 10) 

ugotavljamo, da je stopnja značilnosti večja od 0,05 pri vseh petih faktorjih. Na podlagi 

ugotovljenega podajamo sklep, da noben od petih faktorjev ne vpliva na dimenzijo 

ustvarjalnosti – fluentnost. Ob tem pa je potrebno omeniti, da bi lahko ob večjem številu enot 

v vzorcu rezultati ocene koeficientov regresijske analize pokazali statističen vpliv pri faktorju 

2, saj se ta giblje blizu vrednosti stopnje značilnosti (0,05), s katero bi lahko potrdili statistični 

vpliv.  

Preglednica 8: Ocene mer korelacije za dimenzijo fluentnost 

Model R R kvadrat Popravljeni R kvadrat Standardna napaka ocene 

1 0,509 0,259 0,064 3,2467 

Op.: konstanta: faktor 5, faktor 2, faktor 4, faktor 1, faktor 3. 
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Preglednica 9: Analiza variance za dimenzijo fluentnost 

Model Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Sig. 

1 Regresija 69,958 5 13,992 1,327 0,295 

Reziduali 200,282 19 10,541     

Vsota 270,240 24       

Op.: odvisna spremenljivka: U_FLUENT; neodvisna spremenljivka, faktor 5, faktor 2, faktor 4, faktor 

1, faktor 3. 

Preglednica 10: Ocene koeficientov regresijske funkcije za dimenzijo fluentnost 

Model 

Nestandardiziran koeficient Standardiziran 

koeficient – Beta t Sig. B Standardna napaka 

1 (konstanta) 5,161 3,674   1,405 0,176 

Faktor1 –0,443 1,195 –0,116 –0,371 0,715 

Faktor2 2,128 1,067 0,493 1,994 0,061 

Faktor3 1,251 1,254 0,320 0,998 0,331 

Faktor4 –1,601 0,968 –0,424 –1,654 0,114 

Faktor5 –0,856 1,008 –0,216 –0,849 0,406 

Op.: odvisna spremenljivka: U_FLUENT. 

Za fleksibilnost na podlagi ocene korelacijskega koeficienta multiple regresijske analize 

(preglednica 11), ki znaša 0,645, z danim regresijskim modelom pojasnjujemo 6,45 % 

variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Nadalje nam preglednica 12 kaže analizo variance dimenzije fleksibilnosti, s katero smo 

preizkušali vrednost regresijskih koeficientov. Iz preglednice 13, kjer smo podali ocene 

koeficientov regresijske funkcije, pa ugotavljamo, da je stopnja značilnosti manjša od 0,05 pri 

dveh faktorjih, in sicer pri faktorju 2 in faktorju 4. Pri ostalih treh faktorjih (faktor 1, faktor 3, 

faktor 5) pa je stopnja značilnosti večja od 0,05. Na podlagi navedenih ugotovitev sklepamo, 

da sta faktor 2 in faktor 4 statistično značilna in vplivata na dimenzijo fleksibilnosti, medtem 

ko ostali trije faktorji (faktor 1, faktor 3 in faktor 5) ne kažejo statističnega vpliva na 

fleksibilnost. 

Preglednica 11: Ocene mer korelacije za dimenzijo fleksibilnost 

Model R R kvadrat Popravljen R kvadrat Standardna napaka 

1 0,645 0,416 0,262 1,9888 

Op.: konstanta: faktor5, faktor2, faktor4, faktor1, faktor3. 
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Preglednica 12: Analiza variance za dimenzijo fleksibilnost 

Model Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Sig. 

1 Regresija 53,492 5 10,698 2,705 0,052 

Reziduali 75,148 19 3,955     

Vsota 128,640 24       

Opomba: odvisna spremenljivka: U_FLEKS; neodvisna spremenljivka: faktor5, faktor2, faktor4, 

faktor1, faktor3. 

Preglednica 13: Ocene koeficientov regresijske funkcije za dimenzijo fleksibilnost 

Model 

Nestandardiziran koeficient Standardiziran 

koeficient – Beta t Sig. B Standardna napaka 

1 (Constant) 3,939 2,250   1,750 0,096 

Faktor1 –0,304 0,732 –0,115 –0,415 0,683 

Faktor2 1,799 0,654 0,604 2,753 0,013 

Faktor3 1,091 0,768 0,404 1,420 0,172 

Faktor4 –1,460 0,593 –0,561 –2,464 0,023 

Faktor5 –0,772 0,618 –0,283 –1,249 0,227 

Opomba: odvisna spremenljivka: U_FLEKS. 

Pri dimenziji izvirnost ocena korelacijskega koeficienta multiple regresijske analize 

(preglednica 14) zavzame vrednost 0,645, kar pomeni, da je z danim regresijskim modelom 

pojasnjena 68,60 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Stopnja značilnosti analize variance (preglednica 15) znaša 0,024, kar je manjše od vrednosti 

0,05, zato ima vsaj en faktor vpliv na fleksibilnost. Iz preglednica št 16, kjer gre za oceno 

koeficientov regresijske funkcije, pa ugotovimo, da je stopnja značilnosti manjša od 0,05 

samo pri faktorju 4, pri ostalih treh faktorjih (faktor 1, faktor 2,faktor 3, faktor 5) pa je stopnja 

značilnosti večja od 0,05. Na podlagi navedenih ugotovitev sklepamo, da je faktor 4 

statistično značilen in vpliva na dimenzijo izvirnosti, medtem ko ostali štirje faktorji (faktor 1, 

faktor 2, faktor 3 in faktor 5) ne kažejo statističnega vpliva na dimenzijo izvirnosti.  

Preglednica 14: Ocene mer korelacije za dimenzijo izvirnost 

Model R R kvadrat Popravljeni R kvadrat Standardna napaka ocene 

1 0,686 0,470 0,331 0,51114 

Opomba: konstanta: faktor 5, faktor 2, faktor 4, faktor 1, faktor 3. 
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Preglednica 15: Analiza variance za dimenzijo izvirnost 

Model Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Sig. 

1 Regresija 4,409 5 0,882 3,375 0,024 

Reziduali 4,964 19 0,261     

Vsota 9,373 24       

Opomba: odvisna spremenljivka U_IZVIR; neodvisna spremenljivka: faktor 5, faktor 2, faktor 4, 

faktor 1, faktor 3. 

Preglednica 16: Ocene koeficientov regresijske funkcije dimenzije izvirnost 

Model 

Nestandardiziran koeficient Standardiziran 

koeficient – Beta t Sig. B Standardna napaka 

1 (Konstanta) 2,292 0,578   3,963 0,001 

Faktor1 0,124 0,188 0,175 0,660 0,517 

Faktor2 0,310 0,168 0,385 1,844 0,081 

Faktor3 0,360 0,197 0,494 1,824 0,084 

Faktor4 –0,515 0,152 –0,733 –3,379 0,003 

Faktor5 –0,165 0,159 –0,224 –1,042 0,311 

Opomba: odvisna spremenljivka: U_IZVIR. 

6.5 Druge ugotovitve 

Dodatno smo preverili, kako so bili moški in ženske ustvarjalni pri svojem nizanju idej na 

zastavljeno divergentno nalogo razmišljanja. V nadaljevanju predstavljamo rezultate 

posamezne dimenzije ustvarjalnosti.  

S slike 14 je razvidno povprečno število idej glede na spol udeleženca. Od tega so ženske 

povprečno podale 3,28 idej, moški pa nekoliko manj, in sicer 2,20 idej. 

 

Slika 14: Povprečno število idej glede na spol udeleženca 

Pri fleksibilnosti so v prednosti ženske, saj so s povprečnim številom 2,30 oblikovanih 

kategorij boljše od moških, ki so povprečno oblikovali le 1,86 kategorije.  
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Slika 15: Povprečno število kategorij glede na spol udeleženca 

Pri izvirnosti zaznamo majhne razlike, saj je povprečna ocena izvirnosti pri ženskah 2,260, 

medtem ko je pri moški populaciji 2,270, skupno povprečje izvirnosti pa znaša 2,265. Iz tega 

lahko sklepamo, da ni razlik in so bili v povprečju tako moški kot ženske podobni pri svoji 

izvirnosti idej. 

 

Slika 16: Povprečna ocena izvirnosti glede na spol udeleženca 

Na podlagi zgoraj predstavljenih rezultatov so ženske boljše od moških v dveh dimenzijah 

ustvarjalnosti, in sicer: fluentnosti in fleksibilnosti, medtem ko se pri izvirnosti idej vsi vrtijo 

okrog enake povprečne ocene izvirnosti.  

6.6 Preverjanje hipotez 

Hipoteza 1: Sproščanje z jogo smeha spodbudi večjo ustvarjalnost.  

Hipotezo 1 preverjamo s pomočjo treh dimenzij ustvarjalnosti: fluentnosti, fleksibilnosti in 

izvirnosti idej, ki jih predstavljajo spremenljivke fluentnost, fleksibilnost in izvirnost. Ker 

smo se posluževali metode eksperimenta, je bila analiza izvedena na podlagi kontrolne in 
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eksperimentalne skupine, ki ju predstavlja spremenljivka skupina. Preverjanje prve hipoteze 

smo naredili s pomočjo Mann-Whitney testa za omenjene spremenljivke. 

Iz preglednice 17 lahko razberemo, da je za spremenljivko fluentnost pri kontrolni skupini 

povprečje ranga zavzela vrednost 20,26, pri eksperimentalni pa 30,74. Ta rezultat nam 

pokaže, da je v kontrolni skupini fluentnost manjša kot v eksperimentalni skupini.  

