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UVOD

Družina je najpomembnejši temelj vsakega posameznika in nosi pomembno vlogo v
njegovem razvoju in delovanju. Otrokova prva socialna interakcija se zgodi v družini, s
starši, zato je izrednega pomena ali je ta izkušnja za otroka pozitivna ali negativna
(Košir 2016, 14). Starši vsak zase, glede na svoje izkušnje iz primarne družine in
zmožnosti delujejo, kakor najbolje znajo (Ule 2008, 88), kljub temu pa se v njih večkrat
naseli občutek nemoči, ko izbirajo, katere vzgojne pristope uporabiti pri svojih otrocih
(Tomori Žmuc 1983, 113). Če izkazujejo preveč avtoritarne moči pri vzgoji, se v otroku
naseli občutek nesprejetosti in ničvrednosti, kar lahko vodi v razvoj nizkega
samospoštovanja (Aktivni.si 2009). Na drugi strani pa preveč svobodna vzgoja brez
omejitev in brez vednosti otroka, kaj starši pričakujejo od njega, vzbuja občutke
anksioznosti (Lamovec 1994, 64). Otroci od staršev potrebujejo jasne zahteve in
omejitve, njihovo odločnost, doslednost ter vztrajnost. Potrebujejo pa tudi toplino in
ljubezen, občutek da je staršem mar in da jih sprejemajo takšne kot so, da jih spodbujajo
in jim nudijo dvosmerno odprto komunikacijo. Takšna vzgoja naj bi bila zlata sredina,
most povezanosti, spoštovanja ter odgovornosti med staršem in otrokom (Puhar 2015,
32).
Otroštvo je obdobje, ko se začnejo oblikovati vzorci samospoštovanja. Med
odraščanjem se samospoštovanje posameznika nenehno spreminja in prilagaja glede na
nove izkušnje in zaznavanja sveta okoli sebe. Najpomembnejše pa je družinsko okolje,
saj so starši otrokovi prvi ocenjevalci. V otroštvu so otroci zelo ranljivi in s strani
staršev ter okolice dovzetni, da ponotranjijo vse občutke na podlagi mnenj oziroma
povratne informacije, ki jo dobijo o sebi. Ti občutki lahko vztrajajo še v odraslosti
skupaj z občutki anksioznosti (Viva.si 2010).
Socialno anksiozno motnjo lahko med vsemi anksioznimi motnjami uvrstimo v sam vrh
po njeni pojavnosti. V celotnem sklopu duševnih motenj pa je tretja po vrsti, pred njo se
pogosteje pojavljata le depresija in odvisnost od alkohola (Benoit in Ollendick 2011, 82;
DiBartolo in Hofmann 2001, 1; Hofmann in Barlow 2002, 454). Njena pojavnost je
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sicer pogostejša med ženskim spolom, vseeno pa ne smemo spregledati vseh primerov
motnje med moško populacijo (Kozina 2011, 47).
Cilj magistrskega dela je raziskati in bolj podrobno predstaviti posamezne vzgojne stile
v otroštvu, pri čemer bomo izpostavili njihovo povezanost s samospoštovanjem in
socialno anksioznostjo v odraslosti. Želimo namreč osvetliti, kateri stil starševstva
najbolj pripomore k nagnjenosti posameznika socialni anksioznosti in nižjemu
samospoštovanju. Vse to bomo prikazali ločeno za stil vzgoje mame in ločeno za stil
vzgoje očeta.
Prvi del magistrskega dela zajema teoretični del, kjer bomo pozornost namenili
predstavitvi različnim stilom starševske vzgoje in pomenu postavljanja meja. Preučili
bomo pojem samospoštovanja, kjer nas bodo zanimale značilnosti nizkega in visokega
samospoštovanja ter njegov razvoj. Prav tako bomo opredelili pojem samopodobe in
samozavesti. Dosti pozornosti bomo namenili anksioznim motnjam, med katerimi nas
bo najbolj zanimala socialna anksioznost. Opisali bomo njen izvor, kako se razvije v
otroštvu in mladostništvu, kateri simptomi so zanjo značilni in kako se kaže glede na
spol. Na koncu se bomo posvetili še njeni obravnavi in zdravljenju.
V drugem delu magistrskega dela, ki je empirične narave, bomo predstavili rezultate
naše raziskave. Z vsem tem želimo prispevati k boljšemu razumevanju in ozaveščanju,
da lahko posamezni vzgojni stili staršev, ko njihov otrok odraste, pripomorejo k višji ali
nižji socialni anksioznosti ter višji oz. nižji stopnji samospoštovanja. Ravno vzgoja
staršev nam da najpomembnejše smernice za nadaljnje življenje – za ravnanje,
razmišljanje, komuniciranje, čustvovanje, interakcije ter tudi smernice za zaznavanje
sveta, drugih okoli nas in predvsem sebe.
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1. STARŠEVSTVO IN VZGOJNI STILI

