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Uvod

čas kot pomembna razsežn<mt sveta, ki nas
obdaja, je že :oe1o zgodaj našel pot v psihološke
laboratorije. Zarrrimanje moderne psihoJ.ogije za
časovne izikuŠlnje (»,ču,t za čas«, zaZlIlavalnje časa.,

ocenjevanje časa, itd.) ima svoj zaOeltek že v
pretekI.<mt stoletju. Toda prejš:nji ",golj moIeku
laa:m:i pristop je zam<mjal š:iJrši, molarni. Časov

!lliih :izkušenj ne proučujejo "'eč kot ločen pojav,
t<m1več se OOdalje bolj kaiie nagnjenje k razisko
vanju .razmerij ffi€d časovno izkušnjo !in drugimi
ooebn<mtnimi pojavi, tako normalnimi kot ne
nIOrmaJnimi. Pojma >->&sovna orientacija« in )-)-ča

oowm perspetktiva« sta postala, dmnača. mnogim
socialnim ID kliničnim psihoJogom. V tej študtiji
nas zanima >>-časovna per:spektiva«.l

Prvi, ki je za.lČel z ,natančno ra7Jiskavo časovne

pEll:'\S'PE'ktive ter I'azmišljail o njenih zvezah s člo

veškim vedenjem, je biJ! Frank (Wallace & Ra
bin, 1960). Lewim. (Wallace & Rabin, 1960) jo
določa kot »totalitefu posa:meznik<>Vih pogloo<>V
na njegovo psihološko plr'",teklos,t ID psihološko
prihodnost v danem času-<-<. Toda izrazi, zajeti v
definicijo, terjajo natanČllejŠQ določitev, Pojma
»psihološka preteklost« in »prihoduost«, so upo
rabljali na raZ'I1e načine. Pojem časovne per
spektive bi biJ,o treba natan<'lneje določiti. Ker
pa taka določitev presega namen sestavka,
bomo podali le krajšo razlago tega, kar pojmu
jemo pod »čaooW1o perspektivo-<-<, posebej, ker
v literaturi ne nahajamo enotno sprejete defini
cije obr;avnavanega pojma, saj večina piscev
izhaja kar iz posamezne metodološke tehnike,
ki so jo uporabili.

Čl<>vek si z.ara:di sposobnosti ooertjevalIl,j.a ča

sovrnega trajanja lahko us.tv8IDi nekako časovno

razsežnost,čaoovniokvir, kjer lahko dokaj na~

tanooo razpostavi vse dogodke. Prretekli, sedanji
in prihodnji dogodki imajo svoja mesta v tej
:razsežnosti; na 'začetku pretekli, !nato .sedalI1ji,
kasnejša mes,ta pa zasedajo de>godki, ki jih pri
čakujemo za prihodnost. To splošno =avanje
razinerij med preteklim, sedainjim dn prihodnjim
imenujemo časovna. perspektiva. Clovekova ori
entacija v sedanjem trenutku se povezuje s pre
teklostjo ID prihordJnootjo. V njegovi zavesti po
staneta zaznaWlo že .ne V€IČ navzoča preteklost in

l' za isti pom·en se uporabljajo tudi izrazi ~~zave

danje časa",~ (Trstenjak, 1969) Ln ~'časovna orienta
cija«, kadar se uporablja v pomenu časovne usmer
jenosti.
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še ne navzoča prihodinost spet duševno navroči.
Človek se torej postavi v širše časOvne okvire.

ČI<>Vekovočasovno perspek,tivo je seveda ,treba
poj.movati v zv€Zli s posameznikovo ooel:.mostjo
in v kontekstu njeg<>Vega življenjskega prostoTa,
pod katerim razumemo celotno psiholOOko oko
lje, ki ga oseba doživlja in ki zajema ;njena zna
nja, plI"epričafn.ja im. spomine, Ulpalnja, želje in
napovedi prihodnjih dogodkov. Ta prOlSto.- ob
staja le subjektivno, za določeno orebo, in lahko
le deloma llBif:lrreza dejalI1Skemu ZUlrlianj.emu oko
lju.

Ceprav je časovna perspekrtiva razmeroma
slabo raziskana, pa ItliE~kate;ra opazovanja kažejo,
da je od posameznika do posame21I1!ika precej
drugačna ter da ISe tudi pri '&t<m1 posamezniku
spr<m1inja. Bokazalo se je, da je zelo pomembna
za določanje posameznikovega siste:ma VJrednost
in njegovega vedenja sploh. Bri nekaterih je
Ča.soVll1a, pemspektiv.a dolga, pri drugih kffi,tka,
za, nekatere je prihodnOlSlt lepa in dobra, za druge
spet slaba. Nekateri v preteklosti nahajajo vse
najboljše.

Ti različni zorni. koti posa.meznliJkove Oa.sovne
perspektive so izredno pomembni za raJZume
vanje njego;ve motivaci:je~ Nerealistično vedenje
ooebe, ki živi od stMie slave, in entuziazem. mla
deniča, ki. mu -ni nič nemogoče, so pJ1'im€lrine
gartiNnega im pozitivnega vpliva časovne per...
spekbive na motivacijo. Pomembna je tudi vloga
jasllilsti zgradbe časovne perspektive. Cim bolj
je posameZJnikom jasno, kam gu:-eJdo, kam jih
peljejo njih<>V' nameni, tem uspešneje bodo
deI<>vaI.L

V življenju se pogosto dogaja, da je treba iz
poJnitev kakega namena odložiti v prid drugega
ali da je treba takojšnjo izpolnitev želje pTeložiti
Gprincip l'oolnos<ti). Stopnja, do katere je to pri
doJ.očeni osebnosti mogoCe, je močno odvisna
od njene ča.sovne pelI"spek.tive. Če tOlrej imamo
'ČaSi(}lWlO perspektivo za pomembno stran oseb
nostnega fUlIlkciomdranja, lahko tudi ",,,četno, dra
so lt"azlički med usmerjenostmi :in stališči do ča.lSa

pomemben kljUČ k razumevanju posamezniko
vega vede.nlja. To pa je zelo pomembno ravno za
sik'Ulpino, ki jo ['aziskujemo, za pI'J€stopnirke, po
sebej še glede na terapijo (svet<>Vanje, pre
vzgoja).

za nikogar ni čas pomembnejši., kpt je za za
prtega prestopnika. Cas mu je neusmiljeno raz
deljen na pre<teklost (ČlliS pred vstopom v zavod),
sedanjost (ta se &klada z obdobjem njegrovega
bivanja v zavodu) in prihodnost ~ta se začenja












