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POVZETEK 

 

 
Sodobni način ţivljenja prinaša ljudem različne posledice, ki vplivajo tako na fizično kot tudi 

duševno zdravje. Odsotnost duševnega zdravja je zelo obremenjujoče tako za posameznika, 

njegove svojce in tudi za druţbo. Poleg klasičnega načina zdravljenja, se v praksi uveljavlja 

tudi alternativni pristop kot pomoč pri zdravljenju ali ohranjanju duševnega zdravja, ki je zelo 

pomembno tudi za fizično zdravje. Ena izmed čedalje bolj priljubljenih alternativnih metod je 

tudi joga. Alternativne oblike zdravljenja duševnih motenj so pomembne predvsem v tem, da 

spremljajo osnovno zdravljenje, še posebej, če so motnje velike, potem ju nujno tudi 

zdravljenje s strani uradne medicine. Za jogo lahko rečemo, da je veliko več kot le telesna 

vadba, je vadba duha in vodi posameznike k odkrivanju samega sebe. 

 

V diplomski nalogi smo preučevali razlike v individualni percepciji kvalitete ţivljenja in 

duševnega zdravja med posamezniki, ki se redno ukvarjajo z jogo in tistimi, ki se ne. 

Raziskava je pokazala, da posamezniki, ki vadijo jogo bolje spijo, so bolj sproščeni in imajo 

bolj kvalitetno ţivljenje. Na osnovi rezultatov lahko trdimo, da obstajajo razlike v kvaliteti 

ţivljenja na področju duševnega zdravja med posamezniki, ki vadijo jogo in tistimi, ki jo ne v 

korist prvih. Razlike pa ne obstajajo med spoloma. Iz rezultatov raziskave lahko sklepamo, da 

so tisti, ki vadijo jogo bolj zadovoljni tako s svojim duševnim, kot tudi s fizičnim zdravjem. 

Rezultati zaradi priloţnostnega vzorčenja in premajhnega števila, niso posplošljivi na celotno 

populacijo. 

 

Ključne besede: joga, alternativne metode zdravljenja, duševno zdravje, duševne motnje, 

WHOQOL vprašalnik 



ABSTRACT 
 

 

 

The modern way of life brings different consequences for people, which affect both physical 

and mental health. The absence of mental health is very burdensome for both the individual, 

his family and society. In addition to the classic method of treatment, an alternative approach 

is also being applied in practice as an aid in the treatment or preservation of mental health, 

which is also very important for physical health. One of the more popular alternative methods 

is yoga. Alternative forms of treating mental disorders are important in particular in 

accompanying basic treatment, especially if the disorders are large, then they are also required 

by medical treatment. For yoga we can say that it is much more than just physical training, it 

is exercise of the spirit and leads individuals to discovering themselves. 

In the thesis, we studied the differences in the individual perception of quality of life and 

mental health among individuals who regularly train with yoga and those who do not. The 

survey included two groups, the first one in which individuals were regularly practice yoga 

practice and another one in which individuals were not involved in yoga. Individuals who 

practice yoga sleep better, are more relaxed and have a better quality of life. Based on the 

results we can say that there are differences in the quality of life in the field of mental health 

between individuals who practice yoga and those who do not. However, differences do not 

exist between the sexes. From the results of the research we can conclude that those who 

practice yoga are more satisfied with both their mental and physical health. Results due to the 

sampling and insufficient number are not generalized to the entire population. 

 
Keywords: yoga, alternative methods of treatment, mental health, mental disorders, 

WHOQOL questionnaire 
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1 UVOD 

 

Vsi se zavedamo pomena zdravega ţivljenja. Zdravo ţivljenje je bistvena zahteva za 

produktivno in srečno ţivljenje. Zdravje, tako fizično kot duševno, je posledica zdravega 

načina ţivljenja, ki je domena vsakega posameznika. K izboljšanju zdravja pripomorejo tako 

psihološke, kot tudi fiziološke razseţnosti, ki skupaj prispevajo k ohranjanju zdravja. 

 

V zadnjem času se vse več govori o duševnem zdravju in o njegovem pomenu za kvalitetno 

ţivljenje. Odsotnost duševnega zdravja je zelo obremenjujoča, tako za posameznika, njegove 

svojce in tudi za druţbo. Glede na to, da se duševne teţave v veliki večini pojavljajo ţe v 

mladosti, je jasno, da je temelj duševno zdrave druţbe prav v varnem in vzpodbudnem okolju, 

ki varuje pred duševnimi motnjami v otroštvu in zagotavlja razvoj posameznika v prihodnosti. 

Duševno zdravje je nepogrešljiv del zdravja slehernega posameznika. Posledično lahko na 

osnovi dobrega duševnega zdravja vzpostavimo dobre odnose z okolico, nami samimi in tudi 

učinkovito prispevamo k skupnosti. Duševno zdravje je neizogibno, kot druţbeni kapital 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2017). Zavedati se moramo, da je slabo duševno 

zdravje zelo obremenjujoče za drţavo in lahko bremeni tudi od 3 % do 4 % bruto domačega 

proizvoda, saj posamezniki zaradi duševnih teţav izgubijo produktivnost. Eden najpogostejših 

vzrokov za bolniški staleţ so tudi v Sloveniji duševne in vedenjske motnje. Iz tega razloga je 

glavni cilj politike mnogih drţav in tudi Evropske unije prav izboljšanje stanja na področju 

duševnega zdravja, ki je eden izmed poglavitnih ciljev (Ministrstvo za zdravje Republike 

Slovenije, 2017). 

 

Iz tega razloga je zelo pomembno, da se v drţavah ustvari podporna mreţa sluţb in storitev za 

krepitev duševnega zdravja med prebivalci. Pri zdravljenju teţav v duševnem zdravju je 

uporabljenih več pristopov, znotraj in zunaj zdravstvenega sistema. Poleg zdravstvenih sluţb 

potrebujemo tudi sluţbe, ki poskrbijo za socialno vključenost, ponovno zaposlitev, varnost, 

rehabilitacijo in destigmatizacijo posameznikov z duševnimi teţavami. Pomembno je, da se 

pomoč posameznikom s teţavami v duševnem zdravju nudi v njihovi skupnosti,  to je tam, 

kjer ţivijo, kar je tudi glavna tema sodobnih dokumentov s področja duševnega zdravja 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2017). 
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Med pristopi izven zdravstvenega sistema so čedalje bolj uveljavljene tudi alternativne 

metode soočanja z duševnimi teţavami. Joga je ena izmed oblik pomoči pri zdravljenju 

duševnih teţav, ki je vse bolj priljubljena kot metoda sproščanja in telesne aktivnosti tudi pri 

nas. Elemente joge vključujejo tudi klasični psihoterapevtski pristopi. Pojavljajo se novi 

centri, o jogi se veliko govori v vsakdanjem ţivljenju, prisotna pa je tudi v različnih medijih. 

Iz tega razloga smo se odločili, da bomo v diplomski nalogi preučevali jogo kot vrsto 

alternativne pomoči pri soočanju z duševnimi teţavami in ohranjanju duševnega zdravja. 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 
 

V teoretičnih izhodiščih bralca seznanjamo z osnovnimi pojmi in razseţnostmi joge, kot 

alternativne metode soočanja z duševnimi teţavami in s skrbjo za duševno zdravje, saj je 

njihovo razumevanje nujno za razumevanje celotne naloge. Na začetku smo opredelili 

duševno zdravje, sledijo duševne teţave in vzroki za njihov nastanek, njihovo zdravljenje in 

druge oblike pomoči ter predstavitev alternativnih metod za pomoč pri razvoju in zdravljenju 

duševnih motenj. 

 

2.1 Opredelitev pojma duševno zdravje 

 
Duševno oziroma mentalno zdravje je za posameznika zelo pomembno, saj predstavlja 

najboljše moţno stanje posameznika glede na dane okoliščine, ki jih je mogoče spremeniti 

(Frangeţ-Ţigon, 1997). Svetovna zdravstvena organizacija duševno zdravje opredeljuje kot 

(Ministrstvo za zdravje, 2018): »Stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje 

sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem ţivljenju, učinkovito in plodno dela ter 

prispeva v svojo skupnost.« 

 

Zavedati se moramo, da duševno zdravje ni le odsotnost duševnih motenj, temveč je mnogo 

več, saj vpliva na celotno posameznikovo zdravje kot tudi na posameznikovo blaginjo. 

Duševno zdravje je povezano s srečo, z zadovoljstvom, s spoštovanjem, kaţe se v odnosih z 

drugimi ter ima pozitiven učinek tako na posameznika, kot tudi na celotno druţbo, v kateri 

posameznik ţivi (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014). Pomena duševnega zdravja se  

na ţalost pogosto zavedamo šele, ko je naše duševno zdravje porušeno in ko se soočimo z 

različnimi vrstami teţav, ki so lahko tako duševne kot tudi telesne. 
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Duševno zdravje je zaradi hitrega razvoja, globalizacije, urbanizacije in industrializacije 

vedno bolj ogroţeno, saj ljudje delajo v veliko primerih pod velikim pritiskom. To pa 

lahko vodi k različnim duševnim motnjam, kot so stres, depresija, anksioznost idt. Zelo črne 

so tudi napovedi in statistična predvidevanja za prihodnost. Svetovna zdravstvena 

organizacija napoveduje, da bo depresija do leta 2020 največji povzročitelj bolezni srca in 

oţilja. Več kot 260 milijonov ljudi na svetu ţe ţivi z anksioznimi motnjami, ki so prav 

tako pereč problem sodobnega sveta (Shalini idr., 2018). 

 

Zavedati se moramo, da duševno zdravje ni le domena zdravstvenih ustanov, temveč domena 

vseh sektorjev in politik, ki so prav tako odgovorni za stanje duševnega zdravja v določeni 

drţavi ali skupnosti, saj ravno revščina, neenakost in izključenost, glede na raziskave, 

povečujejo tveganje za povečanje prisotnosti duševnih teţav (Ministrstvo za zdravje 

Republike Slovenije, 2017). 

 

Pri duševnem zdravju je zelo pomembno preprečevanje in zgodnje odkrivanje motenj ter 

zdravljenje, ki vključuje različne oblike. Zavedati se moramo, da je v posameznikovo 

zdravljenje vključena tudi njegova bliţnja okolica (Frangeţ-Ţigon, 1997). Za svoje lastno 

zdravje pa smo v veliki meri odgovorni tudi sami. 

 

Svetovna zdravstvena organizacija je opisala zdravje ljudi ne le kot ljudi z odsotnostjo 

bolezni, temveč tudi kot stanje popolne fizične duševne in socialne blaginje. Obstajajo 

različne razseţnosti zdravja in dobrega počutja za razumevanje pomena dobrega zdravja. 

Razumevanje čustev in spopadanje s teţavami v vsakdanjem ţivljenju nam vsakodnevno 

povzroča določene pretrese. Duševno zdravje lahko opredelimo kot sposobnost posameznika, 

da ustrezno predeluje informacije in opravlja kognitivne funkcije pri prizadevanjih za 

doseganje psihološke odpornosti. Človeško ţivljenje se razvija podobno kot mehanski sistemi, 

cilj sreče in zdravja pa postaja v hitrem tempu ţivljenja vse teţji (Shigh in Sharma, 2017). 

 

2.2 Predstavitev teţav v duševnem zdravju in duševnih motenj ter njihovi vzroki 

 
Motnje v duševnem zdravju se pojavljajo kot pomemben problem, s katerim se srečujejo 

zdravstveni sistemi po vsem svetu. Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da duševne 

motnje prizadenejo vsakega četrtega posameznika v različnih ţivljenjskih obdobjih. Kljub 

temu da so duševne motnje ozdravljive, pa lahko le-te pogosto postanejo kronične ali 

recidivne (se ponovno pojavijo). Motnja se pogosto vrne zaradi neupoštevanja navodil 
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zdravnikov ali prenehanja jemanja zdravil (Bacheci idr., 2013). Duševne motnje povzročajo 

tudi veliko obremenitev zdravstvenega sistema. 

 

Glede na podatke ameriškega zdravstvenega zdruţenja za mentalno zdravje ZDA resne 

duševne bolezni vsako leto stanejo ameriški proračun 192,2 milijarde dolarjev. Motnje 

razpoloţenja, kot je depresija, so tretji najpogostejši vzrok za hospitalizacijo v Zdruţenih 

drţavah Amerike. Najpogostejša je hospitalizacija iz razloga depresije v starostni skupini med 

18 in 44 let (Sheffield in Woods-Giscombe, 2016). 

 

Gospodarsko razvite drţave, med katere spada tudi Slovenija, imajo v povprečju nekje okoli 

10.000 psihotičnih obolenj in 100.000 depresivnih motenj in anksioznosti na dva milijona 

prebivalcev. V Sloveniji največje probleme predstavljata visoka stopnja samomorov in 

zloraba alkohola. Glede na stanje in stopnjo rasti duševnih motenj se predvideva, da se bo 

ekonomsko breme duševnih motenj v Sloveniji do leta 2020 dvignilo z 10 % na 15 % (Hvalič 

Touzery, Pivač in Smodiš, 2014). V Sloveniji vsako leto zaradi samomora umre od 400 do 

450 oseb (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2017). 

 

Duševne motnje imajo različne simptome, ki se kaţejo v neznačilnih mislih, čustvovanju, 

vedenju, v odnosih z drugimi ter pri vsakodnevnih opravilih, ki jih posamezniki z duševnimi 

motnjami teţje opravljajo. Duševne motnje se kaţejo v dolgotrajnem slabem počutju, 

samouničevalnem vedenju, pri teţavnih odnosih z drugimi, problemih z uravnavanjem čustev, 

neodpornosti na stres pa vse do nezmoţnosti skrbi za samega sebe (Inštitut za razvoj 

človekovih virov, 2018). 

 

Poznamo več oblik duševnih motenj. Nekatere izmed njih so: motnje v nevrološkem razvoju, 

motnje shizofrenega spektra, bipolarna motnja, anksioznost, obsesivno kompulzivne motnje, 

disociativne motnje, motnje hranjenja, izločanja, spanja in druge motnje (Inštitut za razvoj 

človekovih virov, 2018). 

 

Duševne motnje delimo glede na mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih 

problemov za statistične namene. Peto poglavje klasifikacije predstavljajo duševne in 

vedenjske motnje, ki jih delimo na (Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2008): 

 

1. Organske, vključno simptomatske, duševne motnje, kjer gre za moţganske bolezni 

in moţganske poškodbe ali druge okvare, ki povzročajo moteno delovanje  

moţganskih celic. Sem spadajo demenca, različne oblike Alzheimerjeve bolezni, 
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vaskularna demenca in druge vrste demenc, druge duševne motnje zaradi moţganskih 

okvar, osebnostne in vedenjske motnje zaradi moţganskih bolezni. 

2. Duševne in vedenjske motnje zaradi uţivanja psihoaktivnih snovi so motnje, ki 

nastanejo zaradi uţivanja ene ali več psihoaktivnih snovi. Sem štejemo duševne  

motnje zaradi uţivanja alkohola, opioidov, kanabinoidov, sedativov in hipnotikov, 

kokaina ter drugih stimulansov, halucinogenov, tobaka, hlapljivih topil, drog in drugih 

psihoaktivnih snovi. 

3. Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje: v to skupino spadajo shizofrenija, 

trajne blodnjave motnje, akutne in prehodne psihične motnje in shizoafektivne motnje. 

4. Razpoloţenjske (afektivne) motnje, kjer je temeljna motnja spremembe razpoloţenja 

ali afekta. Večina teh motenj se pogosto ponavlja. Te motnje so: manična epizoda, 

kamor štejemo tudi bipolarno motnjo, bipolarna afektivna motnja, depresivna epizoda, 

ponavljajoča se depresivna motnja, trajne razpoloţenjske motnje in druge 

razpoloţenjske motnje. 

5. Nevrotske, stresne in somatoformne motnje: sem štejemo fobične anksiozne 

motnje, druge anksiozne motnje, obsesivno-kompulzivna motnea, reakcije na hud stres 

in prilagoditvene motnje, disociativne motnje in somatoformne motnje ter druge 

nevrotske motnje. 

6. Vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki: ena 

izmed najbolj prepoznavnih oblik te vrste motenj so motnje prehranjevanja, kamor 

štejemo tudi anoreksijo in bulimijo. Poleg tega v to skupino spadajo še neorganske 

motnje spanja, spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen, 

duševne ali vedenjske motnje povezane s poporodnim obdobjem in zloraba snovi, ki 

ne povzročajo odvisnosti. 

7. Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi, ki se pojavljajo kot posledica 

ţivljenjskega sloga posameznika in njegovih odnosov z drugimi. Sem spadajo 

specifične osebnostne motnje, ki ne izhajajo iz bolezni, okvare ali poškodbe 

moţganov. Sem štejemo čustveno neuravnovešeno osebnostno motenost, motnje  

navad in nagibov (hazardiranje, piromanija, kleptomanija), motnje spolne identitete 

(transseksualizem, transvestizem idr.), motnje spolne preference, psihološke in 

vedenjske motnje, povezane s spolnim razvojem in z naravnanostjo ter druge motnje 

vedenja in osebnosti v odrasli dobi. 
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8. Duševna manj razvitost ali mentalna retardacija: nepopoln ali zaustavljen duševni 

razvoj, ki se pokaţe v obdobju razvoja posameznika. Poznamo blago, zmerno, hudo in 

globoko duševno manj razvitost. 

9. Motnje duševnega (psihološkega) razvoja, ki se začnejo v otroštvu. Sem štejemo 

specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izraţanju, specifične  

razvojne motnje pri šolskih veščinah in pervazivne razvojne motnje (avtizem, Rettov 

sindrom, hiperaktivnost idr.). 

10. Vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci. V tej 

skupini najdemo naslednje motnje: hiperkinetične motnje, motnje vedenja, mešane 

motnje vedenja in čustvovanja, čustvene motnje, za katere je značilno, da se začnejo v 

otroštvu, motnje socialnega funkcioniranja, tiki ter druge vedenjske in čustvene 

motnje, ki se začnejo v otroštvu ali adolescenci. 

11. Neopredeljene duševne motnje. 

 
Kot je ţe omenjeno, je ena izmed zelo pogostih duševnih motenj, ki ji v prihodnosti 

strokovnjaki napovedujejo povečanje, tudi depresija, ki lahko nastane zaradi 

preobremenjenosti duha in telesa ali pa tudi biološko. Poudarjamo jo iz razloga, ker mnoge 

raziskave dokazujejo, da lahko alternativne oblike zdravljenja zelo pozitivno vplivajo na 

omenjeno motnjo. Je oblika melanholije in ima različno trajanje in moč, ki sta odvisna od 

tega, kako se z njo soočimo in kakšni so vzroki zanjo. Beseda depresija izhaja iz latinščine, 

pomen pa je pobitost ali potlačenost. Pri ljudeh, ki so depresivni, ni izraţenega nobenega 

veselja, na vse gledajo črno, nesposobni so čutiti ljubezen in veselje. Poleg tega imajo 

depresivni ljudje pogosto občutek manjvrednosti. Na depresijo opozarjajo naslednji telesni 

znaki (Friebel in Puhl, 2000): 

 

 brezvoljnost in utrujenost, 

 zmanjšana vitalnost in povečana potreba po spanju, 

 motnje spanja (teţko zaspimo, se zbujamo), 

 pomanjkanje apetita, hujšanje, 

 šibek, zatohel glas, utrujen obraz, motne oči, 

 občutljivost na temperaturne spremembe, vročinski vali, 

 bolečine, motnje krvnega obtoka. 

 
Prav tako se depresija kaţe v tudi z duševnimi znaki, ki so naslednji (Friebel in Puhl, 2000): 
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 pobitost in ţalost, 

 brezvoljnost, apatičnost, 

 hitra utrujenost, pogosta izčrpanost, 

 pozabljivost, raztresenost, brez idej, 

 strah, preganjavica, 

 občutek manjvrednosti in občutek krivde. 

 
Mnenja o tem, kje tičijo vzroki za nastanek duševnih motenj, so v literaturi nekoliko deljena. 

Različne šole ponujajo različne vzroke in različne metode zdravljenja. Veliko strokovnjakov 

za nastanek duševnih motenj zagovarja biološko teorijo. Ta teorija zagovarja, da ima 

posameznik z duševno motnjo spremenjeno strukturo moţganov ali pa je spremenjena le 

funkcija moţganov. Duševne motnje povzroča tudi neravnovesje snovi, ki jih izločajo 

moţganske celice. Shizofrenija in bipolarna motnja, pa naj bi bile glede na najnovejše 

raziskave genetsko pogojene, kar pomeni, da so dedne (Psihiatrija, 2018). 

 

Pri odkrivanju vzrokov za nastanek duševnih motenj naletimo tudi na psihološko in socialno 

razlago. Prva pravi, da do nastanka duševne motnje privede psihološki konflikt, kot je 

določena kriza ali stres. Socialna razlaga pa pravi, da je lahko duševna motnja povezana z 

dogodki v posameznikovem okolju. Kljub temu pa večina strokovnjakov z različnih področjih 

ostaja pri tem, da je za nastanek duševnih motenj potrebna kombinacija vseh treh dejavnikov: 

bioloških, psiholoških in socialnih (Psihiatrija, 2018). 

 

2.3 Pomoč in zdravljenje duševnih motenj 

 
V prvi vrsti je pri duševnih motnjah najpomembnejši člen posameznik sam, njegovi svojci in 

bliţnji, pridruţujejo se še neformalne oblike pomoči iz okolja oziroma skupnosti. Šele, ko le- 

te ne doseţejo svojega namena in so za duševne teţave potrebne strokovne pomoči, je na vrsti 

strokovna pomoč. Zelo velik problem pri iskanju pomoči je stigma, ki tudi dandanes zavira 

iskanje pomoči s strani prizadetih in njihovih svojcev. Posamezniki z različnimi duševnimi 

motnjami so pogosto stigmatizirani in jih okolica ne sprejema, kar po navadi še poslabša 

stanje bolnika. Do tega problema v veliki večini pride zaradi nevednosti in poznavanja ozadja 

duševne teţave (Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2017). Iz tega razloga so se v 

praksi razvile različne kampanje o ozaveščanju prebivalcev o duševnih motnjah (Lauber, 

Nordt in Rossler, 2005). 
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Duševne motnje so ozdravljive in se jih zdravi z različnimi terapevtskimi metodami (Frangeţ- 

Ţigon, 1997). Duševne motnje diagnosticira psihiater. Najpogosteje se zdravijo s 

psihiatričnimi zdravili in strokovno psihiatrijo. Ostale oblike pomoči so še sprememba 

ţivljenjskih okoliščin, poučevanje in izobraţevanje o bolezni in njenem zdravljenju, zelo 

pomembna pa je tudi pomoč bliţnjih (Psihiatrija, 2018). 

 

Duševnim teţavam je bilo v Sloveniji pretekla leta posvečeno premalo pozornosti. 

Specializirane sluţbe za pomoč pri duševnih teţavah so organizirane v specialističnih 

bolnišnicah, večina v psihiatričnih, nekaj pa tudi v splošnih, tudi v porodnišnicah in nekaterih 

dispanzerjih. Na primarni zdravstveni ravni je premalo strokovnjakov s področja psihiatrije in 

klinične psihologije. Poleg tega so čakalne dobe za obisk strokovnjakov s tega področja  

dolge, predvsem je slaba tudi oskrba otrok in mladostnikov z duševnimi teţavami. Zelo slabo 

razvite in nizko financirane so tudi organizacije in skupine za pomoč posameznikom z 

duševnimi motnjami v skupnostih. Zaradi preobremenjenosti zdravstvenega sistema in hkrati 

iz tega razloga tudi neučinkovitosti je potrebno podpreti in razširiti število skupnostnih timov 

ter različnih izven institucionalnih oblik pomoči potrebnim (Ministrstvo za zdravje Republike 

Slovenije, 2017). 

 

V Sloveniji je na področju duševnega zdravja še veliko odprtih moţnosti, predvsem je 

potrebno dati večji pomen ozaveščanju javnosti, pravočasnem reagiranju in optimalni pomoči 

posameznikov z duševnimi teţavami (Hvalič Touzery, Pivač in Smodiš, 2014).V preteklosti  

je bilo v tem okviru veliko pozornosti namenjeno neosebnim pomočem, kot so telefoni v 

stiski ter izdajanje strokovnih gradiv. Še vedno pa ostaja eden izmed največjih izzivov 

Slovenije na področju duševnega zdravja ozaveščanje ljudi o duševnih motnjah in 

destigmatizacija, saj določene raziskave kaţejo na to, da prav tiste osebe, ki imajo največjo 

stigmo do duševnih teţav, prihajajo iz regij v Sloveniji, kjer je največ samomorov  

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2017). 

 

2.4 Alternativne oblike zdravljenja duševnih motenj 

 
Kot smo ţe omenili, potrebujemo za dobro duševno zdravje prebivalstva, poleg zdravstvenih 

institucij, tudi podporo in vključevanje lokalne skupnosti, ki pozna probleme, ki se pojavljajo 

znotraj nje in lahko močno prispevajo k zagotavljanju duševnega zdravja znotraj lokalne 

skupnosti. Skupnostni pristop vključuje različne deleţnike in prispeva k zmanjšanju 

neenakosti v zdravstvu, omogoča laţji dostop k potrebnim ustanovam in drugim oblikam 
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pomoči, razvija skupine za samopomoč in spodbuja nastanek formalnih in neformalnih oblik 

pomoči. Zagotavljanje skupnostnega pristopa za krepitev duševnega zdravja je tudi eden 

izmed prednostnih področij in ukrepov Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018–2028 

(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2017). 

 

Dandanes so v praksi vedno bolj prisotne alternativne oblike zdravljenja tako pri duševnih 

motnjah kot tudi pri drugih telesnih boleznih. Vse več je različnih oblik in programov 

alternativne pomoči, ki prihajajo z različnih koncev sveta (Bacheci in drugi, 2013). 

 

Alternativne oblike zdravljenja duševnih motenj so pomembne predvsem v tem, da spremljajo 

osnovno zdravljenje, še posebej, če so motnje velike, potem je nujno tudi zdravljenje s strani 

uradne medicine. Stopnja uporabe alternativnih načinov zdravljenja duševnih motenj se v 

zadnjem času povečuje. Alternativne metode zdravljenja se, kot je ţe rečeno, uporabljajo pri 

mnogih fizičnih boleznih in psihičnih motnjah, vključno z diabetesom, s kardiovaskularnimi 

boleznimi, z multiplo sklerozo in depresijo (Bacheci in drugi, 2013). 

 

Bacheci s sodelavci (2013) v svojem delu opisuje različne alternativne metode zdravljenja 

duševnih motenj. Te so: 

- biološke metode; rastlinski ekstrakti, ekstrakti pridobljeni iz ţivali, vitamini, minerali, 

maščobne kisline in probiotiki, 

- energetska medicina; vključuje prakse na podlagi vibracij ali elektromagnetnih sil, 

- manualne in telesne metode; osredotočajo se na sistem in strukturo telesa, vključno s 

kostmi, sklepi, z mehkimi tkivi in limfnim sistemom. V praksi potekajo na način, da 

izvajalec tehnike brez uporabe strojev ali drugih pripomočkov izvaja določeno tehniko 

na pacientu. Med te metode vključujemo kiropraktiko, masaţo, refleksoterapijo in 

tehniko Brown. 

- metode telesa in duha, med katere štejemo meditacijo, sprostitev, vizualizacijo, 

hipnozo, jogo, tai-chi, qi gong, kognitivno-vedenjske terapije, skupinske podpore, 

avtogeni trening in duhovnost, 

- prakse celotnega medicinskega sistema, kot so tradicionalna kitajska medicina in 

ayurveda. 

 

Metode alternativnega zdravljenja duševnih motenj so čedalje bolj pogosto uporabljene, kot 

podporna terapija pri zdravljenju in obvladovanju. Bacheci s sodelavci (2013) ugotavlja, da v 
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Turčiji vsak peti bolnik z duševno motnjo posega po alternativni metodi zdravljenja. 

Najpriljubljenejša med njimi je zeliščna terapija. 

 

V diplomski nalogi se bomo posvetili jogi, kot eni izmed alternativnih metod za zdravljenje 

duševnih motenj, katere osnove predstavljamo v naslednjem poglavju, pri čemer poudarjamo, 

da so vse alternativne metode pri zdravjenju duševnih motenj (predvsem teţjih) mišljene kot 

dodatne metode k osnovnemu medicinskemu zdravljenju.  

 

3 JOGA IN DUŠEVNO ZDRAVJE 

 
Joga je veliko več kot le telesna vadba, je vadba duha in vodi posameznike k odkrivanju 

samega sebe. Ljudem pomaga najti harmonijo, tako s samim seboj, kot z drugimi. Mnogi 

vaditelji joge pravijo, da je joga način ţivljenja in najboljše zdravilo za vse tegobe.  V  

ţivljenju je zelo pomembna koncentracija, ki si jo pomagamo doseči tudi z meditacijo, ki je 

del joge (Miklič, 2014). Joga je tudi ena izmed alternativnih metod za ohranjanje zdravja in 

lajšanje določenih bolezni in motenj. 

 

Najnovejše raziskave (Sheffield in Woods-Giscombe, 2016) kaţejo, da kar 38 % odraslih 

prebivalcev uporablja alternativne metode zdravljenja. Alternativna zdravljenja vsebujejo več 

različnih metod, med njimi najdemo jogo, kiropraktiko, akupunkturo, meditacijo, zdravljenje 

z zelišči in druge. Najnovejši podatki kaţejo, da ameriški potrošniki letno porabijo 33,9 

milijard dolarjev za zdravljenje z alternativnimi metodami in za nakupe alternativnih zdravil 

(Sheffield in Woods-Giscombe, 2016). 

 

Joga je za izboljšanje duševnih motenj, kot so stres, motnje razpoloţenja in druge motnje, 

boljša kot sama fizična aktivnost, kar dokazujejo tudi nekatere raziskave. Raziskave so tudi 

dokazale, da lahko joga izboljša psihično zdravje med procesom zdravljenja raka dojke 

(Shailini idr., 2018). 

 

3.1 Zgodovina in razvoj joge 

 
Pomen besede joga izvira iz sanskrtske besede in pomeni povezavo med usklajenostjo dveh 

sil, in sicer telesa in uma, se pravi, da je veda o samem sebi. Primerna je za vsakogar, ne glede 

na telesne sposobnosti in veroizpoved, saj vsakomur pomaga doseči ravnovesje, tako s  

stališča uma kot tudi s stališča telesa. Del joge je tudi meditacija, ki očisti um in vodi do 

polnejšega in mirnejšega ţivljenja (Miklič, 2014). 
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Po mnenju učiteljev joge je dihanje most med umom in dušo. Počasno dihanje je 

značilno skorajda za vse vrste joge. Ključ do umirjanja telesa in duha je prav v dihanju. 

Vadba jogepomaga pri duševni stabilnosti in umirjenosti prav preko izvajanja 

pravilnega načina dihanja (Shailini idr., 2018). 

 

Joga se ţe tisoče let izvaja v Indiji in vključuje fizične vaje, prehranske prakse in sistemska 

prepričanja. Čeprav so praktikanti joge ţe tisočletja verjeli, da njihove prakse lahko 

spremenijo duševne in fizične procese, so raziskovalci v Indiji uporabili znanstvene metode za 

učenje joge šele v zadnjih sto letih. Na tisoče raziskav v Indiji in drugih drţavah sveta je 

potrdilo, da lahko praksa joge pomaga posameznikom pri različnih boleznih. Raziskovalci so 

ugotovili tudi koristne učinke joge kot dodatek k psihoterapiji v nekaterih okoljih pri 

nekaterih teţavah. Joga in meditacija lahko razbremenita tudi simptome posttravmatskega 

stresa (Derezontes, 2000). 

Joga je svetovana kot alternativna metoda zdravljenja depresije in tesnobe s strani ameriškega 

zdruţenja alternativnih metod zdravljenja. Zdruţuje telo in um in ima temelje v starodavni 

indijski kulturi. Joga zdruţuje fizične poloţaje, dihanje, meditacijo in sprostitev (Sheffield in 

Woods-Giscombe, 2016). 

 

Joga je razdeljena na več delov oziroma področij. Nekatera najbolj prepoznavna področja joge 

so hatha joga, raja joga ter karma in gnana joga (Ramacharaka, 2017). V sodobnem svetu je 

prepoznana kot metoda za implementacijo misli in telesa in pomaga posameznikom doseči 

ravnovesje s samim seboj, z okoljem in naravo (Sharma, 2014). 