Preglednica 17: Rangi glede na spremenljivko skupina 

Spremenljivka Skupina N Povprečjeranga Seštevek rangov 

Fluentnost Kontrolna 25 20,26 506,50 

Eksperimentalna 25 30,74 768,50 

Skupaj 50     

Fleksibilnost Kontrolna 25 20,90 522,50 

Eksperimentalna 25 30,10 752,50 

Skupaj 50     

Izvirnost Kontrolna 25 20,44 511,00 

Eksperimentalna 25 30,56 764,00 

Skupaj 50     

 

Pri spremenljivki fleksibilnost (preglednica 17) prihajamo do podobnih ugotovitev, saj je pri 

kontrolni skupini povprečje ranga 20,9 in je nižje kot pri eksperimentalni skupini, kjer je 

povprečje ranga 30,1. Prav tako je za spremenljivko izvirnost pri kontrolni skupini povprečje 

rangov zavzelo vrednost 20,44 in je v primerjavi z eksperimentalno skupino nižje za 10,12. 

Iz preglednice 18 razberemo, da je dosežena vrednost povprečnega ranga (Z statistika) pri 

spremenljivki fluentnost –2,569, njegova statistična značilnost pa je 0,01. Ker je statistična 

značilnost dovolj nizka (manjša od 0,05), lahko s stopnjo tveganja 1 % trdimo, da sta 

porazdelitvi statistično značilno različni.  

Preglednica 18: Mann-Whitney test za spremenljivke fluentnost, fleksibilnost in 

izvirnost 

Fluentnost Fleksibilnost Izvirnost 

Mann-Whitney U 181,500 197,500 186,000 

Wilcoxon W 506,500 522,500 511,000 

Z –2,569 –2,260 –2,456 

Statistična značilnost (dvostranska) 0,010 0,024 0,014 

*Glede na spremenljivko: skupina (kontrolna in eksperimentalna) 

Pri drugi dimenziji ustvarjalnosti (fleksibilnost) je vrednost povprečnega ranga –2,260 s 

stopnjo značilnosti 0,024 (kar je manjše od 0,05). Tako kot pri prvi dimenziji (fluentnost) je 
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tudi v tem primeru povprečni rang nižji pri kontrolni skupini. S stopnjo tveganja 2,4 % lahko 

trdimo, da sta porazdelitvi statistično značilno različni.  

Kot tretjo dimenzijo ustvarjalnosti smo opazovali izvirnost idej posameznikov v skupinah. 

Rezultat Z statistike je –2,456, njena statistična značilnost pa 0,014. Pri stopnji tveganja 

1,14 % lahko trdimo, da sta porazdelitvi statistično značilno različni.  

Ugotavljamo, da je imela eksperimentalna skupina v vseh treh dimenzijah ustvarjalnosti 

(fluentnost, fleksibilnost in izvirnost) boljše rezultate, ki se kažejo v večjem številu idej, 

kategorij in večji izvirnosti idej. Nadalje, vrednosti Z statistike pri vseh treh dimenzijah 

ustvarjalnosti (fluentnost, fleksibilnost in izvirnost) nam kažejo, da je povprečni rang 

statistično značilno nižji pri kontrolni skupini, katera ni opravljala sproščanja z jogo smeha, 

kar pomeni, da sproščanje z jogo smeha spodbudi večjo ustvarjalnost pri posamezniku. 

Na osnovi preverjanja in potrditve treh podhipotez (H1a, H1b in H1c) v celoti potrjujemo 

hipotezo 1. 

Hipoteza 2: Okolje (tip okolja, spodbujanje učiteljev in staršev v osnovni in srednji šoli) so 

povezani z ustvarjalnostjo posameznika. 

Hipotezo 2 preverjamo s pomočjo treh dimenzij ustvarjalnosti: fluentnosti, fleksibilnosti in 

izvirnosti idej, ki jih predstavljajo spremenljivke fluentnost, fleksibilnost in izvirnost. Za 

preverjanje druge hipoteze smo naredili tri korelacijske tabele za spremenljivke fluentnost, 

fleksibilnost, izvirnost glede na tip okolja, spodbujanje ustvarjalnosti s strani učiteljev in 

staršev v osnovnih in srednjih šolah. Poleg tega smo naredili še Kruskal-Walls test za 

spremenljivke fluentnost, fleksibilnost in izvirnost glede na tip okolja (primestno, mestno, 

vaško). 

S pomočjo korelacijske tabele (preglednica 19) ugotavljamo, da spremenljivki fluentnost in 

tip okolja med seboj nista povezani (0,277).  

Preglednica 19: Korelacijska tabela za dimenzijo fluentnost 

Fluentnost Tip okolja 

Ustvarjalnost v OŠ in ŠŠ spodbujajo 

učitelji starši  
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Korelacijski koeficient 1 0,277 –0,096 0,125 

Statistična značilnost  0,051 0,509 0,389 

Skupaj 50 50 50 50 

 

Tudi med spremenljivkama fluentnost in spodbujanje ustvarjalnosti s strani učiteljev v 

osnovnih in srednjih šolah (–0,096) ter spremenljivkama fluentnost in spodbujanje 

ustvarjalnosti s strani staršev v osnovnih in srednjih šolah (0,125) povezanosti ni. 
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S pomočjo korelacijske tabele (preglednica 20) za spremenljivki fleksibilnost in tip okolja 

ugotovimo, da sta šibko (0,296) ter statistično značilno (0,037) med seboj povezani.  

Preglednica 20: Korelacijska tabela za dimenzijo fleksibilnost 

Fleksibilnost Tip okolja 

Ustvarjalnost v OŠ in ŠŠ spodbujajo 

učitelji starši  
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Korelacijski 

koeficient 
1 0,296 –0,031 0,148 

Statistična značilnost   0,037 0,831 0,307 

Skupaj 50 50 50 50 

 

Spremenljivki fleksibilnost in spodbujanje ustvarjalnosti s strani učiteljev v osnovnih in 

srednjih šolah ter spremenljivki fleksibilnost in spodbujanje ustvarjalnosti s strani staršev v 

osnovnih in srednjih šolah pa med seboj nista povezani. 

Med spremenljivkama izvirnost in tip okolja (0,258) povezanosti ni (preglednica 21). Prav 

tako tudi za dvojici spremenljivk izvirnost in spodbujanje ustvarjalnosti v osnovnih in srednji 

šolah s strani učiteljev (–0,054) ter izvirnost in spodbujanje ustvarjalnosti v osnovnih in 

srednji šolah s strani staršev (0,208) ne moremo trditi, da med njima obstaja povezanost. 

Preglednica 21: Korelacijska tabela za dimenzijo izvirnost 

Izvirnost Tip okolja 

Ustvarjalnost v OŠ in ŠŠ spodbujajo 

učitelji starši  

S
p

ea
rm

an
's

 

R
H

O
 

Iz
v
ir

n
o
st

 

Korelacijski koeficient 1 0,258 –0,054 0,208 

Statistična značilnost   0,07 0,711 0,148 

Skupaj 50 50 50 50 

 

Na podlagi vseh treh opazovanih dimenzij ustvarjalnosti (fluentnost, fleksibilnost in izvirnost) 

ne moremo trditi, da je ta povezana s spremenljivkami tip okolja, spodbujanje ustvarjalnosti 

od učiteljev in staršev v osnovnih in srednji šolah. Zato na osnovi izvedene korelacijske 

analize za vse tri opazovane spremenljivke ustvarjalnosti hipotezo 2 z njenimi podhipotezami 

zavrnemo.  

Ker pa je analiza pri spremenljivki tip okolja pokazala šibko povezanost, smo v nadaljevanju 

preverjali še vrsto vpliva tipa okolja na vse tri dimenzije ustvarjalnosti: fluentnost, 

fleksibilnost in izvirnost), kar prikazujemo v preglednicah 22 in 23. 
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Preglednica 22: Kruskal-Walls test (rangi) 

Spremenljivka Skupina N Povprečni rang 

Fluentnost Mestno 21 22,57 

Primestno 15 22,40 

Vaško 14 33,21 

Skupaj 50 
 

Fleksibilnost Mestno 21 21,62 

Primestno 15 24,57 

Vaško 14 32,32 

Skupaj 50 
 

Izvirnost Mestno 21 21,26 

Primestno 15 27,23 

Vaško 14 30,00 

Skupaj 50 
 

 

Preglednica 23: Testne statistike glede na tip okolja (mestno, primestno, vaško) 

Fluentnost Fleksibilnost Izvirnost 

Hi-kvadrat 5,564 4,737 3,324 

Stopnje prostosti 2 2 2 

Statistična značilnost 0,062 0,094 0,190 

Op.: glede na tip okolja. 

Povprečni rang pri dimenzijah ustvarjalnosti v splošnem narašča v smeri od mestnega k 

primestnemu do vaškega tipa okolja. Iz preglednice 10 izberemo, da se najnižja ustvarjalnost 

kaže pri študentih iz mestnega okolja, najvišja pa pri študentih iz vaškega okolja.Vendar 

prikazane razlike niso statistično značilne, kar predpisujemo premajhnemu vzorcu populacije 

eksperimenta. 

Preglednica 23 prikazuje testno statistiko glede na tip okolja (mestno, primestno in vaško). Iz 

nje razberemo, da hi-kvadrat znaša pri spremenljivki fluentnost 5,564, zanj ustrezata dve 

stopnji prostosti. Vrednost testne statistike je statistično značilna pri 0,062 (kar je več od 

0,05), zato ne moremo trditi, da so srednje vrednosti glede na fluentnost različne glede na tip 

okolja, saj je tveganje preveliko (6,2 %).  