»Starševstvo je nikoli popolnoma dokončana pot iskanja in ohranjanja stika z otrokom
na vseh ravneh njegove osebnosti. Je namreč polno življenje z otrokom, z njegovimi
potrebami, tako čustvenimi kot telesnimi, z njegovimi hrepenenji, pogrešanjem,
nežnostjo, ranljivostjo in s tem, ali otrokova čutenja in potrebe kot mama in kot oče
lahko vzameš zares in jih doživljaš kot vredne ali pa jih preslišiš, zanemariš, zaničuješ
ali celo poteptaš« (Poljanec 2015, 194).
V zelo zgodnji fazi življenja je odnos dojenčka z mamo in njena nega ključen dejavnik,
bolj kot karkoli drugega in katerakoli druga oseba. Kasneje postane vloga obeh staršev
pomembna, ko naredi otrok svoje prve korake in začne aktivno raziskovati svet. Od te
točke naprej postane starševska vloga kritična vse tja do pozne adolescence, ko so se
mladi odrasli že sposobni sami zaščititi pred socialno nezaželenimi vedenji in nevarnimi
situacijami (Adachi idr. 2013, 293-294). Kompan Erzarjeva in Poljančeva (2009, 9)
pravita, da je starševstvo »zapisano globoko v človeško naravo in je namenjeno
ustvarjanju globokih odnosov zaupanja in varnosti« med starši in otroci.
Starševstvo lahko razumemo kot vzgojni proces, pri katerem podpiramo in spodbujamo
otrokova področja razvoja, in sicer: psihični, socialni, čustven, intelektualni, duševni in
moralni razvoj od njegovega zgodnjega otroštva vse tja do odraslosti. Postati starš je
nekaj, kar nam je naravno dano. V tej vlogi pa vseeno na spontan način podoživimo tip
starševstva iz primarne družine, saj od tam prinesemo določene izkušnje in sloge
vzgoje, kjer smo jih ponotranjili in jih prenesemo naprej oziroma uporabimo v svoji
družini pri vzgoji otrok (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 10).
Vzgoja pomeni vsakodnevno učenje. Mnogo staršev se zelo veseli rojstva otroka, ko pa
pride otrok na svet, občutek veselja v večini zamenjajo občutki obremenjenosti.
Pojavijo se tudi občutki negotovosti, predvsem glede vzgojnih prijemov in pri
vrednotenju otrokovega razvoja. Vsi ti občutki so normalni in predvidljivi. Če imajo
starši več kot enega otroka, je pri vzgoji potrebna prilagodljivost za vsakega otroka
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posebej, saj so si otroci med seboj v potrebah in posebnostih različni (Ballhausen 1994,
6).
V odraslosti se starši počutijo in dojemajo kot vzgojene in zato večkrat mislijo, da ne
potrebujejo dodatnih veščin in znanja o vzgoji svojih otrok. S takšnim prepričanjem se
napake pri vzgoji ponavljajo iz generacije v generacijo (Praper 1995, 154), običajno pa
starši šele čez nekaj let opazijo oziroma se zavejo, kaj je bilo pri vzgoji otrok dobro in
kaj pomanjkljivo (Gürtler 2000, 7). Ob tem se starši tudi premalo zavedajo, da otrokov
razvoj ne temelji le na načinu vzgoje, ampak tudi na podlagi odnosov z drugimi (Praper
1995, 155). Vsaka vzgoja je unikatna, njena namera pa osredotočena na to, da otroke
vzgojimo v zrele in predvsem samostojne osebe, ki bodo zmožni socialnih odnosov
(Winterhoff 2011, 22). Gre za neprekinjen proces, kjer se starši ne glede na vse stiske,
probleme in ovire po svojih najboljših zmožnostih in načinih vzgoje trudijo, da bi
njihovi otroci postali odgovorni, da bi bili srečni in da bi se čutili sposobne (Pantley
2001, 31). Musek in Pečjak (1997, 268) pa pravita, da so načini vzgoje in vzgojni
prijemi oziroma slogi zelo različni.
Otrok v svoji primarni družini preko vzgoje, interakcij, starševske odzivnosti in
zahtevnosti pridobiva prve socializacijske izkušnje in informacije o sebi, kot ga
družinski člani doživljajo in ocenjujejo. Starši s svojimi odzivi pripomorejo k utrjevanju
otrokovega samospoštovanja in podobe o sebi (Puklek Levpušček 2006, 20). Otrok ima
v interakciji s starši prvo priložnost, da samega sebe bolje spozna, predvsem pa, da v
tem odnosu spozna, da je vreden ljubezni in spoštovanja, kakor tudi zaupanja in
občudovanja (Majcenovič 2012, 265). Prav tako je pomembno, da starši znajo otroku
postavljati pravila in meje, ki dajejo otroku občutek varnosti in zanesljivosti (Gürtler
2000, 95). »Na drugi strani so starševski pretiran kriticizem, odsotnost pozitivnih
odzivov na otrokove pobude in dejavnosti ter pretirano omejevanje otrokove
samostojnosti lahko pomembni dejavniki pri razvoju otrokove zaskrbljenosti,
negativnega vrednotenja in pretirane pozornosti na svojo socialno podobo« (Puklek
Levpušček 2006, 20-21), ki se lahko dalje razvije v socialno anksioznost.
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Velikokrat imajo starši o svojem otroku napačne predstave, bodisi je v njihovih očeh že
kar odrasla oseba, bodisi mislijo, da je njihova last. V otroku vidijo celo možnost za
uresničitev svojih sanj, ki jih sami niso uspeli doseči (Astrei 2009, 9).
Starši imajo pri razvoju otrokove osebnosti zelo pomembno vlogo. Njihova odzivnost in
toplina predstavljata stil starševstva, ki je v veliki meri povezan s pozitivnimi rezultati
pri vzgoji otroka. Na drugi strani pa je stil starševstva, ki je osredotočen na nadzor in
pretirano zaščito otrok, povezan z razvojem osebnostnih potez, ki kažejo na socialno
anksioznost in depresijo (Irshad in Pervez 2013, 47).
Klinični psiholog Humphreys (2002, 11) dodaja, da je pri vzgoji otroka pomembno s
kakšnim odnosom starši pristopajo do otroka, kako ga znajo spodbujati, motivirati in
razvijati njegov občutek za samospoštovanje, kar se bo odražalo tudi kasneje v
odraslosti. Raziskave so pokazale, da lahko iz posameznih stilov vzgoje predvidevamo,
kako se bo otrok vključeval v socialno okolje, kakšen bo njegov psihološki in socialni
razvoj, učni uspeh v šoli in vedenje (Puhar 2015, 28).
Kljub vsemu se moramo zavedati pomembnega dejstva, in sicer, da ne moremo
pričakovati, da bo en stil vzgoje na vse otroke vplival v enaki meri. Prav tako ne
moremo trditi, da je celoten otrokov razvoj odvisen samo od določenega vzgojnega
stila.