 

Različne oblike joge se razlikujejo le v izhodišču samem, bistvo in cilj vseh vrst joge pa sta 

enaka. Vse oblike joge stremijo k spoznavanju samega sebe s pomočjo samoobvladovanja in 

samodiscipline. Joga, ki je najbolj primerna za začetnike in katere izhodišče je telo, se 

imenuje hatha joga. Hatha joga temelji na ravnoteţju pozitivnega in negativnega toka v telesu, 

kar pripomore k izboljšanju zdravja in doseganju popolnega duševnega in telesnega zdravja. 

Ta joga je močno povezana z naravo, ki nam pomaga najti ravnovesje med telesom in dušo. S 

pomočjo hatha joge naj bi bili tisti, ki doseţejo najvišjo stopnjo, sposobni uravnavati organe  

in njihovo delovanje. V zadnjih nekaj letih se je tudi zahodna medicina začela bolj 

poglobljeno ukvarjati z nazori hatha joge (Yesudian in Haich, 2004). Hatha joga je 

najpogosteje uporabljena vrsta joge v Zdruţenih drţavah Amerike in v Evropi. Poudarja 

poloţaje (asane) in dihanje (paranayama) (Sheffield in Woods-Giscombe, 2016). 
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Asane so del joge in so telesni poloţaji, ki jih izvajajo tisti, ki vadijo jogo. Asane so 

sestavljene iz posebnih gibov in specifičnih poz, ki povečajo gibljivost in psihično moč skozi 

uravnoteţenje telesa in duha. Meditacijsko komponento joge sestavljajo umske in telesne  

vaje, ki simbolizirajo mirnost in umirjenost uma (Marcy, Jones, Graham in Roach, 2018). 

Asana ustvari duševno in telesno ravnovesje. Poleg tega spodbudi ţivčni sistem in odpravlja 

depresijo (Shailini idr., 2018). Pomembno je, da so asane pravilno izpeljane in so povezane z 

dihanjem, kar vodi k uspehu. Večino asan se izvaja z zaprtimi očmi z namenom povečanja 

izmenjevalnega učinka med telesom in dušo (Yesudian in Haich, 2004). 

 

Paranayamaso dihalne vaje so sestavljene iz različnih oblik in uravnavanja dihanja, ki 

povečajo sproščenost in oddaljijo posameznika od različnih motenj in misli. Če ţelimo  

dihanje uravnavati, moramo dihati v kontroliranem ritmu, najpogosteje po bitju srca. Vsaka 

vaja dihanja se začne z globokim izdihom. Paranayama pozna trebušno in prsno dihanje ter 

dihanje s pljučnimi vršički (Yesudian in Haich, 2004). 

 

Vsaka joga kombinira različno količino različnih vaj. Na primer Inyengar joga uporablja 

različne asane, medtem ko SudarshanKriya joga daje večji poudarek paranayami oziroma 

dihanju (Marcy, Jones, Graham in Roach, 2018). Paranayama ohranja celovitost telesa, poleg 

tega pa povzroča vibracije, ki vplivajo na zmanjševanje stresa in drugih napetosti, ki jih 

povzroča jeza, anksioznost in nespečnost (Shailini idr., 2018). 

 

Na začetku je bila tradicionalna oblika joge veliko bolj stroga in je zahtevala  večletno 

ţivljenje predano vadbi in drugim striktnim pravilom. Dandanes so mnoge šole joge  

posplošile vadbo in jo naredile primerno za širše občinstvo ter ţivljenju primerno v času z  

zelo hitrim tempom (Sharma, 2014). 

 

Kljub temu da joga izvira iz vzhodnega sveta, postaja vedno bolj priljubljena tudi v Evropi, 

Zdruţenih drţavah Amerike  in ostalih drţavah sveta v zadnjih nekaj desetletjih. V raziskavi,  

ki so jo opravili v Zdruţenih drţavah Amerike, so rezultati pokazali, da se je uporaba joge kot 

alternativne oblike zdravljenja povečala za pet odstotkov v zadnjih nekaj letih. Prav tako se je 

povečala uporaba joge v drugih drţavah, tako med tistimi uporabniki, ki jogo uporabljajo kot 

vadbo za telesno aktivnost, kot tudi med tistimi, ki jogo uporabljajo kot alternativno metodo 

zdravljenja. Joga je namenjena vsem ljudem, ki trpijo za duševnimi motnjami, saj joga 

izboljšuje počutje (Marcy, Jones, Graham in Roach, 2018). Prav tako narašča prepričanje, da 

se jogo lahko uporablja tudi v namen alternativnega zdravljenja med otroci in mladostniki, saj 
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med njimi povzroča izboljšanje fizičnega in duševnega zdravja s pomočjo izboljšanja 

celotnega zdravstvenega stanja, fizičnega počutja in hkrati poskrbi za obvladovanje stresa. 

Joga med mladimi se uporablja v različnih inštitucijah, kot so zapori, popravni domovi, 

psihiatrične ustanove in šole zaradi njenih koristi za duševno zdravje (Williams, 2016). 

 

Podatki o tem, da v Nemčiji ţe 2,6 milijona ljudi prakticira jogo, nam pričajo, kako zelo 

priljubljena je joga tudi v Evropi. Glavni razlogi za to so, da joga izboljša telesno in duševno 

zdravje. Oblika joge, ki se najpogosteje uporablja v Nemčiji, je Hatha joga. Cilj različnih 

telesnih drţ je nadzorovanje dihanja in meditacija, s katero se usklajuje mentalno in 

fizično stanje (Klatte idr., 2016). 

 

3.2 Vpliv joge na duševno zdravje 

 
Vadba joge prinaša za posameznika mnoge prednosti, med njimi tudi (Miklič, 2014): 

 
 krepi mišice, 

 izboljša gibčnost in telesno drţo, 

 izboljša kostno strukturo in gibljivost sklepov, 

 pomaga pri prebavi, zboljšuje krvni pritisk in utrjuje imunski sistem, 

 zmanjšuje odvisnost od zdravil, 

 povečuje koncentracijo in pomaga pri iskanju notranjega miru, 

 daje energijo za ţivljenje. 

 
Raziskave opravljene na različnih koncih sveta pričajo o tem, kako vadba joge vpliva na 

zdravje, tako duševno kot tudi telesno. Joga pomaga ţenskam pri poporodni depresiji 

(Matthews et al, 2017). Prav tako joga izboljšuje splošno zdravje, vrača energijo in povečuje 

srečo, pomaga pa tudi pri spanju (Ross et al, 2013). 

 

Predstavili bomo še druge pozitivne učinke joge na duševno zdravje. 

 
Uporaba joge in meditacije je v strokovni literaturi opredeljena kot pomoč, ki se po navadi 

uporablja za pomiritev uma in sproščanje telesa. Po navadi se tisti, ki meditira, osredotoča na 

misel, zvok, vizijo ali kako drugo senzorično doţivetje. Obstaja veliko vrst meditacije, vendar 

imajo v večini enake učinke na posameznike. Večina raziskav, ki raziskujejo meditacijo, se 

osredotoča na transcendentalno meditacijo in odziv na relaksacijo. Pokazalo se je, da je 

transcendentalna meditacija v bistvu poenostavljena oblika joge, ki pomaga pri različnih 
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teţavah in problemih, vključno s kakovostjo ţivljenja, kronično bolečino, anksioznostjo, 

visokim krvnim pritiskom, holesterolom in posttravmatskim stresom. Sprostitveni odziv  

telesa je bistven za telo in duha in je najbolj primeren za večino meditativnih praks, vključno s 

tistimi, ki so povezane z molitveno sprostitvijo, hipnozo in z jogo. Odziv na sproščanje 

povzroča tudi različne spremembe. Raziskovalci so ugotovili, da lahko meditacija 

posameznikom pomaga na različne načine, saj sproţa veliko pozitivnih učinkov, vključno z 

duševnim mirom, nizkim fiziološkim vzburjenjem in zmanjšano duševno dejavnostjo 

(Derezontes, 2000). 

 

Meditacija povzroča v moţganih določena valovanja, ki vplivajo na relaksacijo, vizualizacijo 

in kreativnost. Rezultat meditacije je umirjena posameznikova notranjost. Meditacija je 

aktivnost, ki vključuje in stimulira moţgane, ţivčni sistem in čustva, da delujejo na najboljši 

moţni način (Shailini idr., 2018). 

 

Jogo opisujejo kot obetavni interventni pristop pri zdravljenju duševnih motenj. Prednost tega 

leţi v dejstvu, da je joga lahko dostopen terapevtski pristop, ki je postal splošno sprejet. Poleg 

tega pa je joga povezana tudi s sorazmerno nizkimi stroški za uporabnika, saj je to skupinska 

dejavnost oziroma vadba. Joga ima še eno dobro lastnost, saj nima skorajda nobenih stranskih 

učinkov in tveganj v primerjavi s konvencionalnim zdravljenjem. Zelo redke so tudi poškodbe 

jogijskih vaj, te se lahko enostavno vključijo v vsakdanje ţivljenje in s tem poskrbimo za 

izboljšanje vsakodnevnega fizičnega in telesnega počutja (Klatte idr., 2016). Klatte (2016) s 

sodelavci v svojem prispevku ugotavlja, da: 

 

 jogo lahko štejemo kot dopolnilni intervencijski pristop pri zdravljenju duševnih 

motenj, 

 joga lahko zmanjša simptome, ki povzročajo motnje in slabo počutje, 

 obstajajo določeni znaki, da učinkovitost joge pada s pacientovimi resnejšimi 

simptomi. 

 
Pri izvajanju oziroma vadbi joge je zelo pomembno, da so vaditelji joge dobro usposobljeni, 

saj je priljubljenost te vrste vadbe vse večja in obstajajo tudi različni dokazi, da joga pomaga 

pri zdravljenju duševnih motenj. Vendar pa se moramo zavedati, da vaditelji, ki niso dovolj 

usposobljeni za delo s posamezniki, ki trpijo za duševnimi motnjami, lahko povzročijo tudi 

veliko škode (Marcy, Jones, Graham in Roach, 2018). 
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Singh in Sharma (2017) v svojem delu opisujeta raziskavo, ki je bila izvedena med 

mladostniki, med katerimi je bil merjen učinek vaj joge na čustveno inteligenco. Mladostniki 

so redno dvajset dni vadili jogo v dopoldanskih urah, kar je pozitivno vplivalo na njihovo 

čustveno inteligenco. Ostale raziskave so poročale o učinkih joge na depresivne motnje, pri 

obvladovanju depresivnih motenj in zmanjševanju depresije in anksioznosti. Nekatere 

raziskave dokazujejo tudi zmanjšanje občutka ţalosti ob redni vadbi joge. 

 

Navdušenje nad jogo, kot terapevtskim pristopom pri zdravljenju nekaterih duševnih motenj, 

izkazuje tudi veliko raziskovalcev, ki v svojih delih dokazujejo korist vadbe joge tako pri 

travmatičnih izkušnjah, kot tudi pri depresiji in anksioznosti. Joga spodbuja sproščanje in 

pomaga posameznikom odpraviti ponavljajoče se negativne misli, poleg tega pa vsebuje tudi 

fizične aktivnosti, ki prav tako dobro vplivajo na duševno zdravje (Marcy, Jones, Graham in 

Roach, 2018). 

 

Del joge je, kot je ţe rečeno, tudi meditacija. Veliko raziskav na temo meditacije je bilo 

opravljenih v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, dandanes pa se po besedah 

Derezontesa (2000) število raziskav zmanjšuje. Opravljene raziskave kaţejo, da meditacija 

pomaga posameznikom, da se umirijo in sprostijo. 

 

Učinki joge na endokrine sisteme, ţivčni sistem in telesno zdravje so dobro dokumentirani. 

Niţje koncentracije kortizola in višje koncentracije serotonina in melatonina po vadbi joge so 

empirično dokazane. Povečano zadovoljstvo, samozavest in izboljšana samokontrola po jogi 

so povezane z niţjo stopnjo stresa in višjo stopnjo blagostanja (Klatte idr., 2016). 

 

Doktor Lynn Williams (2016) v svojem prispevku dokazuje koristnost joge pri zdravljenju s 

kognitivno vedenjsko terapijo. Glede na svoja raziskovanja priporoča uporabo alternativnih 

metod, kot so meditacija in joga tudi med mladostniki, ki zašli v kriminalna dejanja. Pri njih 

še posebej poudarja kombiniranje terapij z meditacijo in jogo, ki naj bi bile zelo učinkovite pri 

zdravljenju depresije in anksioznosti. Medtem ko kognitivno vedenjska teorija nadomešča 

negativne misli s pozitivnimi in spodbuja optimistično razpoloţenje, joga in meditacija učita 

mladostnike mirnosti v različnih okoliščinah in razmišljanje o sebi na način brez predsodkov. 

Ta pristop vključuje tudi dihalne tehnike, kar omogoča telesu in umu, da se še bolj sprostijo in 

povzroča večji nadzor nad mislimi in telesom za večje samoobvladovanje. S pomočjo 

omenjenih tehnik se mladostniki naučijo mirneje reagirati, razmišljati o posledicah in 

zmanjšajo vedenje z visokim tveganjem. 
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Joga in meditacija sta zelo primerni tudi za preprečevanje ali ublaţitev psiholoških teţav, s 

katerimi se soočajo mladostniki v srednji šoli. Nekatere oblike joge so vključene tudi v 

programe za obvladovanje stresa v srednjih šolah skupaj s tehnikami sproščanja in dihanja. S 

strani strokovnjakov obstaja veliko zanimanje za uporabo tehnik meditiranja v šolskih okoljih 

za izboljšanje duševnega zdravja in učinkovitosti. Z uporabo vadbe joge in meditacije se pri 

dijakih izboljša fizično počutje, povečajo se delovne navade ter šolska uspešnost in čustvena 

inteligenca (Khalsa idr., 2012). 

 

Khalsa (2012) je s svojimi sodelavci opravil raziskavo med srednješolci. Od 136 potencialnih 

udeleţencev v študiji jih je sodelovanje zavrnilo le pet, in sicer zaradi verskih razlogov, kar 

dokazuje veliko zanimanje za vadbo joge med srednješolci. Med srednješolci, ki so bili 

naključno izbrani, jih je zelo veliko redno obiskovalo ure joge. Redna vadba in pozitiven 

odziv kaţeta, da je v tem okolju, kjer je bila raziskava izvedena, opaţena visoka  

sprejemljivost, tako s strani srednješolcev kot tudi s strani staršev. 

 

V namen maksimiziranja učinkov joge na duševno zdravje mladostnikov v različnih 

inštitucijah je doktor Lynn Williams (2016) razvila poseben program joge, ki je prilagojen 

mladostnikom. Primeren je za mladostnike moškega spola med 12 in 21 letom starosti. S 

svojim programom, za katerega je prejela mnoge nagrade, je pomagala mladostnikom do 

boljšega fizičnega in duševnega zdravja. Program traja deset tednov in temelji na vedenjsko 

kognitivni teoriji, s katero se mladostniki ţe soočajo. Program vsebuje jogo in meditacijo, s 

katerima se doseţe relaksacijo in čustveno stabilnost, obvladuje se tudi stres. Poleg tega se 

program sooča tudi z drugimi problemi, kot so problemi s pozornostjo, z impulzivnost, s 

problemi z nespečnostjo, z anksioznostjo, depresijo in s travmatičnimi izkušnjami. V 

programu se joga ne izvaja toliko na način fizične aktivnosti, temveč bolj kot duševna 

aktivnost. Joga vsebuje tehnike pozornosti in zavedanja telesa in dihanja, ki pomagajo 

mladostnikom obvladovati sebe in svoja čustva. Mladostnikom se ob vadbi svetuje, naj 

opustijo svoje misli iz preteklosti in skrb za prihodnost ter se soočijo s sedanjostjo. Poleg tega 

jih naučijo s pomočjo tehnik dihanja obvladovati svoja čustva, impulzivnost in 

samoregulacijo. Za potrebe mladostnikov so razvili novo vrsto vadbe, ki vsebuje dihanje in 

preprostejšo vadbo, vizualizacijo in zvok in je zasnovana tako, da zmanjšuje stres, povečuje 

produktivnost in izpopolnjuje ţivljenje. Te vrste vadba daje poudarek na čustveno raven, kot 

so identiteta, moč, sreča in potrpljenje ter integrira elemente joge, ki temeljijo na nenasilju, 

usmerjenosti ţivljenja in resnici. V začetku se problematični mladostniki navadno ne 
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posvetijo dovolj vadbi. Misli jim tavajo, niso dovolj pozorni, šele nekoliko kasneje in s 

posebnimi vajami doseţejo mirnost in relaksacijo, saj so ti mladostniki pogosto anksiozni in 

depresivni ter pod velikim stresom. 