Pri spremenljivki fleksibilnost hi-kvadrat zavzame vrednost 4,737 in mu ustrezata dve 

prostostni stopnji. Njegova statistična značilnost je 0,094, kar kaže, da srednje vrednosti niso 

različne glede na tip okolja, saj je tveganje preveliko, da bi trdili obratno (9,4 %).  

Tretja spremenljivka, tj. izvirnost, zavzame vrednost pri hi-kvadratu 3,324, kateremu ustrezata 

natanko dve stopnji prostosti. Njegova statistična značilnost je 0,190, zato ne moremo trditi, 

da so srednje vrednosti glede na tip okolja različne.  



66 

Statistična značilnost (preglednica 23) je pri spremenljivkah fluentnost 0,062, fleksibilnost 

0,094 in izvirnost 0,190, kar kaže, da razlike niso statistično značilne, saj je tveganje 

preveliko (večje od 0,05), da bi lahko trdili drugače. Da razlike niso statistično značilne, 

pripisujemo premajhnemu vzorcu populacije eksperimenta. 

6.7 Prispevek k znanosti in stroki 

Z magistrskim delom smo raziskali vpliv sproščanja na ustvarjalnost posameznika in prišli do 

zaključkov, ki bodo prispevali k nadaljnji strokovni in znanstveni obravnavi na področju 

sproščanja, joge smeha in ustvarjalnosti. Ugotovili smo, da sproščanje s tehniko joge smeha 

pozitivno vpliva na vse dimenzije ustvarjalnosti (fluentnost, fleksibilnost in izvirnost) ter 

posledično vpliva na izražanje ustvarjalnosti posameznika. Skupina, ki je opravljala tehniko 

sproščanja jogo smeha, je dosegla zavidljivo in statistično značilno boljše rezultate pri 

merjenju ustvarjalnosti kot pa skupina, ki se joge smeha ni udeležila. Ugotovili smo, da joga 

smeha izboljšuje posameznikovo psihofizično aktivnost (zmanjšanje stresa, izboljšanje 

koncentracije in povečanje sposobnosti za smejanje brez razloga) in psihično-fizično stanje 

(boljše telesno in duševno počutje, večja sproščenost in samozavest) kot tudi, da ima 

posameznik po jogi smeha večjo sposobnost ustvarjalnega reševanja problemov in je bolj 

pozitivno usmerjen k timskemu delu. Joga smeha pa pomaga tudi pri zmanjšanju zaviralnih 

dejavnikov, ki omejujejo izražanje ustvarjalnosti pri posamezniku. Med drugim smo s 

faktorsko analizo dobili pet ključnih faktorjev, izmed katerih dva (faktor 2: psihično-fizično 

stanje in faktor 4: pozitivna usmerjenost k timskemu delu) vplivata na dve dimenziji 

ustvarjalnosti – fluentnost in izvirnost. Povezanosti ustvarjalnosti posameznikov s tipom 

okolja in s spodbujanjem staršev in učiteljev v osnovni in srednji šoli nismo ugotovili, a ne 

moremo mimo ugotovljenega dejstva o vplivu tipa okolja na ustvarjalnost, saj so udeleženci iz 

vaškega okolja dosegli največjo ustvarjalnost pri reševanju divergentne naloge razmišljanja. 

Raziskave, ki bi preučevala vpliv sproščanja s tehniko joge smeha na ustvarjalnost 

posameznika, ni moč zaslediti v dostopni literaturi, zato postavljena in razvita metodologija te 

magistrske naloge predstavlja izviren doprinos k znanosti in stroki, hkrati pa odpira nove 

smernice in odprta vprašanja za nadaljnje raziskovanje na področju spodbujanja ustvarjalnosti 

z jogo smeha kot tudi z ostalimi tehnikami sproščanja.  

Z raziskavo smo dokazali, da je prava pot k boljši ustvarjalnosti in posledično tudi 

inovativnosti v sproščanju posameznika. Zaključimo lahko, da sproščanje predstavlja enega 

izmed pomembnih korakov na poti k boljši ustvarjalnosti in inovativnosti vsakega 

posameznika, organizacije in celotne družbe. 

Rezultati raziskave bodo javno predstavljeni na predstavitvah magistrskega dela v Ljubljani in 

Ilirski Bistrici. V pripravi pa je tudi znanstveni in strokovni članek.  
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 SKLEP 7

Z magistrskim delom z naslovom Vpliv sproščanja na ustvarjalnost posameznika smo preučili 

vpliv sproščanja s tehniko joge smeha na ustvarjalnost posameznika. V teoretičnem delu smo 

s pomočjo domače in tuje literature predstavili temeljna izhodišča o ustvarjalnosti, sproščanju 

in jogi smeha. Med drugim smo prikazali ključne vzporednice in relacije med ustvarjalnostjo 

in sproščanjem ter prikazali njuno povezanost v praksi. Teoretični del predstavlja v tem 

magistrskem delu temeljno predpostavko za izpeljavo empiričnega dela magistrskega dela. 

Ker v dostopni literaturi metodologija za empirični del ni bila jasno izdelana, smo s pomočjo 

preučene domače in tuje literature, ki je temeljila predvsem na predhodnih raziskavah, 

povezanih na temo ustvarjalnosti, sproščanja in joge smeha, razvili originalno metodologijo 

za spremljanje učinkov sproščanja na ustvarjalnost posameznika. Z metodo eksperimenta smo 

v empiričnem delu preučili vpliv tehnike sproščanja joge smeha na ustvarjalnost posameznika 

kot tudi, ali je spodbujanje staršev, učiteljev ter tip okolja, v katerem prebiva posameznik, 

povezano z izražanjem njegove ustvarjalnosti.  

7.1 Ustvarjalnost 

S pomočjo treh dimenzij ustvarjalnosti, fluentnost, fleksibilnost in izvirnost, ki jih je vpeljal 

Ellis Paul Torrance in po katerem so poznani Torranceovi testi za merjenje ustvarjalnosti, smo 

v tem magistrskem delu merili ustvarjalnost posameznikov. Pri reševanju naloge 

divergentnega razmišljanja na omejen čas dveh minut posameznik povprečno sproducira med 

šest in osem idej (Emma 2005, 94), slovensko povprečje idej na posameznika pa se giblje 

okrog 4,5 (Štakul Petkovšek 2014). Pri analizi naše raziskave pa smo prišli do ugotovitev, da 

je posameznik povprečno nanizal 5,48 idej, upoštevajoč vpliv joge smeha, kar je bistveno več 

kot kaže statistika za Slovenijo. Če primerjamo povprečno število idej med skupinama, pa 

ugotovimo, da je eksperimentalna skupina bila boljša od kontrolne, saj je posameznik 

povprečno prispeval 6,52 idej, medtem ko so posamezniki v kontrolni skupini povprečno 

prispevali 4,44 ideje. Pri dimenziji fleksibilnost je skupina, ki je opravljala jogo smeha, ideje 

oblikovala v 23 kategorij (povprečje št. kategorij na posameznika 4,88), medtem ko je 

kontrolna skupina oblikovala 6 kategorij manj, in sicer 17 (povprečno število kategorij na 

posameznika 3,44). Eksperimentalna skupina je bila tudi pri dimenziji izvirnost boljša od 

kontrolne skupine, saj je dosegla povprečno oceno izvirnosti 2,52, medtem ko je slednja v 

kontrolni skupini znašala 2,03. Najboljši ocenjeni ideji (»kompas« in »proti smrčanju«) kot 

tudi najvišja povprečna ocena izvirnosti posameznika (3,60) prihajajo iz eksperimentalne 

skupine, ki je pred reševanjem divergentne naloge razmišljanja opravljala sproščanje z jogo 

smeha. Preverjanje hipotez ni pokazalo nič kaj drugačne rezultate pri merjenju ustvarjalnosti, 

saj smo z Mann-Whitney testom potrdili statistične razlike med skupinama pri vseh treh 

dimenzijah: fluentnost, fleksibilnost in izvirnost ter tako v celoti potrdili prvo hipotezo (z 

njenimi podhipotezami) magistrskega dela. 
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Preučevali smo tudi spodbude ustvarjalnosti s strani staršev, učiteljev in okolja. Udeleženci iz 

obeh skupin se strinjajo, da so jih starši spodbujali k ustvarjalnosti v obdobju 

osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, saj dosežena povprečna vrednost znaša 

3,90. Nekoliko manj se strinjajo s trditvijo, da jih okolje trenutno spodbuja k ustvarjalnosti 

(dosežena povprečna vrednost = 3,12) in da so učitelji v osnovni in srednji šoli spodbujali 

njihovo ustvarjalnost (dosežena povprečna vrednost = 3,10). Pri preverjanju druge hipoteze pa 

smo na podlagi korelacij slednjo zavrnili, saj so rezultati analize pokazali, da tip okolja, 

spodbujanje ustvarjalnosti s strani staršev in učiteljev v osnovni in srednji šoli ni povezano z 

izražanjem ustvarjalnosti pri posamezniku. Čeprav smo dokazali, da vpliv tipa okolja ni 

statistično značilen, moremo izpostaviti ugotovljeno dejstvo, da so redki udeleženci iz 

vaškega okolja dosegli največjo ustvarjalnost pri reševanju divergentne naloge razmišljanja –

slednje odpira nove smernice za nadaljnja raziskovanja. 