1.1 Vzgojni stili
Približno pri drugem letu starosti otroka, ko je že zmožen slediti navodilom in
usmeritvam, začnejo starši v odnosu z otrokom uporabljati avtoriteto, različne pristope
in socializacijske zahteve (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, 373 – 374). Avtoriteta
staršev in pristop, ki ga starši uporabijo, da jo uveljavljajo, sta dva zelo pomembna
elementa opredelitve relacije med neodvisnostjo in medsebojno povezanostjo med člani
družine (Ule 2008, 88).
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Vzgojni stil bi najbolj enostavno predstavili kot sistem metod, postopkov in sredstev, s
pomočjo katerih se trudimo vzgojiti otroka, ki bi imel določene lastnosti (Lesar in Peček
Čuk 2009, 130). Pri določitvi sloga starševstva moramo upoštevati sledeče elemente, ki
jih je v svoji raziskavi leta 1960 ugotovila psihologinja Diana Baumrind: način in stil
discipline, stil komunikacije, toplino in primernost okolja, pričakovanja za nadzor in
zrelost (Puhar 2015, 29).
Omenjena psihologinja se je največ ukvarjala ravno s preučevanjem vzgojnih stilov pri
starših. Z raziskavami, opazovanjem in analizami je odkrila dve glavni dimenziji
vzgojnega stila staršev: zahtevnost / nezahtevnost ter odzivnost / neodzivnost. Tisti
starši, ki so zahtevni, postavljajo svojemu otroku dokaj visoke zahteve, držati pa se
mora tudi njihovih standardov vedenja, ki so jih določili. Nezahtevni starši delujejo
ravno nasprotno, do otrok so zelo malo zahtevni, ne vztrajajo dosti pri teh zahtevah in
se izogibajo vplivu na otroka. Odzivni starši se skoraj vedno odzovejo na potrebe
svojega otroka in ga tudi sprejemajo takšnega kot je. Neodzivni starši svojega otroka
pogosto zavračajo in se na njegove potrebe le redko odzovejo.
Z odkritjem dveh glavnih dimenzij in kombinacijami med njima je omenjena
psihologinja oblikovala štiri vzgojne stile glede na vedenje staršev do otroka:
avtoritarni, avtoritativni, permisivni in nevpleteni (Marjanovič Umek in Zupančič 2004,
374). Te štiri vzgojne sloge pa lahko glede na zahtevnost in odzivnost staršev razdelimo
takole:
-

Avtoritativni starši: visoka zahtevnost in odzivnost.

-

Permisivni starši: nizka zahtevnost in visoka odzivnost.

-

Avtoritarni starši: visoka zahtevnost in nizka odzivnost.

-

Brezbrižni starši: nizka zahtevnost in odzivnost (Martinez in Garcia 2008, 14).