 

Tudi mladostniki, ki so bili vključeni v terapije s pomočjo joge, poročajo o boljšem počutju, 

boljši čustveni odzivnosti, zmanjšanju stresa in na sploh mirnejšemu ţivljenju ter bolj 

optimističnemu pogledu v prihodnost. Poleg tega menijo, da so, odkar vadijo jogo, bolj 

pozitivni, laţje se osredotočijo in so bolj sproščeni (Williams, 2016). 

 

Sheffield in Woods-Giscombe (2016) sta v svojem prispevku raziskala pretekle raziskave na 

temo zdravljenja duševnih motenj z alternativnimi metodami zdravljenja. Večina študij 

poudarja ustreznost joge kot pripomočka za izboljšanje duševnega zdravja in dobrega počutja. 

Joga je močno povezana tudi z zmanjšanjem tesnobe in depresije pri nosečih ţenskah. Še več, 

vadba joge med nosečnostjo prinaša pozitivne rezultate, tako za nosečnico kot tudi za fetus. 

 

Ponudniki zdravstvenih storitev, ki delajo s posamezniki, ki so doţiveli travmatične dogodke, 

so izrazili naraščajoče koristi od uporabe joge za pomoč njihovim pacientom. Gre za to, da bi 

laţje prenesli posledice, ki jih prinaša izpostavljenost določeni travmi v preteklosti, ki je 

povzročila izbruh duševne motnje, kot je depresija, anksioznost in post travmatski stres. To 

naraščajoče zanimanje je potrebno pripisati različnim izobraţevanjem na temo joge kot 

pomoči pri zdravljenju določenih travm, ki so na voljo medicinskemu osebju (Marcy, Jones, 

Graham in Roach, 2018). 

 

Sharma (2014) v svoji raziskavi dokazuje, da je joga ena izmed alternativnih oblik, ki pomaga 

zmanjševati stres. Še več, dokazuje, da ima joga pozitiven učinek tako na fizično kot tudi na 

duševno zdravje. Vadba joge koristi splošnemu zdravju. Duševno zdravje je boljše pri ljudeh, 

ki izvajajo jogo, kot pri tistih, ki je ne. Poleg tega je tudi stanje dobrega fizičnega zdravja 

povezano z vadbo joge, saj je ugotovljeno, da imajo tisti, ki redno vadijo jogo, boljše fizično 

zdravje, kot tisti, ki joge ne vadijo. Učinke joge na zdravje lahko raziskujemo glede na 

različne demografske dejavnike, zavedati pa se moramo, da redno izvajanje vaj joge povečuje 

duševno in telesno zdravje ter ohranja imunski sistem posameznika, ki ga varuje pred 

različnimi boleznimi (Singh in Sharma, 2017). 
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4 EMPIRIČNI DEL 

 
4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 
Zdravje je temeljna človekova pravica skorajda povsod po svetu, kjer milijarde ljudi trpi za 

različnimi duševnimi motnjami. Duševne motnje so zelo pogost pojav v današnjem času. 

Duševne motnje so celo tretji najpogostejši vzrok hospitalizacije v Zdruţenih drţavah 

Amerike, tako med mladimi kot tudi med starejšimi. Na ţalost pa v svetu obstaja veliko drţav 

in narodov, kjer prebivalci zaradi revščine ali drugih razlogov ne morejo dobiti pravilne 

obravnave ob pojavu različnih duševnih problemov. 

 

Po drugi strani pa se vse več govori o alternativnih metodah in pristopih k duševnemu 

zdravju. Podatki iz ameriške nacionalne raziskave o zdravju kaţejo, da kar 38 odstotkov 

Američanov uporablja alternativne načine zdravljenja, kot so akupunktura, kiropraktika, joga, 

meditacija in drugo. Joga je vadba uma in telesa, ki izvira iz starodavne indijske filozofije. V 

nalogi smo raziskovali, ali je lahko joga primerna tehnika za ohranjanje duševnega zdravja in 

soočanja s teţavami v duševnem zdravju. 

 

4.2 Cilj raziskave 

 
Cilj raziskave v nalogi je bil preučiti razlike v individualni percepciji kvalitete ţivljenja in 

duševnega zdravja med posamezniki, ki se redno ukvarjajo z jogo in tistimi, ki se ne. 

 

4.3 Raziskovalna vprašanja 

 
a) Ali obstajajo razlike v kvaliteti ţivljenja na področju duševnega zdravja med posamezniki, 

ki vadijo jogo in tistimi, ki je ne? 

 

b) Ali obstajajo razlike v kvaliteti ţivljenja na področju duševnega zdravja med posamezniki, 

ki vadijo jogo in tistimi, ki je ne glede na spol? 

 

4.4 Metodologija raziskave 

 
Na zastavljena raziskovalna vprašanja smo odgovorili s pomočjo kvantitativne raziskave, ki 

smo jo izvedli med akentiranci, ki vadijo jogo in tistimi, ki je ne. 
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V naslednjih poglavjih opredeljujemo metodologijo raziskave, ki smo jo izvedli v namen 

doseganja ciljev naloge. 

 

4.4.1 Merski instrumenti 

 
V diplomski nalogi smo v empiričnem delu med posameznike, ki redno vadijo jogo, razdelili 

vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije o kvaliteti ţivljenja (WHOQOL) 

(WorldHealthOrganization, 1996). Rezultate smo primerjali z rezultati med posamezniki, ki 

se ne ukvarjajo z jogo, ki smo jih uporabili kot testno skupino. Rezultate smo predstavili tako 

opisno kot tudi grafično ter izvedli ustrezne statistične analize. 

 

Kot smo ţe omenili, je bila, glede na cilje študije za zbiranje informacij o duševnem in 

telesnem zdravstvenem stanju udeleţencev, uporabljena ocena kakovosti ţivljenja Svetovne 

zdravstvene organizacije (WHOQOL). Ta ocena oziroma vprašalnik zajema šest širših 

področij kakovosti ţivljenja. Od teh šestih področij se za namene sedanjih raziskav  

uporabljata dve domeni (fizično in psihološko zdravje), da bi ocenili duševno in fizično 

zdravje praktikov in nepraktikov joge. Področje psihološkega zdravja v raziskavi obsega 

različne vidike, ki so: pozitivna občutja, razmišljanje, učenje, spomin in koncentracija, 

samopodoba, telesna podoba in videz ter negativna čustva. Ocena fizičnega zdravja pa ima 

vidike, kot so bolečina in nelagodje, energija in utrujenost ter in spanje in počitek. Za 

merjenje intenzivnosti so moţni odgovori na Likertovi lestvici petih točk (od 1 do 5). Za 

potrebe diplomske naloge smo uporabili skrajšano verzijo WHOQOL vprašalnika, ki je 

priloţen v prilogi. 

 

4.4.2 Populacija in vzorec 

 
Za potrebe raziskave smo izbrali naključno vzorčenje z namenskim vzorcem, ki zajema 

enote, ki so tipični predstavniki populacije. 

 

Populacija v naši raziskavi so bili posamezniki v Sloveniji, ki vadijo jogo. V vzorcu je bilo 50 

posameznikov iz petih različnih skupin, ki vadijo jogo, od tega je bilo 41 izpolnjenih 

vprašalnikov veljavnih. Poleg tega smo kot testno skupino uporabili posameznike, ki joge ne 

vadijo, katerih je bilo prav tako 50, vendar je bilo le 42 anketnih vprašalnikov ustrezno 

izpolnjenih. V raziskavo je bilo tako v skupini, ki vadi jogo, kot tudi v testni skupini, kjer joge 

ne vadijo, zajetih več ţensk. V prvi skupini je bilo ţensk kar 80 % (32 oseb), v drugi, testni 
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Moški Ţenske 

Vadijo jogo Ne vadijo joge 

 

20% 
27% 

73% 
80% 

Od 45 do 65 let Od 25 do 25 let Do 25 let 

15% 

20% 
24% 

28% 

53% 

61% 

Vadijo jogo Ne vadijo joge 

skupini, pa nekoliko manj in sicer 73 % (30 oseb). Grafično je vzorec glede na spol prikazan 

na sliki 1.1. 

 

Slika 1.1: Struktura udeleţencev zajetih v raziskavo glede na spol 
 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018) 

 
Na sliki 2.1 je predstavljena starostna struktura udeleţencev raziskave. 

Slika 2.1: Starostna struktura anketirancev 
 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018) 
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Kot lahko vidimo na sliki 2.1 je bilo največ udeleţencev raziskave starih med 25 in 45 let. V 

skupini, ki vadijo jogo, jih je bilo 21, v testni skupini pa 25. Druga skupina po velikosti so 

bile osebe do 25 let, katerih je bilo v prvi skupini 11, v testni pa 10. Najmanj oseb je bilo v 

starostni skupini od 45 do 65 let, in sicer v osnovni 8 in 6 v testni. Nobeden od anketirancev 

ni bil starejši od 65 let. 

 

Kot je razvidno, sta obe skupini glede na starost in spol podobni, kar daje raziskavi večjo 

vrednost, saj bomo v nadaljevanju primerjali skupini, ki sta si podobni. 

 

4.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

 
Podatke za anketo smo zbirali v petih različnih centrih za vadbo joge v Ljubljani. Kot testno 

skupino smo uporabili posameznike, za katere vemo, da ne vadijo joge. Vadbene centre smo 

obiskali osebno, po predhodnem dogovoru z vaditelji različnih skupin. Anketni vprašalnik so 

zajeti v raziskavo izpolnili ročno, takoj po vadbi joge. 

 

Prav tako je tudi testna skupina ročno izpolnjevala anketne vprašalnike. Testna skupina je 

vsebovala člane, ki ne vadijo joge. Zbiranje podatkov je potekalo med 1. junijem in 30. 

junijem 2018. 

 

4.5 Analiza rezultatov raziskav 

 
Zbrane anketne vprašalnike smo vnesli v program 1ka, s pomočjo katerega smo obdelali 

podatke tako opisno kot tudi grafično. Posebej smo vnesli izpolnjene anketne vprašalnike 

tistih posameznikov, ki vadijo jogo in tistih, ki joge ne vadijo. 

 

 
5 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 
V nadaljevanju besedila prikazujemo rezultate raziskave, glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja in cilje diplomske naloge. V prvem poglavju so predstavljena demografska 

področja, v drugem delu pa so predstavljeni rezultati skrajšanega WHOQOL vprašalnika. 

 

5.1 Analiza izbranih vprašanj iz WHOQOL vprašalnika 

 
V prvem delu smo najprej prikazali rezultate anketirancev, ki vadijo jogo. 
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5.1.1 Deskriptivna statistika rezultatov udeležencev, ki vadijo jogo, na vprašalniku 

WHOQOL 

 
Rezultate bomo predstavili po sklopih vprašalnika: psihološki del vprašalnika WHOQOL in 

fizično-socialni del vprašalnika WHOQOL. Rezultate bomo primerjali po spolu in po 

starostnih skupinah. 

 
5.1.1.1 Psihološki del vprašalnika WHOQOL 

 
Spodaj vidimo povprečne vrednosti izbranih odgovorov za psihološki del vprašalnika, ki 

ocenjuje psihično zdravje posameznikov. Anketiranci so ocenjevali odgovore od 1 do 5, pri 

čemer je 1 pomenilo sploh ne, 5 pa popolnoma. 

 
 

Tabela 1.1: Rezultati psihološkega dela vprašalnika med udeleţenci, ki vadijo jogo 
 

Vprašanje M SD 

Ali imate dovolj denarja, da zadovoljite vaše potrebe? 4,6 0,49 

V kakšnem obsegu lahko računate na svoje prijatelje, ko jih potrebujete? 4,6 0,50 

Koliko ste sposobni, da se sprostite in uţivate? 4,6 0,50 

Koliko ste zmoţni uţivati in se sproščati? 4,6 0,55 

Ali dobite potrebno podporo od drugih, ko jo potrebujete? 4,5 0,51 

V kolikšni meri kakovost vašega doma ustreza vašim potrebam? 4,5 0,55 

Kako dostopne so vam informacije, ki jih potrebujete v vsakodnevnem 

ţivljenju? 

4,4 0,48 

V kolikšni meri imate moţnost za pridobitev informacij, za katere menite, 

da jih potrebujete? 

4,3 0,51 

Ali imate dovolj energije za vsakdanje ţivljenje? 4,2 0,62 

Ali ste sposobni sprejeti svoj telesni videz? 4,1 0,55 

V kakšnem obsegu lahko opravljate svoje vsakodnevne dejavnosti? 4,1 0,59 

Koliko ste odvisni od zdravil? 1,3 0,58 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018). 

 
Kot lahko vidimo iz rezultatov so ocene zelo visoke, prav vse, razen vprašanja o odvisnosti od 

zdravil, so ocenjeni s povprečjem nad 4. Izjema je vprašanje o tem, koliko so anketiranci 

odvisni od zdravil, kar so ocenili z zelo nizko oceno 1,3, kar pa je v prid duševnemu zdravju, 

saj sploh niso odvisni od zdravil. Povprečna ocena psihološkega dela je 4,41, pri čemer smo 

izvzeli vprašanje o odvisnosti od zdravil. Iz rezultatov lahko povzamemo, da so glede na 

rezultate anketiranci preteţno zadovoljni z duševnim zdravjem, saj so na lestvici od 1 do 5 

dosegli visoko povprečje med 4, ki predstavlja zelo in 5, ki predstavlja popolnoma. 
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Pri analizi rezultatov smo najprej povezali vprašanja psihološkega dela vprašalnika glede na 

spol, kasneje pa še na starost. V začetku predstavljamo za laţje razumevanje v  tabelah 

najvišje ocenjene trditve za oba spola. V tabeli 2 so predstavljena vprašanja psihološkega dela 

vprašalnika s strani moških in ţenskih anketirancev ločeno. 

 
 

Tabela 2.1: Ocene vprašanj psihološkega dela vprašalnika med moškimi in ţenskami 

udeleţenci, ki vadijo jogo 
 

 MOŠKI ŢENSKE 

Vprašanje M SD M SD 

Koliko ste sposobni, da se sprostite in uţivate? 4,9 0,35 4,5 0,50 

V kolikšni meri kakovost vašega doma ustreza vašim potrebam? 4,8 0,46 4,4 0,46 

Ali imate dovolj denarja, da zadovoljite svoje potrebe? 4,8 0,46 4,6 1,11 

V kakšnem obsegu lahko računate na svoje prijatelje, ko jih 
potrebujete? 

4,6 0,51 4,6 0,49 

V kakšnem obsegu lahko opravljate svoje vsakodnevne 
dejavnosti? 

4,5 0,75 4,0 0,48 

Ali dobite potrebno podporo od drugih, ko jo potrebujete?  4,5 0,53 4,5 0,49 

Koliko ste zmoţni uţivati in se sproščati? 4,5 0,53 4,6 0,55 

Kako dostopne so vam informacije, ki jih potrebujete v 
vsakodnevnem ţivljenju? 

4,4 0,51 4,3 0,47 

V kolikšni meri imate moţnost za pridobitev informacij, za 
katere menite, da jih potrebujete? 

4,4 0,74 4,3 0,46 

Ali imate dovolj energije za vsakdanje ţivljenje? 4,1 0,64 4,3 0,63 

Ali ste sposobni sprejeti svoj telesni videz? 4,0 0,75 4,1 0,49 

Koliko ste odvisni od zdravil? 1,4 1,06 1,3 0,82 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018) 

 
Kot je razvidno iz tabele, se moški anketiranci najbolj strinjajo z vprašanjem, da so se 

sposobni sprostiti in uţivati. Poleg tega se močno strinjajo s tem, da kakovost njihovega doma 

ustreza njihovim potrebam in da imajo dovolj denarja, da zadovoljijo svoje potrebe. Pri 

ţenskah zajetih v raziskavo pa je slika malo drugačna, kar je razvidno tudi iz tabele 2. Kljub 

nekaterim razlikam so v vrhu podobna vprašanja kot pri moških. Ţenske anketiranke so se 

manj sposobne sprostiti in uţivati, poleg tega pa na lestvici pri ţenskah ne najdemo odgovora, 

v kolikšni meri kakovost njihovega doma ustreza njihovim potrebam in v kakšnem obsegu 

lahko opravljajo svoje vsakodnevne dejavnosti. 