7.2 Joga smeha in ustvarjalnost 

Zgoraj navedene sklepne rezultate dodatno dokazujemo tudi z analizo odgovorov anketnega 

vprašalnika udeležencev po sproščanju z jogo smeha in opravljeni divergentni nalogi 

ustvarjalnega razmišljanja. Rezultati analize ankete drugega dela o sproščanju po jogi smeha, 

kjer so udeleženci označili, koliko se strinjajo s postavljeno trditvijo (1 = popolna se ne 

strinjam, 2 = popolnoma se strinjam, 3 = deloma se strinjam, 4 = strinjam se, 5 = popolnoma 

se strinjam), kažejo, da se je udeležencem po opravljeni jogi smeha povečala njihova 

domišljija (PV = 3,72), produktivnost za reševanje problema (PV = 3,24), izvirnost 

(PV = 3,2), kreativnost (PV = 3,28), samozavest (PV = 3,6) in sproščenost (PV = 3,48). Imeli 

so več pozitivne energije (PV = 3,92), povečala se jim je tudi želja po timskem delu 

(PV = 3,8) in samozaupanje (3,32).  

Faktorska analiza je pokazala, da lahko večje število spremenljivk (v našem primeru trditve o 

sproščanju po jogi smeha) pojasnimo s petimi faktorji: psihično-fizična aktivnost (faktor 1), 

psihično-fizično stanje (faktor 2), sposobnost ustvarjalnega reševanja problemov (faktor 3), 

pozitivna usmerjenost k timskemu delu (faktor 4) in zaviralni dejavniki (faktor 5). 

O psihično-fizični aktivnosti in stanju posameznika (faktor 1 in faktor 2) govorita avtorici 

Jerčič in Kersnič (2004, 276), ki opisujeta smeh in humor kot odlično vrsto sproščanja, ki 

vplivata na človekovo psihično-fizično zdravje. Newman (2012) pa pravi, da je ravno 

sproščanje pomemben dejavnik, ki v posamezniku spodbudi delovanje desne polovice 

možganov – tam, kjer imajo mesto ustvarjalnost, občutki, čustva in intuicija. Ko se telesno in 

duševno sprostimo, povečamo možnost za pojavnost novih idej, naša podzavest začne 

delovati bolj ustvarjalno. Račnik (2008b) ugotavlja, da ko se človek umiri in sprosti, so 

njegovi ustvarjalni procesi veliko bolj učinkoviti. K temu se pridružujeta tudi slovenska 

avtorja Berginc in Krč (2001, 75–76), ki pravita, da s spodbujanjem humorja in smeha ter z 

drugimi tehnikami sproščanja dosežemo boljši pretok energije in obvladovanje napetosti, 
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psihično-fizičnega stanja in aktivnosti, ki se kaže kot povečanje ustvarjalnosti pri 

posamezniku. O sposobnosti ustvarjalnega reševanja problemov (faktor 3) posameznika, v 

katerem je moč zaznati veliko mero sproščenosti, govori Pinola (2013), ki zagovarja stališče, 

da s sprostitvijo dosežemo, da naša podzavest začne delovati bolj ustvarjalno, zato hitreje 

lahko poiščemo uporabno rešitev na zastavljeni problem. Pozitivna usmerjenost k timskemu 

delu (faktor 4) izpostavljata avtorja Browna (2008) in Bolta (2006, 24), ki pravita, da 

povečanje samozaupanja, želje po timskem delu in pozitivne energije ugodno delujejo na 

ustvarjalno in uporabno rešitev problema. Bolta (prav tam) dodaja, da pozitivna naravnanost 

zmanjša strah pred izražanjem novih idej, želja po timskem delu pa prinese odlično delovanje 

posameznika v ustvarjalnih timih, v katerih gre za produciranje novih (uporabnih) idej oz. 

rešitev. Brown (2008) in Bolta (2006, 24) izpostavljata ključne pospeševalce ustvarjalnega 

procesa, med katere štejeta pozitivno vzdušje, timsko delo in samozavest, kar v našem 

primeru opisuje faktor 4 (pozitivna usmerjenost k timskemu delu). Različni avtorji (Račnik 

2008b; Kojić 2004, 52–53; Štakul Petkovšek 2015; Brown 2008) pa slabše izražanje 

ustvarjalnosti predpisujejo zaviralnim dejavnikom ustvarjalnosti (v našem primeru faktor 5), 

ki jih je potrebno za učinkovitejše delovanje ustvarjalnega procesa zmanjšati. Kot najbolj 

ključnega izpostavljajo strah posameznika, ki ga označujejo kot najhujšega zaviralca 

ustvarjalnosti in katerega vpliv je potrebno zmanjšati na minimalno raven.  

Rezultati regresijske analize so pokazali, da na dimenzijo fluentnost ne vpliva noben faktor, 

medtem ko na dimenzijo fleksibilnost vplivata dva faktorja – psihično-fizično stanje (faktor 2) 

in pozitivna usmerjenost k timskemu delu (faktor 4). Pri izvirnosti pa ima statistično izrazit 

vpliv le eden faktor – pozitivna usmerjenost k timskemu delu (faktor 4).  

Kot pomembno sklepno ugotovitev pa dodajmo, da je kar 84 % udeležencev mnenja, da bi 

vsakodnevna vadba z jogo smeha prinesla korist pri njihovem vsakodnevnem delu kot tudi da 

bi z vpeljavo joge smeha v delovno okolje zmanjšali vsakodnevno napetost in stres ter 

pripomogli k izboljšanju medsebojnih odnosov, zaupanju in motivaciji ter produktivnosti 

posameznika. 

7.3 Ključne ugotovitve 

Z navedenimi dokazanimi ugotovitvami smo prispevali k dosedanjim raziskavam 

raziskovalcev, ki so se ukvarjali s preučevanjem vpliva sproščanja na ustvarjalnost 

posameznika. Tu izpostavljamo predvsem avtorje De Blooma idr. (2014, 164–171) in Dinga 

idr. (2014, 217–221), ki so s podobnimi raziskavami z metodo eksperimenta dokazali, da 

sproščanje z meditacijo in s počitniškim oddihom vpliva na nivo ustvarjalnosti posameznika, 

ter Beckmana, Regierja in Younga (2007, 167–181), ki so dokazali pozitivne učinke joge 

smeha na učinkovitost, uspešnost in zadovoljstvo delavcev na delovnem mestu (zmanjšanje 

stresa, večja osebna učinkovitost, pozitivni odnos do samega dela, večja sposobnost za timsko 

delo).  
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Ustvarjalnost igra ključno vlogo pri reševanju problemov in produkciji novih idej, s katerimi 

pripomoremo k razvoju in inovativnosti posameznika, organizacije in družbe (De Bloom idr. 

2014, 164; Ding idr. 2014, 217). Inoviranje ne sme postati le »občasen hobi, ampak rutina 

vsakega zaposlenega« (Štakul Petkovšek 2015), kjer ključno vlogo odigra organizacija, ki 

mora vzpostaviti ustvarjalno okolje, kjer napak, ki nastanejo pri iskanju novih poti oz. rešitev, 

ne kritizira, ampak jih podpira ter tako vzpostavlja sistem dobre inovacijske kulture in klime, 

v kateri se prepleta prijateljsko vzdušje, varnost, zaupanje in igra (Štakul Petkovšek 2015). 

Vsak posameznik ima v sebi sposobnost ustvarjanja, ampak velikokrat je le-ta slabo 

izkoriščena, zato je pomembno, da poleg vzpostavitve t. i. varnega okolja spodbujamo tudi 

posameznikovo uresničevanje lastne vizije, svobodno razvijanje njegovih zmožnosti ter znanj. 

S tem načinom organizacija ustvarja dodano vrednost v vseh fazah invencijsko-inovacijskega 

procesa. 

Pri sproščanju s tehniko joga smeha gre za povezavo dveh medsebojno povezanih elementov 

joge in smeha, ki v življenje posameznika prinesejo sproščenost, pozitivnost, veselje in srečo 

kot tudi odprtost, občutek varnosti, medsebojnega zaupanja in svobodno izražanje mnenj ter 

interakcijo z drugimi (timsko delo), kar predvsem vpliva na delovno vzdušje v kolektivu 

(Krebs 2010, 37–38). Tudi z izvedbo eksperimenta v tej magistrski nalogi smo potrdili, da je 

joga smeha pripomogla k izboljšanju posameznikove psihično-fizične aktivnosti, psihično-

fizičnega stanja, sposobnosti ustvarjalnega reševanja problemov in pozitivne usmerjenosti k 

timskemu delu. Z vzpostavitvijo boljšega psihično-fizičnega počutja smo omejili vpliv 

zaviralnih dejavnikov ustvarjalnosti. Tu izpostavljamo predvsem strah, ki predstavlja 

ključnega zaviralca ustvarjalnega procesa pri posamezniku, zato je potrebno strah zmanjšati 

na minimalno raven z vzpostavitvijo ustvarjalnega vzdušja oz. t. i. varnega kroga, v katerem 

prevladuje igranje, prijateljstvo, zaupanje in sproščenost. Tako posamezniki postanejo odprti 

za delitev tudi najbolj norih idej, ob tem pa so pripravljeni več tvegati (Brown 2008; Štakul 

Petkovšek 2015). 

Glede na rezultate sklepamo, da nam je z jogo smeha uspelo zmanjšati vpliv zaviralnih 

dejavnikov ustvarjalnosti (predvsem straha), saj smo z izboljšanjem psihično-fizičnega stanja 

(boljše telesno in duševno počutje, umirjenost, sproščenost, boljša koncentracija) in aktivnosti 

(manj stresa, večja koncentracija, zmožnost smejanja brez razloga) posameznika, pozitivnega 

odnosa do timskega dela (občutek večjega zaupanja, pozitivna energija, povečanje želje po 

timskem delu) vzpostavili ustvarjalno vzdušje in povečali vpliv ključnih elementov za 

spodbujanje ustvarjalnega procesa in vzpostavitev ustvarjalnega okolja pri posamezniku. 