1.1.1 Avtoritarni stil vzgoje
Za avtoritarne starše je značilno, da se pri vzgoji otrok poslužujejo ustrahovanja in
kaznovanja, poleg tega otrokom veliko zapovedujejo in prepovedujejo. S tem nad
otrokom uveljavljajo svojo moč in avtoriteto. Prepričanje takšnih staršev ni le ''jaz vem
vse'', ampak tudi to, da so le oni tisti, ki za svoje otroke vedo kaj je najboljše. Otroci so
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podrejeni mišljenju staršev, upoštevati morajo njihove zahteve in prepovedi brez
ugovarjanja. Vse neprijetnosti, ki se otroku zgodijo, naj bi bile odraz njegove
neposlušnosti in neubogljivosti, vznemirijo pa najbolj starše, saj otroci nimajo te
možnosti, da bi se naučili pravilnega ravnanja in sprejemanja odločitev. To njihovo
prepričanje pa vodi dalje v negativno kritiziranje, poniževanje, razvrednotenje in
(fizično) kaznovanje otrok (Gostečnik 1999, 137). Hauck (1988, 46) še dodaja, da se ti
starši na vsako napako otroka odzovejo zelo ostro, kritizirajo njegovo osebnost, s tem pa
povzročijo, da otrok prevzame krivdo nase.
Marjanovič Umek in Zupančičeva (2004, 374) pravita, da so starši v odnosu do otroka
večkrat zavračajoči, izkazujejo mu nenaklonjenost, v komunikaciji z njim so
redkobesedni, med otrokom in staršem je tako le malo vzajemnosti. Lahko bi rekli, da ni
medosebne topline. Starši otroku ne nudijo okolja, ki bi spodbujal njihov razvoj. Pri
vzgoji niso odzivni na otrokove potrebe in zanimanja, so pa zelo strogi in togi v svojih
prepričanjih in zahtevah. Nad otrokom želijo imeti popolno oblast, zato so njihovi otroci
prikrajšani za usmerjanje lastnega življenja. Otroku ne nudijo varnosti, mu ne izkazujejo
podpore, ga ne spodbujajo, njegovi interesi jih ne zanimajo in ga celo zavračajo.
Avtoritarna moč, ki jo starši uveljavljajo, zelo zaznamuje otroka, njegovi odzivi in
občutja pa so največkrat polni sramu, krivde, jeze in žalosti (Puhar 2015, 31).
Vzgoja, kot je avtoritarna lahko zelo vpliva na otrokova čustva, posledično se lahko
kažejo tudi vedenjske težave. Zaradi prevelikega pritiska, nepopustljivih pravil in
nerealnih pričakovanj s strani staršev, lahko otroci začnejo dvomiti vase, izražati jezo
ali pa kazati simptome depresije. Takšnim otrokom bo težko navezovati osebne stike,
prav tako pa takšna vzgoja pripomore, da je njihov razvoj sočutja otežen (Puhar 2015,
31). Avtoritarno vzgojeni posamezniki so bolj ranljivi za različne odvisnosti, razvijejo
lahko nizko samozavest in se težko vključijo v socialno okolje (Ule 2008, 91).
V nadaljevanju bomo predstavili permisivni stil vzgoje, ki je čisto nasprotje
avtoritarnega in kjer starši otroku dopustijo načeloma vse.
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1.1.2 Permisivni stil vzgoje
Starši, ki pri svoji vzgoji uporabljajo permisivni oz. vsedopuščajoči stil vzgoje, so v
svoji vlogi na prvi vtis postavljeni v podrejen položaj. Namreč namesto staršev je otrok
tisti, ki se odloča in postavlja pogoje, želje otroka pa spominjajo bolj na ukazovanje
staršem in zahtevanje, da jih izpolnijo. Ti otroci odraščajo brez omejitev in
odgovornosti, zato se tudi ne zavedajo posledic svojih odločitev in dejanj. Takšne
otroke imamo za razvajene, kar v resnici na nek način tudi so (Gostečnik 1999, 142).
Kadar starši otroku vedno znova popuščajo pri toleriranju njegovega vedenja, se bo v
njem naselil občutek tesnobe, poleg tega pa bo imel otrok do staršev vse večja
pričakovanja in zahteve (Ginott 2011, 131). Otrok s svojo zahtevnostjo zelo hitro
preseže zmožnosti staršev, ki se vedno znova zelo trudijo in zanj naredijo vse, kar je v
njihovi moči. Starši na tak način kupujejo otrokovo naklonjenost, saj želijo biti sprejeti
in ljubljeni. S tem, ko starši naredijo vse za in namesto otroka, mu hkrati sporočajo, da
za doseganje stvari ni potreben napor in trud (Gostečnik 1999, 142). Otroci kmalu
prevzamejo položaj staršev in so kot mali »gospodarji«, zaradi starševske negotovosti,
neodločnosti, nedoslednosti in prestrašenosti pri vzgoji (Kast Zahn 2009, 14).
Starši, ki svojega otroka pretirano zasipajo z ljubeznijo in nežnostjo, s tem ovirajo
njegov razvoj do samostojnosti. Predvsem to počnejo, ker dobesedno živijo le za
svojega otroka, otrok se zato počuti dolžnega, da mora biti življenjski smisel svojih
staršev (Ballhausen 1994, 88).
Glede na nekatere avtorje se permisivni stil deli še na popustljivi in zanemarjajoči
starševski stil (Puhar 2015, 30).
Srednja pot prejšnjih dveh stilov je avtoritativni stil vzgoje, ki pomeni vzgojo za
odgovornost in ga bomo podrobneje opredelili v nadaljevanju.
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1.1.3 Avtoritativni stil vzgoje
Avtoritativni stil imenujemo tudi demokratični in pomeni vzgojo za odgovornost.
Bennett (2006, 63) pravi, da odgovornost pomeni »sprejeti posledice lastnih dejanj in
ravnanja«. Pomeni tudi poznavanje svojih obveznosti tako do sebe kot do ostalih in
prizadevanje za izpolnitev dolžnosti.
Kot razlaga Gostečnik (1999, 147), je osnova tovrstne vzgoje vzajemno spoštovanje s
strani staršev kot tudi s strani otrok. Vzgoja temelji na predpostavki, da bi se otrok
razvil v zrelo in neodvisno osebo. Otrok se zaveda strukture in pravil, ve, kaj lahko in
česa ne sme, to pa mu zagotavlja, da se počuti varnega. Starši glede na otrokovo starost
postavljajo meje in prilagodijo svoje zahteve, pri tem pa ostajajo dosledni (Marjanovič
Umek in Zupančič 2004, 374).
Vzgoja za odgovornost predstavlja srednjo pot, zlato sredino med avtoritarno in
permisivno vzgojo. Otroku so zahteve in omejitve jasno predstavljene in čeprav starši
od otrok dosti pričakujejo, jim vseskozi stojijo ob strani (Puhar 2015, 32). Odločnost
staršev se v interakciji z otrokom kaže na način, da so do njih jasni, vztrajni in dosledni,
poleg tega pa so to samozavestni in umirjeni starši (Biddulph 2009, 104). Starši
otrokom nudijo toplino, dvosmerno komunikacijo, ki je odprte narave, spoštovanje,
spodbudo in pozornost. Starši otroku odpuščajo in niso tako strogi pri kaznovanju v
primerjavi z avtoritarnimi starši (Puhar 2015, 32). Pri odločitvah otrok sodeluje s starši,
kar mu daje tudi določeno odgovornost, ki pa jo osvaja postopoma. Starši otrokovih
problemov ne prevzemajo nase, temveč dajejo otroku možnost, da se sooči z njimi.
Starši so vseskozi ob njem, ga usmerjajo in mu pomagajo tako, da opazi tisto, česar sam
ne vidi. Ob njegovih odločitvah mu dajejo priložnost, da sam izkusi vse dobre in slabe
strani posledic. Za starše je to seveda zelo težko, saj lahko le s strani opazujejo
posledice, ki jih doživlja otrok. Le tako otroci niso prikrajšani za to izkušnjo in se lahko
iz nje tudi kaj naučijo. V tem primeru je vloga staršev, da mu pomagajo to izkušnjo
videti kot del njegove osebnostne rasti. Učenje otroka, kako naj deluje odgovorno, je
izjemno težek proces, ki zahteva tudi veliko časa in strpnosti s strani staršev (Gostečnik
1999, 147).
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Starši, ki uporabljajo avtoritativni način vzgoje, so bolj spretni pri upravljanju s
kognitivnimi sporočili (znajo najti ravnovesje med omogočanjem samostojnosti ter
zahtevanju odgovornosti), bolj spretni pa so tudi na čustvenem področju (Ule 2008, 91).
1.1.4 Nevpleteni stil vzgoje
Nevpleteni stil vzgoje lahko imenujemo tudi zanemarjajoč – zavračajoč stil (Leman
2005, 265), zanj pa je značilno, da so starši do otroka neodzivni in nezahtevni. Otrok je
s strani staršev deležen zavračanja in zanemarjanja, njegove potrebe so zelo malokrat
zadovoljene. Ti starši so precej zasedeni s svojimi problemi, zato se zelo malo zanimajo
in posvečajo vzgoji otrok (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, 375), jih redko
nadzorujejo in tudi redko opazujejo njihovo vedenje (Leman 2005, 265). Takšen stil
vzgoje ima negativen vpliv na otroka, saj, kot pravita Marjanovič Umek in Zupančičeva
(2004, 375) vpliva na celoten spekter razvoja otroka in sicer, na spoznavni, čustveni,
socialni in moralni. Npr. otroci, katerih starši pri vzgoji uporabljajo nevpleteni stil, so
bolj impulzivni (Ule 2008, 91). Ashouri (2012, 102) pa skupaj z drugimi avtorji še
dodaja, da je to stil, kjer manjka starševske spodbude, podpore in sodelovanja.