 

Na sliki 3 predstavljamo vrednosti ocenjevanja vprašanj za moške in ţenske, kar omogoča 

laţjo primerjavo. Glede na spol, so si ocene vprašanj v večini primerov precej podobne. 

V 
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Koliko ste odvisni od zdravil? 

Ali ste sposobni sprejeti svoj telesni videz? 

Ali imate dovolj energije za vsakdanje ţivljenje? 

V kolikšni meri imate moţnost za pridobitev… 

Kako dostopne so vam informacije, ki jih… 

Koliko ste zmoţni uţivati in se sproščati? 

Ali dobite potrebno podporo od drugih, ko jo…

V kakšnem obsegu lahko opravljate svoje…

V kakšnem obsegu lahko računate na svoje… 

Ali imate dovolj denarja, da zadovolji vaše potrebe? 

V kolikšni meri kakovost vašega doma ustreza… 

Koliko ste sposobni, da se sprostite in uţivate? 

nadaljevanju predstavljamo vprašanja, pri katerih smo zasledili največje razlike. Najbolj se 

ocene vprašanj med spoloma razlikujejo pri vprašanjih, ki so predstavljeni v tabelah, ki 

sledijo. V tabeli 3 lahko vidimo, da moški ocenjujejo, da v povprečju lahko v večjem obsegu 

opravljajo svoje vsakodnevne dejavnosti. 

 

Slika 3.1: Primerjava ocen vprašanj glede na spol za psihološki del vprašalnika pri 

udeleţencih, ki vadijo jogo. 
 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018). 

 
Pri moških je ocena kakovost doma glede na njihove potrebe višje ocenjena kot pri ţenskah. 

Prav tako se ocena razlikuje pri trditvi glede ustrezanja kakovosti doma anketiranim. Tudi pri 

vprašanju o tem, ali imajo dovolj denarja, da zadovoljijo svoje potrebe, se moški izraţajo z 

višjo oceno kot ţenske, saj so višje ocenili trditev, da imajo dovolj denarja, da zadovoljijo 

lastne potrebe, kar je razvidno tudi iz tabele. Tudi pri naslednjem vprašanju, ki se pri ocenah 

trditev razlikuje glede na spol. Ugotavljamo, da moški ocenjujejo, da so bolj sposobni, da se 

bolj sprostijo in uţivajo kot ţenske, kar lahko vidimo tudi v tabeli. 

 

Glede na rezultate raziskave je razvidno, da moški v povprečju pri psihološkem delu 

vprašalnika dosegajo višje ocene kot ţenske. Povprečna ocena glede na vsa vprašanja (brez 

vprašanja o odvisnosti od zdravil) pri moških je 4,5, pri ţenskah pa 4,38. Iz tega lahko 
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sklepamo, da so moški, ki vadijo jogo, nekoliko bolj zadovoljni z duševnim zdravjem kot 

ţenske. 

 

Podobno analizo smo naredili tudi glede na starost, kjer v nadaljevanju predstavljamo 

značilnosti starostnih skupin pri udeleţencih, ki vadijo jogo. V najniţji starostni skupini do 25 

let so anketiranci ocenili naslednja vprašanja, ki so prikazana v tabeli 3. 

 
 

Tabela 3.1: Ocene vprašanj psihološkega dela anketirancev glede na starost 
 

  
 

STAROST 

 Do 25 let 25–45 let 45–65 let 

Vprašanje M SD M SD M SD 

Koliko ste zmoţni uţivati in se 
sproščati? 

 4,9 0,35 4,5 0,63 4,5 0,52 

Ali imate dovolj denarja, da zadovolji vaše potrebe? 4,8 0,46 4,6 0,49 4,5 0,52 

Koliko ste sposobni, da se sprostite in uţivate? 4,6 0,52 4,5 0,50 4,5 0,52 

Kako dostopne so vam informacije, ki jih potrebujete 
v vsakodnevnem ţivljenju? 

4,5 0,53 4,4 0,50 4,2 0,40 

V kakšnem obsegu lahko računate na svoje prijatelje, 

ko jih potrebujete? 

4,5 0,53 4,7 0,48 4,5 0,52 

Ali dobite potrebno podporo od drugih, ko jo 
potrebujete? 

4,4 0,52 4,5 0,51 4,5 0,52 

V kolikšni meri kakovost vašega doma ustreza vašim 
potrebam? 

4,4 0,52 4,4 0,59 4,6 0,50 

V kolikšni meri imate moţnost za pridobitev 

informacij, za katere menite, da jih potrebujete? 

4,4 0,51 4,4 0,63 4,1 0,30 

Ali imate dovolj energije za vsakdanje ţivljenje? 4,4 0,74 4,2 0,74 4,1 0,53 

Ali ste sposobni sprejeti svoj telesni videz? 4,1 0,64 4,2 0,60 3,9 0,30 

V kakšnem obsegu lahko opravljate svoje 
vsakodnevne dejavnosti? 

4,0 0,53 4,1 0,62 4,2 0,60 

Koliko ste odvisni od zdravil? 1,0 0 1,2 0,76 1,6 1,20 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018) 

 
Največ najvišjih ocen je bilo s strani anketirancev, ki so v starostni skupini do 25 let, in sicer 

je bila povprečna ocena 4,45. Najvišje so ocenili vprašanje o tem, koliko so zmoţni uţivati in 

se sprostiti, sledi trditev, da imajo dovolj denarja za zadovoljitev potreb in vprašanje, koliko 

so sposobni, da se sprostijo in uţivajo. Pri starostni skupini od 25 do 45 let lahko vidimo 

podobno strukturo ocen vprašanj kot pri mlajši skupini. Razlikuje se najvišje ocenjeno 

vprašanje in tudi tretje vprašanje, katerima je skupno to, da se nanašata na druge osebe. 

Povprečna ocena vprašanj v tej starostni skupini je le malo niţja od mlajše skupine, in sicer 

4,41. Tudi v tem primeru smo izvzeli vprašanje o odvisnosti od zdravil. 
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Od 45 do 65 let Od 25 do 45 let Do 25 let 

      

Koliko ste odvisni od zdravil? 

V kakšnem obsegu lahko opravljate svoje… 

Ali ste sposobni sprejeti svoj telesni videz? 

Ali imate dovolj energije za vsakdanje ţivljenje? 

V kolikšni meri imate moţnost za 

pridobitev… V kolikšni meri kakovost vašega 

doma ustreza… Ali dobite potrebno podporo od 

drugih, ko jo… V kakšnem obsegu lahko 

računate na svoje… Kako dostopne so vam 

informacije, ki jih… 

Koliko ste sposobni, da se sprostite in uţivate? 

Ali imate dovolj denarja, da zadovolji vaše… 

Koliko ste zmoţni uţivati in se sproščati? 

Tudi pri starostni skupini od 45 do 65 let najdemo podobne ocene kot pri ostalih dveh 

skupinah. Najvišje ocenjeno je vprašanje o kakovosti doma in njegovi ustreznosti za 

zadovoljitev potreb. Povprečna ocena vprašanj v najvišji obravnavani starostni skupini z 

izjemo vprašanja o odvisnosti od zdravil je 4,32. 

 
 

Za zaključek analize rezultatov psihološkega dela vprašalnika na sliki 4 prikazujemo 

odgovore anketirancev na vprašanja psihološkega dela vprašalnika v vseh treh starostnih 

razredih, ki smo jih obravnavali v raziskavi. 

 

Slika 4.1: Primerjava ocen vprašanj glede na starostno skupino za psihološki del vprašalnika 
 

 

Kot vidimo, se povprečne ocene in najvišje ocenjene trditve, glede na starost pri psihološkem 

delu vprašalnika, ne razlikujejo veliko. Iz tega lahko sklepamo, da imajo vse starosti zajete v 

raziskavo podobno stanje zadovoljstva z duševnim zdravjem. 

 

5.1.1.2 Fizično-socialni del vprašalnika WHOQOL 

 
Drugi del vprašalnika je bil sestavljen iz vprašanj iz dela, ki obravnava fizično zdravje 

WHOQOL vprašalnika. Rezultati ocene trditev so prikazani v tabeli 4. 
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Tabela 4.1: Rezultati ocene vprašanj fizično-socialnega dela vprašalnika med udeleţenci 

raziskave, ki vadijo jogo 
 

Vprašanje M SD 

Kako ste zadovoljni s kakovostjo svojega ţivljenja? 4,6 0,49 

Kako ste na splošno zadovoljni s svojim ţivljenjem? 4,2 0,42 

Kako ste zadovoljni s svojim zdravjem? 4,4 0,53 

Kako ste zadovoljni z energijo, ki jo imate? 4,4 0,54 

Kako ste zadovoljni s svojim spancem? 4,5 0,51 

Kako ste zadovoljni s svojo sposobnostjo učenja novih informacij? 4,5 0,55 

Kako ste zadovoljni s svojo sposobnostjo pri sprejetju odločitev? 4,4 0,64 

Kako ste zadovoljni sami s seboj? 4,4 0,58 

Kako zadovoljni ste z vašimi sposobnostmi? 4,5 0,60 

Kako ste zadovoljni z izgledom vašega telesa? 4,3 0,65 

Kako ste zadovoljni s svojo sposobnostjo za opravljanje vsakdanjega 
ţivljenja? 

4,5 0,60 

Kako ste zadovoljni s svojimi osebnimi odnosi? 4,5 0,55 

Kako ste zadovoljni s svojim spolnim ţivljenjem? 4,5 0,60 

Kako ste zadovoljni s podporo, ki jo dobite s strani svoje druţine? 4,6 0,50 

Kako ste zadovoljni s podporo, ki jo dobite s strani prijateljev? 4,7 0,45 

Kako zadovoljni ste s svojo sposobnostjo, da zagotavljate ali nudite podporo 
drugim? 

4,7 0,48 

Kako ste zadovoljni s svojo osebno (fizično) varnostjo? 4,3 0,72 

Kako ste zadovoljni s pogoji, v katerih ţivite? 4,5 0,60 

Kako ste zadovoljni z dostopom do zdravstvenih storitev? 4,4 0,67 

Kako ste zadovoljni z dostopom do storitev socialnega varstva? 4,4 0,78 

Kako ste zadovoljni s svojimi moţnostmi za pridobitev novih znanj? 4,5 0,55 

Kako ste zadovoljni s svojimi moţnostmi za pridobitev učenja novih 
informacij? 

4,5 0,55 

Kako ste zadovoljni z načinom preţivljanje svojega prostega časa? 4,6 0,55 

Kako ste zadovoljni s svojim fizičnim okoljem (npr. onesnaţevanje, 

podnebje, hrup…) 

4,1 1,07 

Kako ste zadovoljni s podnebjem v okolju, kjer ţivite? 4,2 1,00 

Kako ste zadovoljni s svojim prevozom? (Avto, avtobus, kolo itd.) 4,5 0,68 

Ali občutite srečo z odnosi s svojimi druţinskimi člani? 4,5 0,51 

Kako bi ocenili vašo kakovost ţivljenja? 4,6 0,50 

Kako bi ocenili vaše spolno ţivljenje? 4,4 0,60 

Kako dobro spite? 4,5 0,55 

Kako bi ocenili vaš spomin? 4,4 0,55 

Kako bi ocenili kakovost socialnih storitev, ki so vam na voljo? 4,4 0,72 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018) 

 
Tudi pri tem sklopu vprašanj so odgovori v povprečju zelo visoki. Prav tako kot v 

psihološkem delu so tudi v fizično-socialnem delu vsa vprašanja v povprečju ocenjena z več 

kot 4. Povprečna ocena strinjanja s trditvami pa je 4,45. Iz tega lahko sklepamo, da so 

anketiranci, ki vadijo jogo in so zajeti v raziskavo, zadovoljni s svojim fizičnim zdravjem. 
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Podobno kot psihološki del vprašalnika bomo analizirali tudi del vprašalnika glede na 

demografske dejavnike. V prvem delu bomo povzeli pomembnejše rezultate glede spola 

anketirancev. Najprej v tabeli 5 predstavljamo ocene vprašanj moških in ţensk zajetih v 

raziskavo 

 
 

Tabela 5.1: Ocene vprašanj fizično-socialnega dela vprašalnika med moškimi in ţenskami 
 

 MOŠKI ŢENSKE 

Vprašanje M SD M SD 

Kako ste zadovoljni s kakovostjo svojega ţivljenja? 4,9 0,35 4,6 0,50 

Kako ste zadovoljni s svojim zdravjem? 4,6 0,52 4,3 0,53 

Kako ste zadovoljni z energijo, ki jo imate? 4,6 0,53 4,3 0,54 

Kako ste zadovoljni s svojimi osebnimi odnosi? 4,6 0,52 4,5 0,51 

Kako bi ocenili kakovost socialnih storitev, ki so vam na voljo? 4,6 0,52 4,4 0,76 

Kako ste zadovoljni s svojim prevozom? (Avto, avtobus, kolo 
itd.) 

4,6 0,52 4,4 0,57 

Ali občutite srečo z odnosi s svojimi druţinskimi člani? 4,6 0,52 4,5 0,51 

Kako zadovoljni ste s svojo sposobnostjo, da zagotavljate ali 

nudite podporo drugim? 

4,6 0,52 4,7 0,49 

Kako ste zadovoljni s podporo, ki jo dobite s strani svoje 
druţine? 

4,6 0,52 4,6 0,50 

Kako ste zadovoljni s svojim fizičnim okoljem (npr. 
onesnaţevanje, podnebje, hrup…) 

4,6 0,53 3,9 1,02 

Kako ste zadovoljni s podnebjem v okolju, kjer ţivite? 4,5 0,52 4,1 0,93 

Kako ste zadovoljni s podporo, ki jo dobite s strani prijateljev? 4,5 0,53 4,8 0,42 

Kako ste zadovoljni s svojim spolnim ţivljenjem? 4,5 0,53 4,5 0,62 

Kako ste zadovoljni s svojimi moţnostmi za pridobitev novih 
znanj? 

4,5 0,53 4,5 0,57 

Kako ste zadovoljni s svojimi moţnostmi za pridobitev učenja 

novih informacij? 

4,5 0,52 4,6 0,51 

Kako ste zadovoljni z načinom preţivljanja prostega časa? 4,5 0,52 4,5 0,49 

Kako dobro spite? 4,5 0,55 4,5 0,60 

Kako ste zadovoljni s svojo sposobnostjo za opravljanje 

vsakdanjega ţivljenja? 

4,5 0,75 4,5 0,57 

Kako ste na splošno zadovoljni s svojim ţivljenjem? 4,5 0,53 4,2 0,37 

Kako ste zadovoljni s svojo osebno (fizično) varnostjo? 4,4 0,52 4,3 0,78 

Kako bi ocenili svoj spomin? 4,4 0,52 4,4 0,56 

Kako bi ocenili svojo kakovost ţivljenja? 4,4 0,52 4,6 0,50 

Kako bi ocenili svoje spolno ţivljenje? 4,4 0,52 4,5 0,52 

Kako ste zadovoljni s svojim dostopom do storitev socialnega 

varstva? 

4,4 0,74 4,4 0,81 

Kako ste zadovoljni s svojim spancem? 4,4 0,52 4,5 0,50 

Kako ste zadovoljni s svojo sposobnostjo pri sprejetju odločitev? 4,4 0,74 4,4 0,63 

Kako ste zadovoljni sami s seboj? 4,3 0,70 4,4 0,50 

Kako ste zadovoljni s svojim dostopom do zdravstvenih storitev? 4,3 0,70 4,4 0,66 
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Kako ste zadovoljni s svojo sposobnostjo učenja novih 

informacij? 

4,3 0,46 4,3 0,76 

Kako zadovoljni ste s svojimi sposobnostmi? 4,1 0,46 4,5 0,57 

Kako ste zadovoljni z izgledom svojega telesa? 4,1 0,83 4,3 0,60 

Kako ste zadovoljni s pogoji, v katerih ţivite? 4,1 0,35 4,5 0,62 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018). 