Glede na zgornje navedbe ugotovimo, da tehnika joge smeha pripomore k izboljšanju in 

spodbujanju celotnega ustvarjalnega procesa pri posamezniku. Z njenim izvajanjem vplivamo 

na izboljšanje posameznikovega psihično-fizičnega počutja, spodbudimo njegovo psihično-

fizično aktivnost in pozitivno naravnanost k timskemu delu, hkrati pa zmanjšamo vpliv 

zaviralnih dejavnikov. Navedeno pa ne pripomore le k izboljšanju posameznikovega 
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ustvarjalnega procesa, ampak tudi k vzpostavitvi ustvarjalne klime, kar predstavlja osnovo pri 

gradnji inovacijske klime in kulture v organizaciji. Na podlagi rezultatov sklepamo, da 

sproščanje z jogo smeha lahko uvrstimo med tehnike spodbujanja ustvarjalnega mišljenja, ki 

na drugačen, a uspešen način, spodbuja posameznikov ustvarjalni proces in hkrati prispeva k 

boljši inovativnosti posameznika in razvoju invencijsko-inovacijskega procesa v 

organizacijah. 
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Priloga 1 

 

 

Identifikacijski znak:______ 

VPLIV SPROŠČANJA NA USTVARJALNOST POSAMEZNIKA 

Spoštovani! 

Sem študentka magistrskega študija Fakultete za management Koper. Za magistrsko nalogo 

preučujem vpliv sproščanja na ustvarjalnost posameznika. Pri empiričnem delu magistrske 

naloge bom izvajala eksperiment. Po zaključeni fazi eksperimenta bi vas prosila, da 

odgovorite tudi na anketni vprašalnik, ki je pred vami. Namen anketnega vprašalnika je 

pridobiti nekaj splošnih podatkov in vaše mnenje oziroma oceno o počutju in ustvarjalnosti 

po izvedbi sproščanja z jogo smeha.  

Podatki pridobljeni v empiričnem delu magistrske naloge bodo uporabljeni samo za 

raziskovalne namene, sodelovanje v raziskavi je popolnoma anonimno.  

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 

 

Andreja Boštjančič 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

A. DEMOGRAFSKA VPRAŠANJA 

V razpredelnici imate zaprte tipe vprašanj. Pri vsakem vprašanju označite odgovor z 
oznako »X«.  

1. Spol 

¨ženska ¨moški 

2. Krajevno okolje, v katerem živim, je 

¨mestno ¨primestno ¨vaško 

B. USTVARJALNOST IN SPROŠČANJE 

3. Pred seboj imate naštete trditve. Vaša naloga je, da natančno preberete trditev in pri 
vsaki trditvi označite, koliko se z določeno trditvijo strinjate. Obkrožite izbrano vrednost! 

Trditev 

1 – 
Popolnoma 

se ne 

strinjam 
2 – Ne 

strinjam se 

3 – 
Deloma se 

strinjam 
4 – 

Strinjam se 

5 – 
Popolnoma 

se strinjam 

Učitelji so spodbujali mojo ustvarjalnost v 
osnovni in srednji šoli. 

1 2 3 4 5 

Starši so spodbujali mojo ustvarjalnost v 

osnovni in srednji šoli.  
1 2 3 4 5 

Okolje, v katerem trenutno delam, me 

spodbuja k ustvarjalnosti. 
1 2 3 4 5 

 

4. Kakšen pomen predpisujete sproščanju? (Opišite!) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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C. SPROŠČANJE Z JOGO SMEHA 

5. Pred seboj imate naštete trditve. Vaša naloga je, da natančno preberete trditev in pri 
vsaki trditvi označite, koliko se z določeno trditvijo strinjate. Obkrožite izbrano vrednost! 

Trditev 

1 – 
Popolnoma 

se ne 

strinjam 
2 – Ne 

strinjam se 

3 – 
Deloma se 

strinjam 
4 – 

Strinjam se 

5 – 
Popolnoma 

se strinjam 

Sem bil/a bolj sproščen/a.  1 2 3 4 5 

Se je želja po timskem delu povečala. 1 2 3 4 5 

Sem se lahko smejal/a brez razloga. 1 2 3 4 5 

Sem občutil večjo kreativnost kot pri svojem 
vsakdanjem delu. 

1 2 3 4 5 

So bile moje ideje bolj izvirne. 1 2 3 4 5 

Se je zmanjšal strah pri izražanju nenavadnih 
in drznih idej.  

1 2 3 4 5 

Sem se čutil/a sposobnega pogledati problem 
v drugačni luči in najti drugačno rešitev. 

1 2 3 4 5 

Nisem občutil/a stresa v svojem telesu 
(pospešeno bitje srca, znojenje, suha usta, 
povečana nervoza) 

1 2 3 4 5 

Se je moja koncentracija izboljšala. 1 2 3 4 5 

Se je povečalo zaupanje vase. 1 2 3 4 5 

Sem se počutil/a razdražljivega 1 2 3 4 5 

Se je zmožnost smejanja brez razloga 
povečala 

1 2 3 4 5 

Se je povečala moja samozavest. 1 2 3 4 5 

Sem se počutil/a umirjenega. 1 2 3 4 5 

Je bila napetost mišic v mojem telesu 
manjša.  

1 2 3 4 5 

Je moje telesno in duševno počutje boljše. 1 2 3 4 5 

Se je moja produktivnost za reševanje 
problema povečala.  

1 2 3 4 5 

Je bila moja domišljija izrazitejša.  1 2 3 4 5 

Sem bil/a napolnjen/a s pozitivno energijo. 1 2 3 4 5 

 

6. Kako bi ocenili vaše trenutno počutje?  

V spodnji razpredelnici označitevrednost, ki ustreza vašemu trenutnemu počutju! Mogoč je 
samo en odgovor. 

Zelo slabo Precej slabo Niti dobro niti slabo Precej dobro Zelo dobro Odlično 

1 2 3 4 5 6 
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7. Kakšne učinke bi po vašem mnenju prinesla uporaba tehnike sproščanja joge smeha 
na delovnem mestu in kako bi vplivalo na medčloveške odnose v kolektivu? (Opišite!) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Kako bi vsakodnevno sproščanje z jogo smeha vplivalo na vaše življenje? (Opišite!) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Ali menite, da bi vsakodnevna vadba z jogo smeha prinašala koristi pri vašem 
vsakodnevnem delu? Prosim izberite odgovor!Mogoč je samo en odgovor. 

¨Da ¨ Ne 

 

Hvala za sodelovanje! J 
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Identifikacijski znak:_____ 

VPLIV SPROŠČANJA NA USTVARJALNOST POSAMEZNIKA 

Spoštovani! 

Sem študentka magistrskega študija Fakultete za management Koper. Za magistrsko nalogo 

preučujem vpliv sproščanja na ustvarjalnost posameznika. Pri empiričnem delu magistrske 

naloge bom izvajala eksperiment. Po zaključeni fazi eksperimenta bi vas prosila, da 

odgovorite tudi na anketni vprašalnik, ki je pred vami. Namen anketnega vprašalnika je 

pridobiti nekaj splošnih podatkov in vaših mnenj o ustvarjalnosti in sproščanju.  

Podatki pridobljeni v empiričnem delu magistrske naloge bodo uporabljeni samo za 

raziskovalne namene, sodelovanje v raziskavi je popolnoma anonimno.  

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 

 

Andreja Boštjančič 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

A. DEMOGRAFSKA VPRAŠANJA 

V razpredelnici imate zaprte tipe vprašanj. Pri vsakem vprašanju označite odgovor z 
oznako »X«.  

1. Spol 

¨ženska ¨moški 

2. Krajevno okolje, v katerem živim, je 

¨mestno ¨primestno ¨vaško 

B. USTVARJALNOST IN SPROŠČANJE 

3. Pred seboj imate naštete trditve. Vaša naloga je, da natančno preberete trditev in pri 

vsaki trditvi označite, koliko se z določeno trditvijo strinjate. Obkrožite izbrano vrednost! 

Trditev 

1 – 
Popolnoma 

se ne 

strinjam 
2 – Ne 

strinjam se 

3 – 
Deloma se 

strinjam 
4 – 

Strinjam se 

5 – 
Popolnoma 

se strinjam 

Učitelji so spodbujali mojo ustvarjalnost v 

osnovni in srednji šoli. 
1 2 3 4 5 

Starši so spodbujali mojo ustvarjalnost v 
osnovni in srednji šoli.  

1 2 3 4 5 

Okolje, v katerem trenutno delam, me 

spodbuja k ustvarjalnosti. 
1 2 3 4 5 

 

4. Kakšen pomen predpisujete sproščanju? (Opišite!) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Kako bi ocenili vaše trenutno počutje?  

V spodnji razpredelnici označitevrednost, ki ustreza vašemu trenutnemu počutju! Mogoč je 
samo en odgovor. 