1.2 Pomen postavljanja meja
Meje so ključnega pomena pri vzpostavljanju in ohranjanju zdravih odnosov. Meje v
odnosih v prvi vrsti postavljamo zato, da poskrbimo najprej zase. V pomoč so nam, da
prevzamemo odgovornost za svoje odločitve in da ne prevzamemo odgovornosti za tuja
dejanja (Žgavc 2000, 38).
Starši pri vzgoji otrok velikokrat čutijo pritisk, da morajo vzgajati brez napak in ugoditi
vsem zahtevam otroka, drugače niso dobri starši. Vse to pa dalje vodi do neprijetnosti
pri odločnosti in postavljanju meja. Postavljanje meja pri otrocih velikokrat povzroči
upor in nestrinjanje, starši s tem tvegajo prepir, jezo in srd, zato se velikokrat prestrašijo
in popustijo pri postavljanju meja »sebi in drugim« (Rogge 2000, 19).

10

Mejo je mogoče opredeliti kot »območje na zunanjem robu podsistema, kot točko
prehoda, kjer se značilnosti sistema spremenijo« (Čačinovič Vogrinčič 1998, 167).
Rogge (2000, 20) pravi, da so meje »del temelja, na katerem se gradijo odnosi med
starši in otrokom«. Meje služijo kot pomoč pri vzgoji, kot zaščita in kažipot za otroka
(Rogge 2000, 30). Doslednost pri postavljanju meja daje otrokom vedeti, da to, kar
starši govorijo, mislijo tudi resno (Bluestein 1998, 109).
Ena izmed pomembnejših nalog družine je, da otroku omogoči, da lahko »odkrije svoje
meje, se identificira znotraj teh meja, da se razmeji od drugih podsistemov« (Čačinovič
Vogrinčič 1998, 167). Otrok ima možnost svoje meje prepoznati in uveljaviti samo,
kadar so tudi starševske meje jasno vzpostavljene (Čačinovič Vogrinčič 1998, 167).
Otrok potrebuje ob sebi jasne, trdne in odločne starše, da ga usmerjajo na njegovi
življenjski poti. Odločnost staršev je tista, ki postavlja in ureja meje, brez postavljenih
meja otroci postanejo negotovi in pričnejo s svojim ravnanjem preizkušati meje. Vse to
počnejo z namenom, da bi pri starših testirali, kakšna je njihova toleranca in kako daleč
lahko pri tem gredo (Rogge 2000, 18).
Ko govorimo o odločnosti, ne mislimo na