 
Iz tabele 5 lahko razberemo, da moški najvišje ocenjujejo vprašanje, da so zadovoljni s 

kakovostjo svojega ţivljenja, ki je ocenjena z višjo oceno kot pri ţenskah. Ţenske anketiranke 

najvišje ocenjujejo vprašanje o zadovoljstvu s podporo, ki jo dobijo s strani prijateljev. 

Razvidno je, da ţenske višje ocenjujejo vprašanja, ki so povezana z drugimi, moški pa trditve, 

ki so povezana z njimi samimi. 

 

Povprečna ocena vseh vprašanj pri moških je 4,46, pri ţenskah je malenkost niţja, in sicer 

4,44. Iz tega lahko povzamemo, da so moški, ki vadijo jogo, podobno zadovoljni s fizičnim 

zdravjem in socialnim okoljem ter podporo kot ţenske, ki vadijo jogo. Tudi za fizično- 

socialni del smo pripravili primerjavo med spoloma na sliki 5. 
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Slika 5.1: Primerjava ocen vprašanj glede na spol za fizično-socialni del vprašalnika 
 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018). 

 
Podobno analizo fizično-socialnega dela anketnega vprašalnika smo naredili še glede na 

starost. 

 
 

Tabela 6.1: Ocene vprašanja fizično-socialnega dela anketirancev glede na starost 
 

 STAROST 

 Do 25 let Od 25 do 45 
let 

Od 25 do 65 
let 

Vprašanje M SD M SD M SD 

Kako ste zadovoljni s kakovostjo svojega 
ţivljenja? 

4,8 0,46 4,5 0,50 4,8 0,40 

      

Moški 

Kako ste zadovoljni z pogoji v katerih ţivite?

Kako ste zadovoljni z izgledom vašega telesa?

Kako zadovoljni ste z vašimi sposobnostmi? 

Kako ste zadovoljni z vašo sposobnostjo učenja…

Kako ste zadovoljni z vašim dostopom do… 

Kako ste zadovoljni sami s seboj? 

Kako ste zadovoljni z vašo sposobnostjo pri… 

Kako ste zadovoljni s svojim spancem? 

Kako ste zadovoljni z vašim dostopom do… 

Kako bi ocenili vaše spolno ţivljenje? 

Kako bi ocenili vašo kakovost ţivljenja?

Kako bi ocenili vaš spomin? 

Kako ste zadovoljni z vašo osebno(fizično)…

Na splošno, kako ste zadovoljni s svojim…

Kako ste zadovoljni z vašo sposobnostjo za… 

Kako dobro spite? 

Kako ste zadovoljni z načinom preţivljanje… 

Kako ste zadovoljni z vašimi moţnostmi za… 

Kako ste zadovoljni z vašimi moţnostmi 

za… 

Kako ste zadovoljni z vašim spolnim ţivljenjem? 

Kako ste zadovoljni s podporo, ki jo dobite s… 

Kako ste zadovoljni s podnebjem v okolju kjer…

Kako ste zadovoljni z vašim fizičnim okoljem…

Kako ste zadovoljni s podporo, ki jo dobite s…

Kako zadovoljni ste zvašo sposobnostjo, da… 

Ali občutite srečo z odnosi s svojimi 

druţinskimi… Kako ste zadovoljni z vašim 

prevozom? (Avto,… Kako bi ocenili kakovost 

socialnih storitev, ki so… 

Kako ste zadovoljni z vašimi osebnimi odnosi?

Kako ste zadovoljni z energijo, ki jo imate?

Kako ste zadovoljni z svojim zdravjem? 

Kako ste zadovoljni z kakovostjo svojega 

ţivljenja? 
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Kako ste zadovoljni z načinom preţivljanja 

svojega prostega časa? 

4,8 0,71 4,4 0,51 4,7 0,47 

Kako ste zadovoljni s svojo sposobnostjo pri 
sprejetju odločitev? 

4,8 0,46 4,3 0,66 4,4 0,67 

Kako zadovoljni ste s svojo sposobnostjo, da 

zagotavljate ali nudite podporo drugim? 

4,8 0,46 4,7 0,50 4,6 0,50 

Kako ste zadovoljni s pogoji v katerih ţivite? 4,6 0,52 4,4 0,67 4,4 0,70 

Ali občutite srečo z odnosi s svojimi druţinskimi 
člani? 

4,6 0,52 4,5 0,51 4,5 0,52 

Kako ste zadovoljni s podporo, ki jo dobite s 

strani svoje druţine? 

4,6 0,52 4,6 0,50 4,5 0,52 

Kako bi ocenili kakovost socialnih storitev, ki so 
vam na voljo? 

4,6 0,52 4,4 0,75 4,4 0,81 

Kako zadovoljni ste s svojimi sposobnostmi? 4,6 0,74 4,4 0,59 4,5 0,52 

Kako ste zadovoljni s svojo osebno (fizično) 

varnostjo? 

4,6 0,53 4,2 0,81 4,3 0,64 

Kako ste zadovoljni s svojim zdravjem? 4,6 0,52 4,3 0,58 4,2 0,40 

Kako dobro spite? 4,6 0,52 4,5 0,60 4,5 0,52 

Kako ste zadovoljni s podporo, ki jo dobite s 

strani prijateljev? 

4,6 0,52 4,8 0,44 4,7 0,47 

Kako ste zadovoljni s svojimi moţnostmi za 
pridobitev učenja novih informacij? 

4,6 0,74 4,4 0,50 4,6 0,50 

Kako ste zadovoljni s svojim spancem? 4,5 0,53 4,6 0,50 4,3 0,47 

Kako bi ocenili svoj spomin? 4,5 0,53 4,3 0,58 4,5 0,52 

Kako bi ocenili svojo kakovost ţivljenja? 4,5 0,53 4,6 0,51 4,6 0,50 

Kako ste zadovoljni s svojo sposobnostjo učenja 
novih informacij? 

4,5 0,53 4,6 0,50 4,3 0,64 

Kako ste zadovoljni z izgledom svojega telesa? 4,5 0,76 4,4 0,57 4,1 0,70 

Kako bi ocenili svoje spolno ţivljenje? 4,5 0,53 4,4 0,58 4,5 0,70 

Na splošno, kako ste zadovoljni s svojim 
ţivljenjem? 

4,5 0,53 4,1 0,36 4,2 0,40 

Kako ste zadovoljni s svojo sposobnostjo za 

opravljanje vsakdanjega ţivljenja? 

4,5 0,76 4,4 0,60 4,6 0,50 

Kako ste zadovoljni s svojim spolnim ţivljenjem? 4,5 0,53 4,4 0,67 4,6 0,50 

Kako ste zadovoljni s svojimi moţnostmi za 
pridobitev novih znanj? 

4,5 0,53 4,5 0,60 4,4 0,57 

Kako ste zadovoljni z energijo, ki jo imate? 4,4 0,52 4,4 0,59 4,4 0,50 

Kako ste zadovoljni s svojim dostopom do 

zdravstvenih storitev? 

4,4 0,52 4,3 0,73 4,5 0,70 

Kako ste zadovoljni s svojim dostopom do 
storitev socialnega varstva? 

4,4 0,52 4,4 0,81 4,4 0,70 

Kako ste zadovoljni s svojimi osebnimi odnosi? 4,3 0,71 4,6 0,50 4,5 0,52 

Kako ste zadovoljni sami s seboj? 4,3 0,70 4,4 0,50 4,3 0,64 

Kako ste zadovoljni s svojim fizičnim okoljem 

(npr. onesnaţevanje, podnebje, hrup…) 

4,1 1,45 4,0 1,02 4,1 0,94 

Kako ste zadovoljni s svojim prevozom? (Avto, 4,0 0,93 4,5 0,60 4,6 0,50 
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avtobus, kolo itd.)       

Kako ste zadovoljni s podnebjem v okolju, kjer 
ţivite? 

3,8 1,49 4,2 0,83 4,3 0,90 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018). 

 
Kot lahko vidimo iz tabele 6, so v skupini do 25 let najbolj zadovoljni s kakovostjo svojega 

ţivljenja, s sposobnostjo pri sprejemanju odločitev in s sposobnostjo, da zagotavljajo  in 

nudijo podporo drugim. Povprečna ocena strinjanja z vprašanji v najniţji starostni skupini je 

4,5. V skupini od 25 do 45 let sta najvišje ocenjeni vprašanji o zadovoljstvu s podporo, ki jo 

dobijo s strani prijateljev in zadovoljstvu s sposobnostjo, da zagotovijo ali nudijo podporo 

drugim, ki jo najdemo pri mlajši skupini na tretjem mestu. Povprečna ocena strinjanja z 

vprašanji v srednji starostni skupini je nekoliko niţja kot v mlajši skupini, in sicer 4,42. 

 

V skupini od 45 do 65 let je najvišje ocenjeno vprašanje o zadovoljstvu s kakovostjo ţivljenja 

in vprašanje o zadovoljstvu s podporo, ki jo dobijo s strani prijateljev. Povprečna ocena vseh 

vprašanj je v najvišji starostni skupini skorajda enaka kot v srednjem starostnem razredu in 

sicer 4,45. 

 

Tudi pri različnih starostnih skupinah ni velikih razhajanj med odgovori, iz česar lahko 

sklepamo, da so anketiranci, ki vadijo jogo, enako zadovoljni s fizičnim zdravjem v vseh 

starostnih obdobjih. Zanimiva bi bila tudi primerjava s starejšimi nad 65 let, vendar ni bilo v 

tej skupini nobenega anketiranega. 

 

V nadaljevanju, na sliki 6, predstavljamo še ocene vseh starostnih skupin fizično-socialnega 

dela vprašalnika. 
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Slika 6.1: Primerjava ocen vprašanj glede na starostno skupino za fizično-socialni del 

vprašalnika 
 

 

 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018). 

Kako ste zadovoljni z vašim fizičnim okoljem…

Kako ste zadovoljni s podnebjem v okolju kjer…

Na splošno, kako ste zadovoljni s svojim… 

Kako ste zadovoljni z energijo, ki jo imate? 

Kako ste zadovoljni z svojim zdravjem? 

Kako ste zadovoljni z vašo osebno(fizično)… 

Kako ste zadovoljni z izgledom vašega telesa? 

Kako ste zadovoljni z vašo sposobnostjo učenja… 

Kako ste zadovoljni z vašim prevozom? (Avto,… 

Kako bi ocenili vaš spomin? 

Kako bi ocenili kakovost socialnih storitev, ki so… 

Kako ste zadovoljni z vašim dostopom do…

Kako ste zadovoljni z vašim dostopom do… 

Kako ste zadovoljni sami s seboj? 

Kako ste zadovoljni z vašo sposobnostjo pri… 

Kako ste zadovoljni s svojim spancem? 

Kako ste zadovoljni z vašimi osebnimi odnosi? 

Kako ste zadovoljni z vašimi moţnostmi za… 

Kako ste zadovoljni z pogoji v katerih ţivite? 

Kako ste zadovoljni z vašim spolnim ţivljenjem? 

Ali občutite srečo z odnosi s svojimi druţinskimi… 

Kako ste zadovoljni z vašo sposobnostjo za… 

Kako dobro spite? 

Kako ste zadovoljni z načinom preţivljanje… 

Kako zadovoljni ste z vašimi sposobnostmi? 

Kako bi ocenili vaše spolno ţivljenje? 

Kako bi ocenili vašo kakovost 

ţivljenja? 

Kako ste zadovoljni z vašimi moţnostmi za… 

Kako ste zadovoljni z kakovostjo svojega ţivljenja? 

Kako ste zadovoljni s podporo, ki jo dobite s… 

Kako zadovoljni ste z vašo sposobnostjo, da… 

Kako ste zadovoljni s podporo, ki jo dobite s…       

Od 45 do 65 let Od 25 do 45 let Do 25 let 
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5.2 Primerjava rezultatov raziskave s kontrolno skupino vprašalnika WHOQOL 

 
V nadaljevanju so prikazani rezultati primerjave duševnega zdravja pri skupini, ki vadi jogo  

in testni skupini ljudi, ki joge ne vadi. Za primerjalno analizo smo uporabili Mann-Whitney 

U-test. Neparametrični test uporabimo, saj pokaţe, da ne obstaja normalna porazdelitev 

podatkov, kar je razvidno iz Kolmogorov-Smirnov testa za normalno porazdelitev (tabela v 

prilogi 1). 

 

5.2.1 Primerjava rezultatov glede na vadbo joge vprašalnika WHOQOL 

 
V tabeli 7 so prikazane povprečne vrednosti, standardne deviacije in rezultati Mann-Whitney 

U-testa ter primerjave rezultatov na psihološkem delu vprašalnika WHOQOL med skupinama 

udeleţencev glede na vadbo joge. 

 

Iz tabele je razvidno, da so povprečni rangi višji pri tistih, ki vadijo jogo. Največja razlika je 

vidna pri indikatorjih »Ali imate dovolj denarja, da zadovolji vaše potrebe?«, »Koliko ste 

sposobni, da se sprostite in uţivate?« ter »Koliko ste zmoţni uţivati in se sproščati?« 

 

Razlika med povprečnimi rangi je pri vseh vprašanjih statistično značilna, saj je vrednost p 

manjša od 0,05, zato lahko trdimo, da se pojavljajo razlike med tistimi, ki vadijo in tistimi, ki 

ne vadijo joge. 

 
 

Tabela 7.1: Mann-Whitney U-test razlik med tistimi, ki vadijo jogo in ne vadijo joge za 

psihološki del vprašalnika 
 

Ali vadite 

jogo? 

N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann– 

Whitney 
U- test 

p 

(2-stranski) 

Ali imate dovolj energije za 

vsakdanje ţivljenje? 

1 Da 40 49,40 1976,00 444,000 0,000 

2 Ne 40 31,60 1264,00  

Total 80   

Ali ste sposobni sprejeti svoj 

telesni videz? 

1 Da 

2 Ne 

40 

41 

49,70 

32,51 

1988,00 

1333,00 

472,000 0,000 

 Total 81     

V kakšnem obsegu lahko 

opravljate svoje vsakodnevne 

1 Da 40 47,16 1886,50 573,500 0,008 

2 Ne 41 34,99 1434,50  
dejavnosti? Total 81   

Koliko ste odvisni od zdravil? 1 Da 40 36,34 1453,50 633,500 0,020 

 2 Ne 41 45,55 1867,50   

 Total 81     

Ali dobite potrebno podporo 1 Da 40 52,20 2088,00 372,000 0,000 
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od drugih, ko jo potrebujete? 2 Ne 41 30,07 1233,00  

Total 81 

V kakšnem obsegu lahko 

računate na svoje prijatelje, 

ko jih potrebujete? 

1 Da 

2 Ne 

Total 

40 

41 

81 

51,50 

30,76 

2060,00 

1261,00 

400,000 0,000 

V kolikšni meri kakovost 1 Da 40 52,09 2083,50 376,500 0,000 

vašega doma ustreza vašim 2 Ne 41 30,18 1237,50  

potrebam? Total 81   

Ali imate dovolj denarja, da 

zadovolji vaše potrebe? 

1 Da 

2 Ne 

39 

41 

57,50 

24,33 

2242,50 

997,50 

136,500 0,000 

 Total 80     

Kako dostopne so vam 1 Da 40 50,53 2021,00 439,000 0,000 

informacije, ki jih potrebujete 2 Ne 41 31,71 1300,00  

v vsakodnevnem ţivljenju? Total 81   

V kolikšni meri imate 

moţnost za pridobitev 

informacij, za katere menite, 

da jih potrebujete? 

1 Da 

2 Ne 

Total 

40 

41 

81 

50,83 

31,41 

2033,00 

1288,00 

427,000 0,000 

Koliko ste sposobni, da se 1 Da 40 55,45 2218,00 242,000 0,000 

sprostite in uţivate? 2 Ne 41 26,90 1103,00  

 Total 81   

Koliko ste zmoţni uţivati in se 

sproščati? 

1 Da 

2 Ne 

40 

40 

55,03 

25,98 

2201,00 

1039,00 

219,000 0,000 

 Total 80     

 

Vir: Ovijač, lastna raziskava (2018). 