Zelo slabo Precej slabo Niti dobro niti slabo Precej dobro Zelo dobro Odlično 

1 2 3 4 5 6 

 

Hvala za sodelovanje! J 
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Delovni list:  

»Vpliv sproščanja na ustvarjalnost posameznika« 

 

 Identifikacijski znak:______ 

 

Za kaj vse lahko uporabimo sponko za papir? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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POENOTENJE IDEJ POSAMEZNIKOV V EKSPERIMENTALNI SKUPINI 

Id_znakposame

znika 
Ideja Poenotena ideja 

4 Speti lase 

Speti liste 

Resetiranje kalkulatorja 

Čohanje po ušesih 

Odklenemo ključavnico 

Spenjanje 

Spenjanje papirja 

Popravilo kalkulatorja 

Praskanje po ušesih 

Odklepanje ključavnice 

6 Damo na magnet 

Za list 

Za lase 

Za odpiranje kartice za I-phone 

Za zobotrebec 

Da ne pomešaš liste 

Damo na magnet 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Odpiranje sim kartic na mobilnem telefonu 

Zobotrebec 

Razvrščanje 

8 Podaljšek roke 

Da daš sim iz telefona 

Skup daš papir 
Preluknjati majhne stvari 

Za umetnostne skice 

Za modeliranje 

Namesto igle 

Za zbiranje  

Za pritrditev slike 

Da nanjo kaj obesimo 

Uhan 

Šivanje 

Podaljšek roke 

Odpiranje sim kartic na mobilnem telefonu 

Spenjanje papirja 

Luknjanje 

Izdelava umetniških predmetov 

Modeliranje 

Iglo 

Zbiranje 

Pritrjevanje  

Obešalnik 

Izdelava nakita 

Šivanje 

10 Za risanje Risanje 

12 Držalo za papir 
Zobotrebec 

Čiščenje raznih majhnih predmetov 

Razstavimo in dobimo žičko 

Izdelujemo nakit (uhani) 

Zvijanje v obliko 

Zvežemo kaj če jo prej razpremo v 
žičko 

Prstan 

Držalo za papir 
Zobotrebec 

Čiščenje 

Razstavljanje 

Izdelava nakita 

Oblikovanje 

Vezanje 

Izdelava nakita 

16 Spenjat 

Za lase 

Za mizo in prt 

Risanje 

Glasbo 

Vdiranje vrat 

Zbadanje 

Trganje 

Zobotrebec 

Bolečino 

Uničevanje 

Tetoviranje 

Servisiranje avta 

Zvijanje 

Lomljenje 

Sproščanje 

Spenjanje 

Spenjanje 

Mizo in prt 

Risanje 

Glasbilo 

Odklepanje ključavnice 

Povzročanje bolečine 

Trganje 

Zobotrebec 

Povzročanje bolečine 

Uničevanje 

Tetoviranje 

Servisiranje avta 

Zvijanje 

Lomljenje 

Sproščanje 
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Id_znakposame

znika 
Ideja Poenotena ideja 

20 Spet papir 

Za bunkice za na smrekico 

Za pripeti kakšen listek 

Za majhno luknjico  

Naredit 

Za lase 

Resetiranje kalkulatorja 

Zbadanje 

Spenjanje papirja 

Držalo za božični okrasek 

Pritrjevanje  

Luknjanje 

Spenjanje 

Popravilo kalkulatorja 

Povzročanje bolečine 

22 Spenjanje listov 

Za okraševanje oblačil 
Za sestavljanje skulptur 

Za okraske 

Za pritrdit stvari na torbo 

Igranje 

Spenjanje frizure 

Trzalica za kitaro 

Spenjanje papirja 

Okras 

Oblikovanje 

Držalo za božični okrasek 

Pritrjevanje  

Igranje 

Spenjanje 

Trzalica za kitaro 

24 Spenjanje listov 

Oblikovanje frizure 

Spenjanje (ožanje) hlač  
Izdelovanje voščilnic 

Risanje na les 

Zbadanje 

Oblikovanje obleke 

Zavijanje daril 

Spenjanje papirja 

Oblikovanje frizure 

Spenjanje 

Izdelava umetniških predmetov 

Risanje 

Povzročanje bolečine 

Oblikovanje oblačil 
Zavijanje daril 

26 Spet listke/liste 

Za glavnik 

Provaš zakuriti ogenj 
Zobotrebec 

Odklep ključavnice 

Za lepilni trak  

Spenjanje papirja 

Glavnik 

Pripomoček za zakuriti ogenj 
Zobotrebec 

Odklepanje ključavnice 

Lepilni trak 

32  Spenjanje papirja 

Spenjanje las 

Odklepanje ključavnice 

Prižiganje avta 

Luknjanje papirja 

Zobotrebec(čiščenje zob) 
Nalivno pero 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Odklepanje ključavnice 

Prižiganje avtomobila 

Luknjanje papirja 

Zobotrebec 

Nalivno pero 

36 Spenjanje papirja 

Zakrpati plesna oblačila 

Spenjanje papirja 

Popravilo oblačil 
42 Da ne pomešaš listek 

Za liste 

Razvrščanje 

Spenjanje papirja 

44  Spenjanje listov 

Spenjanje zadrg pri hlačah 

Izdelava figuric 

Za uhane 

Za zapestnico 

Za ogrlico 

Za obesek 

Za okras na špangici 
Za čevlje 

Ščipalka 

Za broško 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Izdelava umetniških predmetov 

Izdelava nakita 

Izdelava nakita 

Izdelava nakita 

Obesek 

Okras 

Čevlje 

Ščipalko 

Broško 

46  Spenjanje listov 

Za ustvarjanje 

Za dekoracijo 

Za lepotni dodatek 

Resetiranje kalkulatorja 

Zapiranje vrečk 

Spenjanje papirja 

Ustvarjanje 

Dekoracijo  

Izdelava nakita 

Popravilo kalkulatorja 

Zapiranje vrečk 
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Id_znakposame

znika 
Ideja Poenotena ideja 

48  Speti liste 

Speti lase 

Izdelavo umetnin 

Namesto gumba na hlačah 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Izdelava umetniških predmetov 

Gumb 

58 Da daš liste skupaj 
Za zapret majico 

Okraševanje 

Speti lase 

Odpiranje ključavnice 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Okras 

Spenjanje 

Odklepanje ključavnice 

62 Spenjanje listov 

Za spenjanje lase 

Zobotrebec 

Čiščenje tankih oz. Ozkih stvari 
Za odpiranje sim kartic 

Prebosti folijo 

Odpirati ključavnico 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Zobotrebec 

Čiščenje 

Odpiranje sim kartic na mobilnem telefonu 

Luknjanje 

Odklepanje ključavnice 

64 Spenjanje las 

Za speti liste 

Za izdelovanje raznih izdelkov 

Za karton 

Spenjanje 

Spenjanje papirja 

Izdelava umetniških predmetov 

Karton 

66 Spenjanje listov 

Uhane 

Luknjanje listov 

Šivanje 

Okras 

Spenjanje papirja 

Izdelava nakita 

Luknjanje 

Šivanje 

Okras 

68 Spenjanje listov 

Zobotrebec 

Odklepanje ključavnice 

Čiščenje noht 
Speti lase 

Obešalnik 

Risanje 

Kompas 

Tetoviranje 

Spenjanje papirja 

Zobotrebec 

Odklepanje ključavnice 

Čiščenje 

Spenjanje 

Obešalnik 

Risanje 

Kompas 

Tetoviranje 

70 Spenjanje papirja 

Spenjanje las 

Preživetje v naravi 
Za lase 

Za liste 

Za obesit okrasek   

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Preživetje v naravi 
Spenjanje 

Spenjanje papirja 

Držalo za božični okrasek 

74 Na božični smrekici 
Za pas 

Za kravato 

Za nos 

Za denar 

Varnostni pas 

Proti smrčanju 

Pas 

Kravato 

Nos 

Denar 

Varnostni pas 

Proti smrčanju 

76  Speti lase 

Speti liste 

Za igranje 

Za narediti krog 

Za orožje 

Spenjanje 

Spenjanje papirja 

Igranje 

Oblikovanje kroga 

Orožje 
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Id_znakposame

znika 
Ideja Poenotena ideja 

78 Spenjanje listov 

Udiranje 

Rezanje 

Šivanko 

Ročaj 
Prstan 

Kozarec 

Lutko 

Okras 

Spenjanje papirja 

Vlamljanje 

Rezanje 

Šivanje 

Ročaj 
Izdelava nakita 

Kozarec 

Lutko 

Okras 
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POENOTENJE IDEJ POSAMEZNIKOV V KONTROLNI SKUPINI 

Id. znak 

posameznika 
Ideja Poenotena ideja 

3 Spenjanje las 

Spenjanje listov 

Dobimo stvari vn iz majhnih lukenj 

Za oblike 

Za kazalo 

Spenjanje 

Spenjanje papirja 

Dobimo stvari vn iz majhnih lukenj 

Oblikovanje  

Kazalo 

5 Za lase 

Za papir 

Naramnice od nedrčka 

Za zapestnico 

Za popravilo oblačil 

Spenjanje 

Spenjanje papirja 

Naramnice od nedrčka 

Modni dodatek 

Popravilo oblačil 
7 Spenjanje papirja 

Držalo za božični okrasek 

Vlom ključavnice 

Izdelava papirnatih rožic 

Zapestnico 

Zapiranje vrečk 

Dekorativna veriga 

Spenjanje papirja 

Držalo za božični okrasek 

Odklepanje ključavnice 

Izdelava umetniških predmetov 

Modni dodatek 

Zapiranje vrečk 

Dekorativno verigo 

9 Za papir 

Odklenit ključavnico 

Za kaj preluknjat 

Za spenjanje las 

Praskanje  

Uhan 

Spenjanje papirja 

Odklepanje ključavnice 

Luknjanje 

Spenjanje 

Praskanje 

Modni dodatek 

11 Spenjanje papirja 

Za frizure 

Obešanje zadev 

Odklepanje ključavnic 

Prebadanje zadev 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Obešalnik 

Odklepanje ključavnice 

Luknjanje 

17 Spenjanje paprija 

Vlamljanje 

Izdelava nakita 

Modni dodatek pripet na oblačilih 

Trnek 

V umetnosti 

Spenjanje papirja 

Vlamljanje 

Izdelava nakita 

Modni dodatek 

Trnek 

Izdelava umetniških predmetov 

19 Spenjanje papirja 

Da se popraskaš ko te srbi 
Luknanje 

Namesto vilice 

Uhan 

Spenjanje papirja 

Praskanje 

Luknjanje 

Vilica 

Modni dodatek 

21 Spenjanje listov 

Spenjanje las 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

25  /  / 

27 Sepnjanje listov 

Razvrščanje dokumentov 

Spenjanje las 

Za izdelovanje 

Spenjanje papirja 

Razvrščanje 

Spenjanje 

Izdelovanje 

33 Spenjanje dokumentov 

Obesek za ključe 

Odklepanje vrat 

Zobotrebec 

Spenjanje in fiksiranje las 

Okrasek na torti 

Puljenje obrvi 

Spenjanje papirja 

Obesek za ključe 

Odklepanje ključavnice 

Zobotrebec 

Spenjanje 

Okrasek na torti 

Puljenje obrvi 
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Id_znakposame