kričanje nad otrokom ali na izvajanje

fizičnega in psihičnega nasilja. Tu govorimo o »jasnosti, opredeljenosti, obvladanosti,
pokončni drži, odločnih besedah, sproščenosti, notranjim mirom« staršev in seveda
obojestranskem spoštovanju (Rogge 2000, 19).
Otrokovo prestopanje meja je normalno, nezavedno in prikrito, sočasno pa staršem
povzroča bolečino, probleme, konflikte in vznemirjanje (Rogge 2000, 74). Kadar otrok
prestopi meje, lahko starši to obravnavajo še iz drugega zornega kota, kot priložnost, da
se odnos med njimi in otrokom izboljša, četudi sprva ne zgleda tako (Bluestein 1998,
112).
Kadar otroci vselej prestopajo meje in se starši za to ne zmenijo, s tem le krepijo
njihovo destruktivno vedenje, poleg tega pa tudi otežujejo razvijanje otrokove
samozavesti in občutka medosebnega spoštovanja (Rogge 2000, 21).
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Otroci si želijo, da bi jim starši postavljali meje in pravila, kajti brez njih se počutijo
prepuščene samemu sebi. Vedno znova želijo vedeti, pri čem so (Rogge 2000, 30). Pri
postavitvi meja ne želimo obvladovati, ampak ravno nasprotno, želimo otroke voditi,
podpirati in jih spodbujati. Pri prepovedovanju in kaznovanju pa dosežemo ponavadi to,
da otroku odvzamemo voljo in nad njim pokažemo svojo moč (Rogge 2000, 20).
Prepovedi vodijo k temu, da nam otrok prikriva stvari, nam laže, ob novih doživetjih pa
se otrok srečuje z neprijetnimi občutki in občutkom krivde. Kazni v otroku vzbudijo
občutke utesnjenosti in ga blokirajo v njegovem delovanju (32).
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2. SAMOSPOŠTOVANJE, SAMOZAVEST IN
SAMOPODOBA

»Človeku ni bolj pomembne vrednostne sodbe – nobenega faktorja bolj odločilnega za
njegov psihološki razvoj in motivacija – kot ocena samega sebe«.
Nathaniel Branden (McGinnis 1999, 11)
Ljudje pogostokrat samospoštovanje enačimo s samozavestjo in samopodobo, kar ni
enako, je pa med seboj močno povezano. Na to nas opozarja Helena Primic (2016), ki v
svojem članku o samozavesti in samospoštovanju poudarja, da »četudi smo na nekem
področju zelo uspešni in samozavestni, to še ne pomeni, da imamo razvito zdravo
samospoštovanje«.
Med razlikovanjem pojmov samospoštovanja, samozavesti in samopodobe je zelo tanka
meja. Namreč vsi ti psihični konstrukti so tesno povezani in medsebojno odvisni (Kobal
2001).
Samopodoba in samospoštovanje sta »osebnostni razsežnosti, ki sicer integrirano, a
vsaka zase delujeta na ločenih nivojih zavesti, se gibljeta po ločenih konceptualnih
sistemih in se torej ravnata po ločenih pravilih« (Kobal Grum idr. 2003, 28).
Samopodobo lahko opredelimo kot »mentalno sliko«, za samospoštovanje pa je
značilno, da vsebuje več energije in ima za razliko od samopodobe tudi večji učinek na
uspehe v življenju posameznika (Ferbežer 2008, 97).

2.1 Samospoštovanje
Samospoštovanje je »večobsežno ali multidimenzionalno« (Ferbežer 2008, 28) ter
predstavlja delček v mozaiku naše osebnosti in je element naše samopodobe (Aktivni.si
2009). Vsebuje tri elemente in sicer: samopodobo, samospoštovanje in idealni jaz
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(Ferbežer 2008, 25). Posameznik se spoštuje, če ima razvit ustrezen občutek lastne
vrednosti (Kobal 2004, 16).
Kobalova (2004, 16) razdeli posameznikovo spoštovanje na dva tipa in sicer: »splošno
osebino pripoznanjsko samospoštovanje« (spoštovanje samega sebe v splošnem
kontekstu) in »značajsko-vrlinsko vrednotenjsko samospoštovanje« (spoštovanje
samega sebe zaradi nekaterih značajskih lastnosti).
Ko govorimo o samospoštovanju, govorimo o ocenjevanju samih sebe in naših tako
pozitivnih kot negativnih lastnosti. Do sebe imamo tako vrednostno stališče, ki nam
pove, v kakšni meri sprejemamo, spoštujemo in cenimo samega sebe (Aktivni.si 2009).
Avtorica Healy (2016, 18) dodaja, da samospoštovanje predstavlja »oceno vrednosti v
določenem trenutku kot nekakšen

trenuten prikaz lastnega počutja«. Prav tako

samospoštovanje zajema zmožnost prepoznavanja ter spoštovanja lastne vrednosti, kar
je ključen element, da lahko živimo naše življenje polno in smo tako bolj zadovoljni
(Inštitut za razvoj človeških virov 2012). Posamezniki, ki imajo višje in stabilnejše
samospoštovanje, so tako načeloma bolj »zadovoljni s sabo, imajo občutke lastne
vrednosti, ki so dobro zasidrani in relativno stabilni« (Košir in Zorjan 2012, 6).
V literaturah zasledimo veliko različnih razlag pojma samospoštovanja. Lahko ga
opredelimo kot »pozitivno ali negativno oceno samopodobe« v povezavi s tem, ali sebe
potrjujemo ali pa se zavračamo (Avsec 2007, 93). Burns (1979, 94) podobno pravi, da
je samospoštovanje »proces, v katerem posameznik ocenjuje svoje lastne podvige,
sposobnosti in lastnosti, v skladu s svojimi ponotranjenimi standardi in vrednotami«. Za
samospoštovanje sta značilna tudi »dva temeljna psihološka procesa«, ki sta samoocena
in samovrednotenje (Žibert 2011, 13). Samospoštovanje, ki ga imamo v določenem
trenutku na visokem nivoju, lahko v različnih okoliščinah niha. Okoliščine so tiste, ki
lahko imajo vpliv na to, kako sebe vrednotimo (Avsec 2007, 94).
Samospoštovanje je eden izmed faktorjev, ki služi, da lahko posameznik obstaja in
preživi, da lahko postaja nekaj, kar še ni bil in da lahko odkriva nove razsežnosti svoje
osebnosti. Prav tako mu služi, da nekomu pripada in da izoblikuje svojo identiteto ter
svoje vrednote (Stepišek 2003, 10).
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2.1.1 Nizko samospoštovanje
Nizko ali nezdravo samospoštovanje ima lahko dva izvora. Prvi izvor je ta, da
posameznikovo »prepričanje« o svoji samopodobi ni jasno definirano ali pa posameznik
ne priznava dosti svojih dobrih lastnosti. Pri drugem izvoru pa lahko ima posameznik
glede sebe previsoka pričakovanja ali pa misli, da ima redke karakteristike (Ferbežar
2008, 28). Prav tako lahko z leti razvijemo nizko samospoštovanje, če v najzgodnejših
letih s strani staršev nismo bili dovolj cenjeni (Field 1999, 62).
Nizko samospoštovanje se pri posamezniku kaže v njegovem načinu razmišljanja,
mnenju o sebi, slabem fizičnem počutju in v občutkih, kot so žalost, krivda in jeza.
Posameznik je do sebe zelo kritičen, dvomi vase, lahko bi rekli, da vzdržuje negativno
mnenje o sebi. Takšni posamezniki večkrat iščejo zunanje potrditve, se podrejajo
drugim, v sebi pa čutijo ogromen strah pred zavrnitvijo. Manjka jim samoiniciativnosti
in