 
Analiza indikatorjev psihološkega dela vprašalnika pokaţe, da obstajajo statistično značilne 

razlike med tistimi, ki vadijo jogo in tistimi, ki je ne vadijo pri enajstih izmed dvanajstih 

indikatorjev, saj je signifikanca manjša od 0,01 oziroma 0,05 (vprašanje »Koliko ste odvisni 

od zdravil?«). Iz tabele je tudi razvidno, da so povprečne vrednosti višje pri tistih, ki vadijo 

jogo (v primerjavi s tistimi, ki ne vadijo joge), torej so v večji meri tisti, ki vadijo jogo 

sposobni sprejeti svoj telesni videz, uţivati in se sprostiti, imajo večjo podporo prijateljev, več 

energije za vsakdanje ţivljenje itd. 

 

V tabeli 8 so prikazane povprečne vrednosti, standardne deviacije in rezultati t-te Mann- 

Whitney U-testa primerjave rezultatov na fizično-socialnem delu vprašalnika WHOQOL med 

skupinama udeleţencev glede na vadbo joge. 
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Tabela 8.1: Mann-Whitney U-test razlik med tistimi, ki vadijo jogo in ne vadijo jogo za 

fizično-socialni del vprašalnika 
 

Ali vadite 

jogo? 

N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann– 

Whitney 
U- test 

p 

(2-stranski) 

Kako ste zadovoljni s 

kakovostjo svojega 

ţivljenja? 

1 Da 40 53,00 2120,00 340,000 0,000 

2 Ne 41 29,29 1201,00  

Total 81   

Kako ste na splošno 1 Da 40 44,71 1788,50 671,500 0,084 

zadovoljni s svojim 

ţivljenjem? 
2 Ne 

Total 

41 

81 

37,38 1532,50   

Kako ste zadovoljni s svojim 

zdravjem? 

1 Da 40 50,34 2013,50 446,500 0,000 

2 Ne 41 31,89 1307,50  

 Total 81   

Kako ste zadovoljni z 1 Da 39 51,17 1995,50 383,500 0,000 

energijo, ki jo imate? 2 Ne 41 30,35 1244,50   

 Total 80     

Kako ste zadovoljni s svojim 1 Da 40 53,75 2150,00 310,000 0,000 

spancem? 2 Ne 41 28,56 1171,00  

 Total 81   

Kako ste zadovoljni s svojo 

sposobnostjo učenja novih 

informacij? 

1 Da 

2 Ne 

Total 

40 

41 

81 

50,74 

31,50 

2029,50 

1291,50 

430,500 0,000 

Kako ste zadovoljni s svojo 1 Da 40 52,90 2116,00 344,000 0,000 

sposobnostjo pri sprejetju 2 Ne 41 29,39 1205,00  

odločitev? Total 81   

Kako ste zadovoljni sami s 

seboj? 

1 Da 

2 Ne 

40 

41 

52,73 

29,56 

2109,00 

1212,00 

351,000 0,000 

 Total 81     

Kako zadovoljni ste s svojimi 1 Da 40 50,98 2039,00 421,000 0,000 

sposobnostmi? 2 Ne 41 31,27 1282,00  

 Total 81   

Kako ste zadovoljni z 

izgledom svojega telesa? 

1 Da 

2 Ne 

40 

41 

52,95 

29,34 

2118,00 

1203,00 

342,000 0,000 

 Total 81     

Kako ste zadovoljni s svojo 1 Da 40 52,10 2084,00 376,000 0,000 

sposobnostjo za opravljanje 2 Ne 41 30,17 1237,00  

vsakdanjega ţivljenja? Total 81   

Kako ste zadovoljni s svojimi 

osebnimi odnosi? 

1 Da 

2 Ne 

40 

41 

50,39 

31,84 

2015,50 

1305,50 

444,500 0,000 

 Total 81     

Kako ste zadovoljni s svojim 1 Da 40 48,63 1945,00 475,000 0,001 

spolnim ţivljenjem? 2 Ne 40 32,38 1295,00  

 Total 80   

Kako ste zadovoljni s 1 Da 40 49,70 1988,00 472,000 0,000 
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podporo, ki jo dobite s strani 2 Ne 41 32,51 1333,00  

svoje druţine? Total 81     

Kako ste zadovoljni s 1 Da 40 53,96 2158,50 301,500 0,000 

podporo, ki jo dobite s strani 2 Ne 41 28,35 1162,50  

prijateljev? Total 81   

Kako zadovoljni ste s svojo 

sposobnostjo, da 

zagotavljate ali nudite 

podporo drugim? 

1 Da 

2 Ne 

Total 

39 

41 

80 

50,00 

31,46 

1950,00 

1290,00 

429,000 0,000 

Kako ste zadovoljni s svojo 1 Da 39 49,01 1911,50 467,500 0,000 

osebno (fizično) varnostjo? 2 Ne 41 32,40 1328,50  

 Total 80   

Kako ste zadovoljni s pogoji, 

v katerih ţivite? 

1 Da 

2 Ne 

39 

41 

50,08 

31,39 

1953,00 

1287,00 

426,000 0,000 

 Total 80     

Kako ste zadovoljni s svojim 1 Da 40 50,85 2034,00 426,000 0,000 

dostopom do zdravstvenih 2 Ne 41 31,39 1287,00  

storitev? Total 81   

Kako ste zadovoljni s svojim 

dostopom do storitev 

socialnega varstva? 

1 Da 

2 Ne 

Total 

40 

41 

81 

52,89 

29,40 

2115,50 

1205,50 

344,500 0,000 

Kako ste zadovoljni s svojimi 1 Da 40 54,04 2161,50 298,500 0,000 

moţnostmi za pridobitev 2 Ne 41 28,28 1159,50  

novih znanj? Total 81   

Kako ste zadovoljni s svojimi 

moţnostmi za pridobitev 

učenja novih informacij? 

1 Da 

2 Ne 

Total 

40 

41 

81 

53,89 

28,43 

2155,50 

1165,50 

304,500 0,000 

Kako ste zadovoljni z 1 Da 40 54,06 2162,50 257,500 0,000 

načinom preţivljanje svojega 2 Ne 40 26,94 1077,50  

prostega časa? Total 80   

Kako ste zadovoljni s svojim 

fizičnim okoljem (npr. 

onesnaţevanje, podnebje, 
hrup...)? 

1 Da 

2 Ne 

Total 

40 

41 

81 

50,50 

31,73 

2020,00 

1301,00 

440,000 0,000 

Kako ste zadovoljni 1 Da 40 51,16 2046,50 413,500 0,000 

s podnebjem v okolju, kjer 2 Ne 41 31,09 1274,50  

ţivite? Total 81   

Kako ste zadovoljni s svojim 

prevozom? (Avto, avtobus, 

kolo itd.) 

1 Da 

2 Ne 

Total 

40 

40 

80 

52,70 

28,30 

2108,00 

1132,00 

312,000 0,000 

Ali občutite srečo v odnosih s 1 Da 40 53,78 2151,00 309,000 0,000 

svojimi druţinskimi člani? 2 Ne 41 28,54 1170,00  

 Total 81   

Kako bi ocenili svojo 1 Da 40 55,61 2224,50 235,500 0,000 

kakovost ţivljenja? 2 Ne 41 26,74 1096,50   

 Total 81     
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Kako bi ocenili svoje spolno 

ţivljenje? 

1 Da 39 51,54 2010,00 330,000 0,000 

2 Ne 40 28,75 1150,00  

Total 79 

Kako dobro spite? 1 Da 40 56,05 2242,00 218,000 0,000 

 2 Ne 41 26,32 1079,00   

 Total 81     

Kako bi ocenili svoj spomin? 1 Da 40 54,28 2171,00 289,000 0,000 

2 Ne 41 28,05 1150,00  

Total 81   

Kako bi ocenili kakovost 

socialnih storitev, ki so vam 

na voljo? 

1 Da 

2 Ne 

Total 

39 

41 

80 

54,37 

27,30 

2120,50 

1119,50 

258,500 0,000 

 

 

Iz tabele je razvidno, da so povprečni rangi višji pri tistih, ki vadijo jogo in da so razlike med 

povprečnimi rangi statistično značilni z izjemo indikatorja »Kako ste na splošno zadovoljni s 

svojim ţivljenjem?« Pri slednjem razlika ni statistično značilna pri stopnji 0,05, zato lahko 

trdimo, da se ne pojavljajo razlike v oceni splošnega zadovoljstva s svojim ţivljenjem med 

tistimi, ki vadijo jogo in tistimi, ki je ne vadijo. 

 

Tudi v tem primeru je razvidno, da so višje povprečne vrednosti pri tistih, ki vadijo jogo (v 

primerjavi s tistimi, ki je ne vadijo), torej so v večji meri zadovoljni s kakovostjo svojega 

ţivljenja, sami s seboj, s svojim izgledom, z osebno varnostjo v okolju, v katerem ţivijo itd. 

 

5.2.1 Primerjava rezultatov glede na spol in vadbo joge vprašalnika WHOQOL 

 
Z Mann-Whitney U-testom smo testirali tudi razlike med spoloma in vadbo joge, kjer se 

pokaţe, da razlika med povprečnimi rangi ni statistično značilna pri stopnji 0,05, zato lahko 

trdimo, da se ne pojavljajo razlike med spoloma (tabela je v prilogi 3). 

 

6 RAZPRAVA 

 
Udeleženci, ki vadijo jogo 

Psihološki del 

Glede na rezultate raziskave, ki smo jo opravili med posamezniki, ki vadijo jogo, lahko 

trdimo, da so anketiranci zadovoljni s svojim duševnim in fizičnem zdravjem, nekoliko bolj 

sicer s fizičnim, vendar je po našem mnenju tudi stanje z zadovoljstvom glede duševnega 

zdravja zadovoljujoče. 
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Kar se tiče duševnega zdravja, rezultati kaţejo, da ne obstajajo statistično značilne razlike  

med spoloma. Moški so se sicer bolj sposobni sprostiti, bolj so zadovoljni z obsegom 

vsakodnevnih dejavnosti, ki jih lahko opravljajo in s kakovostjo njihovega doma, a razlike 

niso statistično značilne. Tudi druge raziskave kaţejo zelo pomembno vlogo joge za zdravje 

ţensk, saj lahko joga pomaga pri poporodni depresiji (Matthevs et al), dokazani pa so tudi 

pozitivni učinki vadbe joge na duševno zdravje ţensk zbolelih za rakom dojke (Sheffield in 

Woods-Giscombe, 2016). 

 

Mlajši anketiranci so bolj zadovoljni s tem, v kolikšni meri se lahko sprostijo in uţivajo. 

Anketiranci v srednjem razredu med 25 in 45 let se najbolj strinjajo z vprašanjem, da lahko 

računajo na svoje prijatelje, ko jih potrebujejo, najstarejšo skupino od 45 do 65 let pa najbolj 

zadovoljuje kakovost njihovega doma, ki ustreza njihovim potrebam. V vseh starostnih 

skupinah so na prva mesta postavili trditev o tem, da imajo dovolj denarja, da zadovoljijo 

svoje potrebe. Iz tega lahko sklepamo, da imajo posamezniki v različnih starostnih obdobjih 

različne preference. V mladosti jim je pomembno, da se lahko zabavajo in sprostijo. Kasneje 

v srednjih letih so jim pomembni prijatelji in njihovi bliţnji. Bolj v zrelih letih pa dajejo večji 

pomen udobju in varnosti svojega doma. 

 

Povprečne ocene trditev psihološkega dela vprašalnika med anketiranci, ki vadijo jogo, so v 

vseh starostnih skupinah podobne, nekoliko bolj so zadovoljni s svojim duševnim zdravjem 

mlajši anketiranci. 

 

Fizično-socialni del 

 
V drugem, fizično-socialnem delu vprašalnika, so anketiranci, ki vadijo jogo še z višjimi 

ocenami ocenili trditve, ki so jim bile na voljo. Iz visokih ocen lahko sklepamo, da so 

udeleţenci raziskave zelo zadovoljni s svojim fizičnim zdravjem in socialnim okoljem. Moški 

dajejo več poudarka tudi na materialne dobrine, medtem ko ţenske na prva mesta po oceni 

trditev postavljajo odnose z drugimi in zadovoljstva drugih. Moški pa so v nasprotju z 

ţenskami na prva tri mesta po oceni postavili trditve, ki se tičejo njih samih. 

 

Udeleženci, ki ne vadijo joge 

 
Niţja ocena trditev v testni skupini je opaţena skozi raziskavo pri psihološkem in tudi pri 

fizično-socialnem delu. Vse trditve v tem delu so s strani testne skupine ocenjene niţje kot pri 

osnovni skupini. Najvišje razlike med skupinama je opaziti pri zadovoljstvu s spanjem in 
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kakovostjo ţivljenja, prav tako so anketiranci v testni skupini manj zadovoljni z lastnim 

telesom, energijo, sami s seboj, svojim spominom in z nekaterimi drugimi dejstvi. Predvsem 

ugotavljamo, da imajo anketiranci, ki vadijo jogo, veliko boljši spanec, veliko bolj pa so 

zadovoljni tudi s kakovostjo svojega ţivljenja. 

 

Tudi v testni skupini rezultati kaţejo na to, da so v povprečju moški nekoliko bolj zadovoljni  

z duševnim zdravjem kot ţenske, vendar je ta razlika manjša kot pri osnovni skupini, medtem 

ko je pri fizično-socialnem delu ţenska populacija trditve ocenila z nekoliko višjo oceno, kar 

je nasprotno kot pri osnovni skupini, vendar so razlike zelo majhne. 

 

Primerjava med udeleženci, ki vadijo jogo in tistimi, ki je ne vadijo 

 
Rezultate raziskave med posamezniki, ki vadijo jogo, smo primerjali s posamezniki, ki je ne 

vadijo ali podobnih oblik vadbe oziroma meditacije. V psihološkem delu so anketiranci v 

testni skupini trditve v povprečju ocenjevali z niţjimi ocenami, kot anketiranci v osnovni 

skupini, ki vadijo jogo, kar pomeni, da so tisti, ki se ne ukvarjajo z jogo, manj zadovoljni s 

svojim duševnim zdravjem. Podobno je potrdila tudi raziskava Singha in Sharme (2017), ki 

sta raziskavo opravila v Punjabu v Indiji med posamezniki, ki vadijo jogo in testno skupino, v 

kateri so bili posamezniki, ki ne vadijo joge. O pozitivnih učinkih joge na duševno zdravje 

govori tudi Prakash s sodelavci (2018) v svojem prispevku o učinkih joge na duševno zdravje. 

Na osnovi rezultatov lahko na prvo raziskovalno vprašanje odgovorimo, da obstajajo razlike  

v kvaliteti ţivljenja na področju duševnega zdravja med posamezniki, ki vadijo jogo  in 

tistimi, ki jo ne, v korist prvih. Glede na rezultate naše raziskave in ostalih raziskav na 

področju duševnega zdravja, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu naloge, ugotavljajo rast 

duševnih motenj v svetu in pri nas. Tako lahko jogo priporočimo kot alternativno metodo 

ohranjanja duševnega zdravja in podporno terapijo pri zdravljenju različnih duševnih motenj 

(Sheffeld in Woods-Giscombe, 2016; Macy et al 2018; Derezontes, 2000). 

 

Največja razlika v oceni se med skupinama kaţe pri trditvi, ali imajo anketiranci dovolj 

denarja, da bi zadovoljili svoje potrebe. Iz tega lahko sklepamo, da imajo posamezniki v testni 

skupini višje potrebe kot ostali anketiranci, oziroma da dajejo večji poudarek materialnim 

dobrinam. Opazili smo, da bi bilo dobro v demografski del ankete vključiti tudi vprašanje o 

mesečnem prihodku. Tako bi lahko prišli tudi do zaključka, da imajo anketiranci v testni 

skupini niţje mesečne dohodke in si iz tega razloga ne morejo privoščiti zadovoljevanja 
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svojih potreb. Poleg tega so anketiranci v testni skupini manj nagnjeni k temu, da se sprostijo 

in uţivajo, kar pa je, kot smo ugotovili, zelo pomembna lastnost tistih, ki se ukvarjajo z jogo. 

 

Rezultati raziskave, ki smo jih predstavili v besedilu, kaţejo, da ne obstajajo razlike v kvaliteti 

ţivljenja na področju duševnega zdravja med posamezniki, ki vadijo jogo in tistimi, ki jo ne, 

glede na spol. 