znika 
Ideja Poenotena ideja 

35 Spnemo liste 

Sponka za lase 

Odstranjevanje umazanije izpod 

nohtov 

Palčka za vlamljanje 

Obešalnik za male stvari 
Ustvarjalna palčka za oblikovanje 
oblik  

Igrača za otroke 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Čiščenje 

Vlamljanje 

Obešalnik 

Oblikovanje  

Igrača  

39 Za liste 

Za vlamljanje 

Za igranje magaywarja 

Hišna dela  
Nastavljanje pasti  

Krpanje žoge 

Spenjanje papirja 

Vlamljanje 

Igrača  
Hišna dela 

Nastavljanje pasti 

Krpanje žoge 

41 Spenjanje listov 

Vlamljanje 

Izločanje trnov iz prsta 

Za lase 

Spenjanje papirja 

Vlamljanje 

Izločanje trnov iz prsta 

Spenjanje 

43 Spnemo liste 

Izdelava oblike 

Spenjanje papirja 

Oblikovanje  

45 Speti liste 

Speti lase 

Za popraskat pod gipsom 

Narediti zapestnico 

Za strgane hlače 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Praskanje 

Modni dodatek 

Popravilo oblačil 
49 Spenjanje papirja 

Spenjanje elementov 

Odklepanje ključavnic 

Spenjanje las 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Odklepanje ključavnice 

Spenjanje 

55 Spenjanje listov 

Uporaba pri vezavi 

Izdelava verižice 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Modni dodatek 

57 Spenjanje papirja 

Odpirač za sim kartice (mobilnik) 

Za les 

Ogrlico 

Obešalnik 

Spenjanje papirja 

Odpiranje sim kartic na mobilnem telefonu 

Za les 

Modni dodatek 

Obešalnik 

61 Spenjanje listov 

Za pomoč pri učenju 

Označevanje 

Razvrščanje 

Spenjanje las 

Spenjanje papirja 

Pomoč pri učenju 

Označevanje 

Razvrščanje 

Spenjanje 

67 Spenjanje listov 

Spenjanje las 

Spenjanje vrečk hrane 

Spenjanje dokumentov 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Zapiranje vrečk 

Spenjanje papirja 

69 Spenjanje listov 

Vlamljanje 

Namesto gumba 

Kot prevodnik električnega toka 

Spenjanje papirja 

Vlamljanje 

Gumb 

Kot prevodnik električnega toka 

71 Vlamljanje v ključavnico 

Spenjanje papirja 

Pucanje stvari v majhnih luknjah 

Za usmerjanje vode na avtomobilih 

(za šipe) 

Vlamljanje 

Spenjanje papirja 

Čiščenje 

Za usmerjanje vode na avtomobilih (za šipe) 
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Id_znakposame

znika 
Ideja Poenotena ideja 

73 Spenjanje papirja 

Spenjanje elementov 

Odklepanje ključavnic 

Za lase 

Spenjanje papirja 

Spenjanje 

Odklepanje ključavnice 

Spenjanje 

79 Spenjanje papirja in dokumentov 

Za vlamljanje 

Za rezanje zelja 

Spenjanje papirja 

Vlamljanje 

Rezanje zelja 
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FREKVENČNA PORAZDELITEV ŠTEVILA IDEJ 

Frekvenčna porazdelitev števila idej – kontrolna skupina 

Število idej fj fj° Fj Fj° 

od 0 do 2 3 0,12 3 0,12 

od 3 do 5 7 0,28 10 0,4 

od 6 do 8 9 0,36 19 0,76 

od 9 do 11 4 0,16 23 0,92 

od 12 do 14 1 0,04 24 0,96 

od 15 do 16 1 0,04 25 1 

 

Frekvenčna porazdelitev števila idej – eksperimentalna skupina 

Število idej fj fj° Fj Fj° 

od 0 do 2 3 0,12 3 0,12 

od 3 do 5 16 0,64 19 0,76 

od 6 do 8 6 0,24 25 1 

od 9 do 11 0 0 0 0 

od 12 do 14 0 0 0 0 

od 15 do 16 0 0 0 0 
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KATEGORIZACIJA IDEJ EKSPERIMENTALNE IN KONTROLNE SKUPINE 

Zap.št. Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

1. Čiščenje Čiščenje 

2. Elektromehanske naprave Elektromehanske naprave 

3. Glasba Igrača 

4. Igrača Izdelovanje 

5. Izdelovanje Modni dodatek 

6. Modni dodatek Nedoločeno 

7. Nedoločeno Oblikovanje 

8. Oblikovanje Okraševanje 

9. Okraševanje Orožje 

10. Orožje Okraševanje 

11. Pisanje-risanje Popravilo 

12. Popravilo Pripomoček 

13. Preživetje Pripomoček za obešanje 

14. Pripomoček Pripomoček za odpiranje 

15. Pripomoček za avtomobil Razstavljanje 

16. Pripomoček za obešanje Razvrščanje 

17. Pripomoček za odpiranje Spenjanje  

18. Razstavljanje   

19. Razvrščanje   

20. Spenjanje   

21. Vrednost   

22. Zbirateljski predmet   
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OCENJEVANJE IZVIRNOSTI IDEJ S POMOČJO TRANSFORMACIJE 

INTERVALA ZA EKSPERIMENTALNO SKUPINO 

Zap 
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1. Broško 1 1,00 1 2 2 1,67 1,40 4,00 2,60 

2. Čevlje 1 1,00 2 3 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

3. Čiščenje 3 0,33 1 2 1 1,33 0,93 2,00 1,60 

4. Damo na magnet 1 1,00 2 3 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

5. Dekoracijo  1 1,00 1 3 1 1,67 1,40 4,00 2,60 

6. Denar 1 1,00 4 2 3 3 2,20 4,00 3,40 

7. Držalo za božičniokrasek 3 0,33 2 2 2 2 1,33 2,00 2,00 

8. Držalo za papir 1 1,00 1 1 1 1 1,00 4,00 2,20 

9. Glasbilo 1 1,00 3 3 4 3,33 2,40 4,00 3,60 

10. Glavnik 1 1,00 2 3 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

11. Gumb 1 1,00 2 2 2 2 1,60 4,00 2,80 

12. Iglo 1 1,00 2 2 3 2,33 1,80 4,00 3,00 

13. Igranje 2 0,50 2 2 2 2 1,40 2,50 2,20 

14. Izdelava nakita 9 0,11 1 2 1 1,33 0,84 1,33 1,33 

15. Izdelava umetniških predmetov 5 0,20 2 2 2 2 1,28 1,60 1,84 

16. Karton 1 1,00 1 3 1 1,67 1,40 4,00 2,60 

17. Kompas* 1 1,00 4 4 4 4 2,80 4,00 4,00 

18. Kozarec 1 1,00 2 3 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

19. Kravato 1 1,00 4 2 3 3 2,20 4,00 3,40 

20. Lepilni trak 1 1,00 3 2 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

21. Lomljenje 1 1,00 2 2 1 1,67 1,40 4,00 2,60 

22. Luknjanje 4 0,25 1 1 1 1 0,70 1,75 1,30 

23. Luknjanje papirja 1 1,00 1 1 1 1 1,00 4,00 2,20 

24. Lutko 1 1,00 4 3 3 3,33 2,40 4,00 3,60 

25. Mizo in prt 1 1,00 3 2 3 2,67 2,00 4,00 3,20 

26. Modeliranje 1 1,00 2 3 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

27. Nalivno pero 1 1,00 3 3 4 3,33 2,40 4,00 3,60 

28. Nos 1 1,00 2 4 2 2,67 2,00 4,00 3,20 

29. Obesek 1 1,00 1 3 1 1,67 1,40 4,00 2,60 
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30. Obešalnik 2 0,50 2 3 2 2,33 1,60 2,50 2,40 