odločne

volje.

Zaradi

občutkov

neprimernosti,

negativnega

razmišljanja,

introvertiranosti so tudi prikrajšani za boljšo komunikacijo z drugimi (Viva.si 2010).
Učinki nizkega samospoštovanja do sedaj še niso povsem znani. Osebe z nizkim
samospoštovanjem so s strani drugih oseb večkrat zavrnjene, ker ne vsebujejo zadosti
emocionalnih virov za podporo drugim (Ferbežer 2008, 32). Prav tako so bolj dovzetni
za informacije iz okolja, ki njihovo negativno doživljanje sebe le še stopnjuje. Občutki
nevrednosti in neprimernosti, ki se ob tem pojavijo, vplivajo na posameznikovo
čustveno odsotnost in fizično izolacijo iz socialnega okolja. Osebe, ki imajo nizko
samospoštovanje, so večkrat primorane družbi kazati lažen jaz, kar v njih povzroči
dodaten pritisk, ki lahko vodi v anksioznost (Cerar 2007, 295). Nizko samospoštovanje
lahko tako posledično pripelje do višje stopnje anksioznosti, prav tako do
psihosomatskih obolenj in problematičnega vedenja (Ferbežer 2008, 32).
2.1.2 Visoko samospoštovanje
Za visoko ali zdravo samospoštovanje je značilna »realna presoja pomanjkljivosti« in
neškodljiva kritika do teh pomanjkljivosti (Ferbežer 2008, 29).
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Posamezniki z visokim samospoštovanjem so samozavestni in zadovoljni s seboj, zase
ne mislijo, da so popolni, ampak da so sposobni prepoznati napake in se iz njih kaj
naučiti. Glede svojih potreb so odprti in jih tudi izrazijo, neuspeh zanje ni ovira, pri
kritiki do sebe pa niso samodestruktivni (Viva.si 2010).