 

Rezultati potrjujejo dejstva iz teorije, saj je to splošno mnenje med mnogimi strokovnjaki, 

predvsem pa se kaţe v raziskavi Singha in Sharme (2017), ki sta v raziskavi prav tako 

uporabila WHOQOL vprašalnik, da tisti, ki vadijo jogo bolje spijo, so bolj sproščeni in imajo 

bolj kvalitetno ţivljenje. Iz rezultatov raziskave lahko sklepamo, da so tisti, ki vadijo jogo, 

bolj zadovoljni tako s svojim duševnim, kot tudi s fizičnim zdravjem, kar potrjuje tudi naše 

zastavljene hipoteze. 

 

Rezultati zaradi priloţnostnega vzorčenja in premajhnega števila, niso posplošljivi na celotno 

populacijo. 
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7 ZAKLJUČEK 
 

Za zagotovitev zdravja, tako telesnega kot duševnega, moramo ljudje v veliki meri poskrbeti 

sami. V zadnjem času v mnogih člankih, tako strokovnih kot nestrokovnih, na televiziji in v 

drugih medijih opaţamo razprave o pomenu in učinkih joge na zdravje. V znanstvenih in 

strokovnih člankih obstajajo tudi različni dokazi, na podlagi raziskav, ki pričajo o tem, kako 

pomembna je vadba joge in drugih metod sproščanja in meditacije za duševno in fizično 

zdravje posameznikov (Khalsa et al, 2012; Klatte et al, 2016; Marcy et al, 2018). 

 

Rezultati naše raziskave potrjujejo rezultate drugih raziskav in ugotavljajo, da vadba joge 

koristi duševnemu zdravju. Duševno in telesno zdravje je boljše pri tistih ljudeh, ki vadijo 

jogo, kot pri tistih, ki je ne. Joga je, kot vemo, staro indijska metoda za izboljšanje telesnega, 

duševnega in duhovnega zdravja. Zavedati se moramo, da redna vadba joge krepi, tako 

duševno kot tudi telesno zdravje, poleg tega pa krepi imunski sistem in povečuje odpornost za 

različne bolezni. 

 

Glede na preučeno literaturo, pregledane raziskave in lastno raziskavo, priporočamo vsem 

ljudem redno vadbo joge. Priporočamo jo za krepitev duševnega in telesnega zdravja, 

izboljšanja samega počutja in večjega sprejemanja samega sebe. 
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Priloga 2: Kolmogorov-Smirnov test za normalno porazdelitev 
TestsofNormality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Q1 Ali imate dovolj energije za 
vsakdanje ţivljenje? 

,300 70 ,000 ,819 70 ,000 

Q2 Ali ste sposobni sprejeti 
svoj telesni videz? 

,265 70 ,000 ,825 70 ,000 

Q3 V kakšnem obsegu lahko 

opravljate svoje vsakodnevne 
dejavnosti? 

,345 70 ,000 ,797 70 ,000 

Q4 Koliko ste odvisni od 
zdravil? 

,450 70 ,000 ,530 70 ,000 

Q5 Ali dobite potrebno podporo 

od drugih, ko jo potrebujete? 

,240 70 ,000 ,825 70 ,000 

Q6 V kakšnem obsegu lahko 

računate na svoje prijatelje, ko 
jih potrebujete? 

,250 70 ,000 ,794 70 ,000 

Q7 V kolikšni meri kakovost 

vašega doma ustreza vašim 
potrebam? 

,265 70 ,000 ,818 70 ,000 

Q8 Ali imate dovolj denarja, da 
zadovolji vaše potrebe? 

,214 70 ,000 ,852 70 ,000 

Q9 Kako dostopne so vam 
informacije, ki jih potrebujete v 

vsakodnevnem ţivljenju? 

,278 70 ,000 ,826 70 ,000 

Ali občutite srečo v odnosih s svojimi 

druţinskimi člani? 



 

 

Q10 V kolikšni meri imate 

moţnost za pridobitev 

informacij, za katere menite, da 
jih potrebujete? 

,288 70 ,000 ,833 70 ,000 

Q11 Koliko ste sposobni, da se 
sprostite in uţivate? 

,255 70 ,000 ,833 70 ,000 

Q12 Koliko ste zmoţni uţivati 
in se sproščati? 

,243 70 ,000 ,844 70 ,000 

Q13 Kako ste zadovoljni s 
kakovostjo svojega ţivljenja? 

,252 70 ,000 ,757 70 ,000 

Q14 Kako ste na splošno 
zadovoljni s svojim ţivljenjem? 

,358 70 ,000 ,724 70 ,000 

Q15 Kako ste zadovoljni s 
svojim zdravjem? 

,330 70 ,000 ,768 70 ,000 

Q16 Kako ste zadovoljni z 
energijo, ki jo imate? 

,279 70 ,000 ,840 70 ,000 

Q17 Kako ste zadovoljni s 
svojim spancem? 

,300 70 ,000 ,816 70 ,000 

Q18 Kako ste zadovoljni s 

svojo sposobnostjo učenja 
novih informacij? 

,325 70 ,000 ,755 70 ,000 

Q19 Kako ste zadovoljni s 

svojo sposobnostjo pri sprejetju 

odločitev? 

,257 70 ,000 ,843 70 ,000 

Q20 Kako ste zadovoljni sami 
s seboj? 

,314 70 ,000 ,815 70 ,000 

Q21 Kako zadovoljni ste s 
svojimi sposobnostmi? 

,278 70 ,000 ,820 70 ,000 

Q22 Kako ste zadovoljni z 
izgledom svojega telesa? 

,277 70 ,000 ,854 70 ,000 

Q23 Kako ste zadovoljni s 

svojo sposobnostjo za 

opravljanje vsakdanjega 

ţivljenja? 

,268 70 ,000 ,817 70 ,000 

Q24 Kako ste zadovoljni s 
svojimi osebnimi odnosi? 

,274 70 ,000 ,789 70 ,000 

Q25 Kako ste zadovoljni s 
svojim spolnim ţivljenjem? 

,279 70 ,000 ,801 70 ,000 

Q26 Kako ste zadovoljni s 

podporo, ki jo dobite s strani 
svoje druţine? 

,262 70 ,000 ,718 70 ,000 

Q27 Kako ste zadovoljni s 

podporo, ki jo dobite s strani 
prijateljev? 

,278 70 ,000 ,728 70 ,000 

Q28 Kako zadovoljni ste s 

svojo sposobnostjo, da 

zagotavljate ali nudite podporo 
drugim? 

,286 70 ,000 ,751 70 ,000 

Q29 Kako ste zadovoljni s 

svojo osebno (fizično) 
varnostjo? 

,308 70 ,000 ,807 70 ,000 

Q30 Kako ste zadovoljni s 
pogoji, v katerih ţivite? 

,274 70 ,000 ,809 70 ,000 

Q31 Kako ste zadovoljni s 

svojim dostopom do 

zdravstvenih storitev? 

,270 70 ,000 ,826 70 ,000 

Q32 Kako ste zadovoljni s 

svojim dostopom do storitev 
socialnega varstva? 

,214 70 ,000 ,844 70 ,000 

Q33 Kako ste zadovoljni s 

svojimi moţnostmi za 
pridobitev novih znanj? 

,284 70 ,000 ,820 70 ,000 

Q34 Kako ste zadovoljni s 

svojimi moţnostmi za 

pridobitev učenja novih 
informacij? 

,313 70 ,000 ,777 70 ,000 



 

 

Q35 Kako ste zadovoljni z 

načinom preţivljanja svojega 
prostega časa? 

,258 70 ,000 ,827 70 ,000 

Q36 Kako ste zadovoljni s 

svojim fizičnim okoljem (npr. 

onesnaţevanje, podnebje, 
hrup…) 

,291 70 ,000 ,859 70 ,000 

Q37 Kako ste zadovoljni 

s podnebjem v okolju, kjer 

ţivite? 

,305 70 ,000 ,842 70 ,000 

Q38 Kako ste zadovoljni s 

svojim prevozom? (Avto, 
avtobus, kolo itd.) 

,251 70 ,000 ,838 70 ,000 

Q39 Ali občutite srečo v 

odnosih s svojimi druţinskimi 
člani? 

,263 70 ,000 ,829 70 ,000 

Q40 Kako bi ocenili svojo 
kakovost ţivljenja? 

,265 70 ,000 ,828 70 ,000 

Q41 Kako bi ocenili svoje 
spolno ţivljenje? 

,236 70 ,000 ,843 70 ,000 

Q42 Kako dobro spite? ,255 70 ,000 ,855 70 ,000 

Q43 Kako bi ocenili svoj 
spomin? 

,295 70 ,000 ,828 70 ,000 

Q44 Kako bi ocenili kakovost 

socialnih storitev, ki so vam na 
voljo? 

,234 70 ,000 ,855 70 ,000 

a. LillieforsSignificanceCorrection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 3: Mann-Whitney U-test razlik med spoloma 

Test Statistics(a) 

 Mann- 

Whitney U 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Exact Sig. 

(1-tailed) 
PointProbability 

Q1 Ali imate dovolj energije za 
vsakdanje ţivljenje? 

568,500 2459,500 -0,133 0,894 0,920 0,462 0,011 

Q2 Ali ste sposobni sprejeti svoj 
telesni videz? 

523,500 2476,500 -0,785 0,432 0,438 0,220 0,003 

Q3 V kakšnem obsegu lahko 

opravljate svoje vsakodnevne 

dejavnosti? 

455,000 2408,000 -1,701 0,089 0,092 0,046 0,001 

Q4 Koliko ste odvisni od zdravil? 548,500 738,500 -0,597 0,550 0,552 0,269 0,013 

Q5 Ali dobite potrebno podporo od 

drugih, ko jo potrebujete? 

567,500 757,500 -0,260 0,795 0,844 0,435 0,031 

Q6 V kakšnem obsegu lahko 

računate na svoje prijatelje, ko jih 

potrebujete? 

514,500 704,500 -0,910 0,363 0,360 0,181 0,007 

Q7 V kolikšni meri kakovost 

vašega doma ustreza vašim 
potrebam? 

527,500 2480,500 -0,737 0,461 0,455 0,238 0,006 

Q8 Ali imate dovolj denarja, da 
zadovolji vaše potrebe? 

559,500 749,500 -0,237 0,813 0,808 0,414 0,012 



 

 

Q9 Kako dostopne so vam 

informacije, ki jih potrebujete v 
vsakodnevnem ţivljenju? 

475,000 665,000 -1,390 0,165 0,163 0,088 0,004 

Q10 V kolikšni meri imate moţnost 

za pridobitev informacij, za katere 
menite, da jih potrebujete? 

574,500 764,500 -0,178 0,858 0,870 0,460 0,001 

Q11 Koliko ste sposobni, da se 
sprostite in uţivate? 

516,000 2469,000 -0,859 0,390 0,396 0,202 0,009 

Q12 Koliko ste zmoţni uţivati in se 
sproščati? 

537,000 727,000 -0,508 0,611 0,627 0,312 0,011 

Q13 Kako ste zadovoljni s 
kakovostjo svojega ţivljenja? 

524,500 2477,500 -0,799 0,424 0,449 0,232 0,034 

Q14 Na splošno, kako ste 
zadovoljni s svojim ţivljenjem? 

450,500 2403,500 -1,901 0,057 0,070 0,034 0,013 

Q15 Kako ste zadovoljni s svojim 
zdravjem? 

464,000 2417,000 -1,655 0,098 0,085 0,045 0,011 

Q16 Kako ste zadovoljni z energijo, 
ki jo imate? 

550,000 2503,000 -0,099 0,921 0,923 0,460 0,006 

Q17 Kako ste zadovoljni s svojim 
spancem? 

478,500 668,500 -1,330 0,184 0,186 0,093 0,006 

Q18 Kako ste zadovoljni s svojo 

sposobnostjo učenja novih 
informacij? 

470,500 660,500 -1,526 0,127 0,131 0,060 0,006 

Q19 Kako ste zadovoljni s svojo 

sposobnostjo pri sprejetju 
odločitev? 

584,000 2537,000 -0,060 0,952 0,975 0,503 0,025 

Q20 Kako ste zadovoljni sami s 
seboj? 

566,000 2519,000 -0,281 0,779 0,778 0,395 0,022 

Q21 Kako zadovoljni ste s svojimi 
sposobnostmi? 

531,500 721,500 -0,694 0,487 0,476 0,250 0,003 

Q22 Kako ste zadovoljni z 
izgledom svojega telesa? 

521,500 711,500 -0,813 0,416 0,399 0,201 0,007 

Q23 Kako ste zadovoljni s svojo 

sposobnostjo za opravljanje 
vsakdanjega ţivljenja? 

521,500 2474,500 -0,824 0,410 0,423 0,231 0,046 

Q24 Kako ste zadovoljni s svojimi 
osebnimi odnosi? 

575,500 765,500 -0,167 0,868 0,891 0,448 0,017 

Q25 Kako ste zadovoljni s svojim 
spolnim ţivljenjem? 

406,000 577,000 -1,944 0,052 0,061 0,029 0,004 

Q26 Kako ste zadovoljni s podporo, 

ki jo dobite s strani svoje druţine? 

583,000 2536,000 -0,075 0,941 0,938 0,472 0,006 

Q27 Kako ste zadovoljni s podporo, 

ki jo dobite s strani prijateljev? 

461,500 651,500 -1,574 0,116 0,114 0,062 0,006 

Q28 Kako zadovoljni ste s svojo 

sposobnostjo, da zagotavljate ali 

nudite podporo drugim? 

526,000 716,000 -0,679 0,497 0,545 0,281 0,048 

Q29 Kako ste zadovoljni s svojo 
osebno (fizično) varnostjo? 

561,500 751,500 -0,227 0,821 0,821 0,438 0,013 

Q30 Kako ste zadovoljni s pogoji, v 
katerih ţivite? 

437,000 627,000 -1,788 0,074 0,074 0,035 0,000 

Q31 Kako ste zadovoljni s svojim 

dostopom do zdravstvenih storitev? 

523,500 713,500 -0,799 0,424 0,422 0,228 0,015 

Q32 Kako ste zadovoljni s svojim 

dostopom do storitev socialnega 
varstva? 

519,500 709,500 -0,824 0,410 0,419 0,215 0,012 

Q33 Kako ste zadovoljni s svojimi 

moţnostmi za pridobitev novih 
znanj? 

545,000 735,000 -0,534 0,593 0,580 0,299 0,002 

Q34 Kako ste zadovoljni s svojimi 

moţnostmi za pridobitev učenja 
novih informacij? 

542,500 732,500 -0,590 0,555 0,539 0,256 0,003 

Q35 Kako ste zadovoljni z načinom 

preţivljanje svojega prostega časa? 

501,000 691,000 -0,960 0,337 0,322 0,164 0,008 



 

 

Q36 Kako ste zadovoljni s svojim 

fizičnim okoljem (npr. 
onesnaţevanje, podnebje, hrup..) 

528,000 2481,000 -0,722 0,470 0,473 0,241 0,014 

Q37 Kako ste zadovoljni 
s podnebjem v okolju, kjer ţivite? 

522,500 2475,500 -0,791 0,429 0,437 0,217 0,008 

Q38 Kako ste zadovoljni s svojim 

prevozom? (Avto, avtobus, kolo 

itd.) 

531,500 2422,500 -0,581 0,562 0,583 0,289 0,007 

Q39 Ali občutite srečo v odnosih s 
svojimi druţinskimi člani? 

569,000 759,000 -0,239 0,811 0,820 0,418 0,025 

Q40 Kako bi ocenili svojo kakovost 
ţivljenja? 

502,000 692,000 -1,045 0,296 0,295 0,144 0,006 

Q41 Kako bi ocenili svoje spolno 
ţivljenje? 

500,000 690,000 -0,860 0,390 0,403 0,203 0,005 

Q42 Kako dobro spite? 520,000 710,000 -0,828 0,407 0,399 0,208 0,012 

Q43 Kako bi ocenili svoj spomin? 567,500 2520,500 -0,259 0,795 0,798 0,393 0,001 

Q44 Kako bi ocenili kakovost 

socialnih storitev, ki so vam na 
voljo? 

548,500 2439,500 -0,372 0,710 0,688 0,339 0,010 

a. Grouping Variable: SPOL Spol 