31. Oblikovanje 2 0,50 2 2 1 1,67 1,20 2,50 2,00 

32. Oblikovanje frizure 1 1,00 3 3 3 3 2,20 4,00 3,40 

33. Oblikovanje kroga 1 1,00 3 3 2 2,67 2,00 4,00 3,20 

34. Oblikovanje oblačil 1 1,00 3 3 2 2,67 2,00 4,00 3,20 

35. Odklepanje ključavnice 7 0,14 2 2 2 2 1,26 1,43 1,77 

36. Odpiranje sim kartic na mob. tel. 3 0,33 2 2 2 2 1,33 2,00 2,00 

37. Okras 5 0,20 1 3 1 1,67 1,08 1,60 1,64 

38. Orožje 1 1,00 2 3 3 2,67 2,00 4,00 3,20 

39. Pas 1 1,00 2 2 1 1,67 1,40 4,00 2,60 

40. Podaljšek roke 1 1,00 2 2 3 2,33 1,80 4,00 3,00 

41. Popravilo kalkulatorja 3 0,33 2 3 2 2,33 1,53 2,00 2,20 

42. Popravilo oblačil 1 1,00 3 2 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

43. Povzročanje bolečine 4 0,25 2 2 3 2,33 1,50 1,75 2,10 

44. Praskanje po ušesih 1 1,00 2 2 2 2 1,60 4,00 2,80 

45. Preživetje v naravi 1 1,00 2 3 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

46. Pripomoček za zakuriti ogenj 1 1,00 3 3 4 3,33 2,40 4,00 3,60 

47. Pritrjevanje  3 0,33 2 2 1 1,67 1,14 2,00 1,80 

48. Prižiganje avtomobila 1 1,00 3 3 3 3 2,20 4,00 3,40 

49. Proti smrčanju* 1 1,00 4 4 4 4 2,80 4,00 4,00 

50. Razstavljanje 1 1,00 2 2 2 2 1,60 4,00 2,80 

51. Razvrščanje 2 0,50 2 2 2 2 1,40 2,50 2,20 

52. Rezanje 1 1,00 2 3 3 2,67 2,00 4,00 3,20 

53. Risanje 4 0,25 2 2 2 2 1,30 1,75 1,90 

54. Ročaj 1 1,00 2 2 3 2,33 1,80 4,00 3,00 

55. Servisiranje avta 1 1,00 2 3 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

56. Spenjanje 18 0,06 1 1 1 1 0,62 1,17 1,07 

57. Spenjanje papirja 22 0,05 1 1 1 1 0,62 1,14 1,05 

58. Sproščanje 1 1,00 2 4 3 3 2,20 4,00 3,40 

59. Ščipalko 1 1,00 2 2 3 2,33 1,80 4,00 3,00 

60. Šivanje 3 0,33 3 2 2 2,33 1,53 2,00 2,20 
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61. Tetoviranje 2 0,50 3 4 4 3,67 2,40 2,50 3,20 

62. Trganje 1 1,00 2 2 2 2 1,60 4,00 2,80 

63. Trzalica za kitaro 1 1,00 3 3 4 3,33 2,40 4,00 3,60 

64. Uničevanje 1 1,00 2 2 2 2 1,60 4,00 2,80 

65. Ustvarjanje 1 1,00 2 2 2 2 1,60 4,00 2,80 

66. Varnostni pas 1 1,00 3 3 3 3 2,20 4,00 3,40 

67. Vezanje 1 1,00 3 2 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

68. Vlamljanje 1 1,00 2 2 2 2 1,60 4,00 2,80 

69. Zapiranje vrečk 1 1,00 2 2 2 2 1,60 4,00 2,80 

70. Zavijanje daril 1 1,00 2 3 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

71. Zbiranje 1 1,00 2 2 2 2 1,60 4,00 2,80 

72. Zobotrebec 7 0,14 2 1 3 2 1,26 1,43 1,77 

73. Zvijanje 1 1,00 2 2 2 2 1,60 4,00 2,80 

*Najbolj izvirna ideja 
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1. Čiščenje 2 0,5000 1 2 1 1,33 1,00 2,50 1,80 

2. Dekorativno verigo 1 1,0000 2 3 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

3. Dobimo stvari VN iz majhnih 

lukenj 

1 1,0000 2 2 1 1,67 1,40 4,00 2,60 

4. Držalo za božični okrasek 1 1,0000 2 2 2 2,00 1,60 4,00 2,80 

5. Gumb 1 1,0000 2 2 2 2,00 1,60 4,00 2,80 

6. Hišna dela 1 1,0000 2 2 1 1,67 1,40 4,00 2,60 

7. Igrača  2 0,5000 2 2 2 2,00 1,40 2,50 2,20 

8. Izdelava nakita 1 1,0000 1 2 1 1,33 1,20 4,00 2,40 

9. Izdelava umetniških predmetov 2 0,5000 2 2 2 2,00 1,40 2,50 2,20 

10. Izdelovanje 1 1,0000 1 2 1 1,33 1,20 4,00 2,40 

11. Izločanje trnov iz prsta 1 1,0000 2 3 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

12. Kazalo 1 1,0000 3 2 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

13. Kot prevodnik elektirčnega toka* 1 1,0000 3 4 4 3,67 2,60 4,00 3,80 

14. Krpanje žoge 1 1,0000 3 2 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

15. Luknjanje 3 0,3333 1 1 1 1,00 0,73 2,00 1,40 

16. Modni dodatek 8 0,1250 1 2 2 1,67 1,05 1,38 1,55 

17. Naramnice od nederčka 1 1,0000 3 3 4 3,33 2,40 4,00 3,60 

18. Nastavljanje pasti* 1 1,0000 4 4 3 3,67 2,60 4,00 3,80 

19. Obesek za ključe 1 1,0000 2 3 2 2,33 1,80 4,00 3,00 

20. Obešalnik 3 0,3333 2 3 2 2,33 1,53 2,00 2,20 

21. Oblikovanje  3 0,3333 2 2 1 1,67 1,13 2,00 1,80 

22. Odklepanje ključavnice 6 0,1667 2 2 2 2,00 1,27 1,50 1,80 

23. Odpiranje sim kartic na mob. tel. 1 1,0000 2 2 2 2,00 1,60 4,00 2,80 

24. Okrasek na torti 1 1,0000 2 4 2 2,67 2,00 4,00 3,20 

25. Označevanje 1 1,0000 2 2 2 2,00 1,60 4,00 2,80 

26. Pomoč pri učenju 1 1,0000 1 4 3 2,67 2,00 4,00 3,20 

27. Popravilo oblačil 2 0,5000 3 2 2 2,33 1,60 2,50 2,40 

28. Praskanje 3 0,3333 2 2 2 2,00 1,33 2,00 2,00 
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29. Puljenje obrvi 1 1,0000 3 3 4 3,33 2,40 4,00 3,60 

30. Razvrščanje 2 0,5000 2 2 2 2,00 1,40 2,50 2,20 

31. Rezanje zelja 1 1,0000 2 4 2 2,67 2,00 4,00 3,20 

32. Spenjanje 16 0,0625 1 1 1 1,00 0,63 1,19 1,08 

33. Spenjanje papirja 25 0,0400 1 1 1 1,00 0,62 1,12 1,05 

34. Trnek 1 1,0000 3 3 4 3,33 2,40 4,00 3,60 

35. Vilica 1 1,0000 4 2 3 3,00 2,20 4,00 3,40 

36. Vlamljanje 7 0,1429 2 2 2 2,00 1,26 1,43 1,77 

37. Za les 1 1,0000 1 2 1 1,33 1,20 4,00 2,40 

38. Za usmerjanje vode na 

avtomobilih (za šipe) 
1 1,0000 3 4 3 3,33 2,40 4,00 3,60 

39. Zapiranje vrečk 2 0,5000 2 2 2 2,00 1,40 2,50 2,20 

40. Zobotrebec 1 1,0000 2 1 3 2,00 1,60 4,00 2,80 

*Najbolj izvirna ideja 
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T-TEST VPLIVNIH DEJAVNIKOV (STARŠI, UČITELJI IN OKOLJE) 

 

Levenov test za 

enakost varianc t-test za enakost aritmetičnih sredin 

F 

Statistična 
značilnost t df 

Statistična 
značilnost 

(dvostranska) 

Razlika 

aritmetične 
sredine 

Standardna 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja 

Spodnji Zgornji 

U
Č

IT
E

L
JI

 Enakost varianc 

je 
predpostavljena 

0,58 0,45 0,17 48,00 0,86 0,04 0,23 -0,43 0,51 

Enakost varianc 

ni 
predpostavljena 

    0,17 47,97 0,86 0,04 0,23 -0,43 0,51 

S
T

A
R

Š
I 

Enakost varianc 

je 
predpostavljena 

0,07 0,79 -1,49 48,00 0,14 -0,36 0,24 -0,84 0,12 

Enakost varianc 

ni 
predpostavljena 

    -1,49 47,11 0,14 -0,36 0,24 -0,85 0,13 

O
K

O
L

JE
 

Enakost varianc 

je 
predpostavljena 

0,71 0,40 -1,69 48,00 0,10 -0,48 0,28 -1,05 0,09 

Enakost varianc 

ni 
predpostavljena 

    -1,69 46,44 0,10 -0,48 0,28 -1,05 0,09 

U
_

F
L

U
E

N

T
 

Enakost varianc 

je 
predpostavljena 

6,63 0,01 -2,78 48,00 0,01 -2,08 0,75 -3,59 -0,57 

Enakost varianc 

ni 
predpostavljena 

    -2,78 35,09 0,01 -2,08 0,75 -3,60 -0,56 

U
_

F
L

E
K

S
 Enakost varianc 

je 
predpostavljena 

1,53 0,22 -2,55 48,00 0,01 -1,44 0,56 -2,57 -0,31 

Enakost varianc 

ni 
predpostavljena 

    -2,55 42,80 0,01 -1,44 0,56 -2,58 -0,30 

U
_

IZ
V

IR
 

Enakost varianc 

je 
predpostavljena 

0,03 0,85 -2,68 48,00 0,01 -0,52 0,19 -0,91 -0,13 

Enakost varianc 

ni 
predpostavljena 

    -2,68 46,75 0,01 -0,52 0,19 -0,91 -0,13 

 