2.2 Samopodoba
»Otroku primanjkuje sposobnosti in izkušenj, ki so potrebne za oblikovanje
samopodobe, zato je njihovo edino vodilo odziv drugih ljudi. In zelo malo razlogov ima,
da bi podvomil v te ocene. Kakorkoli, preveč nemočen je, da bi jih izpodbijal ali se jim
uprl«.
Harry Stack Sullivan (McGinnis 1999, 78)
S samospoštovanjem pa je močno povezana samopodoba, ki je ena izmed pomembnih
elementov naše osebnosti (Perko 2006, 2), psihološki stroki pa je ta konstrukt poznan že
od Jamesove teorije sebstva dalje (Kobal 2004, 48).
Samopodoba otroka je v zgodnji fazi še čisto poenostavljena, saj je njegov pogled na
svet »črno-bel«, ki še ne vključuje okoliščin (Žibert 2011, 11). Otroštvo predstavlja
temeljno obdobje za razvoj samopodobe, prav tako v tem obdobju otrok postaja vse
bolj dovzeten za to, kako ga drugi ocenjujejo (Žibert 2011, 9).
Kobalova (2004, 15) je izraz samopodobe povezala s terminom identitete, kot pravi, pa
lahko oba izraza v literaturi najdemo kot sopomenki. Nekateri avtorji samopodobo
oziroma njen aspekt enačijo s »samopercepcijo« (Ferbežer 2008, 25). Poznamo več vrst
samopodobe, kot so: družinska, socialna, delovna, akademska, individualna (Kobal
2004, 49).
Samopodoba ali pojem sebe ter kako sami sebe doživljamo pomembno vpliva na to,
kako se bomo vedli in vzpostavljali odnose z drugimi (Horvat 1989, 105). Samopodoba
je tako generalen izraz za podobo o sebi. Konkretnejše definicije se bolj navezujejo in
osredotočajo na posameznikove »sposobnosti, občutja in znanja o sposobnostih,
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spretnostih, pojavnosti in socialni sprejetosti« (Ferbežer 2008, 62). Musek (2005) še
dodaja, da naša samopodoba poleg pojmovanj in predstav o sebi vsebuje še naše
mišljenje, občutja in vtise o sebi. Drugače povedano pomeni samopodoba naše
doživljanje samega sebe. Otroci, kakor tudi odrasli, v svetu ravnamo skladno s podobo,
ki smo si jo ustvarili o sebi (Youngs 2000, 16).
Samopodobo je mogoče razložiti kot skupek »samoučinkovitosti in samospoštovanja«
(Youngs 2000, 12), če je kakorkoli eden od teh pomanjkljiv, je posledično pomanjkljiva
tudi samopodoba (13).
Samopodoba ima veliko razsežnost: kognitivno, zaznavno, čustveno in vrednostno,
sestavlja pa jo pet raznolikih aspektov informacij, in sicer: socialnih, emocionalnih,
spoznavno-učnih, družinskih in telesnih (Ferbežer 2008, 62, 26).
S pomočjo samopodobe pa oseba vzpostavlja in ohranja svoj jaz ter konstantne
povezave med čutenji in mislimi (Mede 2015, 9), kot tudi med individualnim in
družbenim (Kobal 2000, 137). Razvijanje samopodobe se začne že v zgodnji fazi
našega življenja, kjer kot otroci pričnemo s spoznavanjem samega sebe in grajenjem
posameznih komponent naše samopodobe (Žibert 2011, 9). S postopkom »odzivna
presoja« otrok ponotranji in si sam razloži odzive staršev, na podlagi teh povratnih
informacij pa si ustvari predstavo o sebi. Postopoma te zgodnje izkušnje delujejo kot
»filter«, ki popačijo povratne informacije o sebi (Ferbežer 2008, 25). Samopodoba se
deloma razvije na podlagi izkušenj, ki jih ima posameznik glede svojega telesa (česa je
zmožen in česa ne). Deloma pa na razvoj samopodobe posameznika vplivajo tudi
povratne informacije, ki jih prejema od drugih (Horvat 1989, 106). Samopodoba se
spreminja ter razvija celo življenje (Kobal Grum in Marčič 2009, 60).
Iztočnica za razvoj nizke samopodobe se začne že v naših najzgodnejših letih, in sicer s
prisvojitvijo negativnih predstav in mnenj o sebi. Ponotranjili smo vse tisto, kar smo se
o sebi navadili verjeti (Field 1999, 60). Tako nas negativna samopodoba ovira pri
zdravem in ustreznem delovanju (Youngs 2000, 16). Posledice pozitivne oziroma
negativne samopodobe pa imajo učinek na čustveno stanje posameznika in njegovo
motivacijo (Ferbežer 2008, 69).
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Idealna samopodoba ni najpomembnejši cilj posameznika, ampak je cilj bolj
produktivna in čim manj travmatična samopodoba (Ule 2004, 215).

2.3 Samozavest
Obstoj samozavesti ne bi bil možen brez samospoštovanja. Kot pravita Brown in Dutton
1995), se lahko višja stopnja samozavesti »razvije le na podlagi močnega občutka lastne
vrednosti«. Po mnenju avtorice Healy (2016, 19) je merjenje stopnje samospoštovanja
veliko bolj enostavno kot pa merjenje samozavesti, ki je bolj zapletena in večplastna.
Samozavest opredelimo kot samozavedanje in zavedanje naših občutij in reakcij v
določenih okoliščinah. Temelji na tem, da si zaupamo in da verjamemo vase in v svoje
sposobnosti (Mede 2015, 12). Živeti z vsemi občutji ni vedno lahko, zato je še toliko
bolj pomembno, da negujemo našo zavest in jo ohranjamo zdravo in močno (Vavti
1998, 8).
Samozavest lahko razdelimo na tri vrste, in sicer vedenjsko, čustveno in duhovno. Vse
tri vrste so zelo pomembne in če želimo postati zdrave samozavestne osebe, morajo biti
vse tri vrste samozavesti na visokem nivoju (De Angelis 2004, 79).

2.4 Razvoj samospoštovanja
Otrok ne pride na svet z vrojenim občutkom samospoštovanja, ampak se le-ta razvije z
»internalizacijo starševskega spoštovanja«, se pravi s ponotranjenjem (Milivojević
2008, 590).
Samospoštovanje se razvija na podlagi povratnih informacij, ki jih od našega
najzgodnejšega obdobja dalje prejemamo od oseb, ki so nam najbližje – od staršev,
starih staršev, sorojencev, vzgojiteljev, učiteljev. Zdravo samospoštovanje bo otrok
razvijal le, če bodo te povratne informacije »pozitivne, a realne« (Sensa.si 2010).
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Lamovčeva (1994, 63) pravi, da so pri razvoju samospoštovanja predvsem pomembni
sledeči faktorji: sprejemanje otroka, zadovoljitev temeljnih potreb, obojestransko
zaupanje in skladnost med starši in otrokom ter harmonični družinski odnosi. Za razvoj
samospoštovanja so poleg naštetih predhodnih faktorjev pomembni tudi starševska
toplina in stil discipliniranja otrok. Avtorica je v svojem delu med drugim predstavila
tudi

ugotovitve

raziskav

več

različnih

raziskovalcev.

Otroci,

ki

so

imeli

samospoštovanje na najvišjem nivoju, so bili s strani staršev deležni ljubezni,
sprejetosti, občutkov pomembnosti, sočasno pa so jim starši dali vedeti, kje so meje.
Takšni otroci so bili deležni avtoritativne vzgoje. Otroci permisivnih staršev, ki niso
imeli nobenih omejitev in niso točno vedeli, kaj se pričakuje od njih in kaj morajo
delati, da bo prav, so čutili anksioznost. Otroci avtoritarnih staršev, ki so bili z njihove
strani malo cenjeni, so imeli samospoštovanje na nižjem nivoju. Otrokovo doživljanje
sebe je sorodno s tem, kako starši doživljajo otroka in kakšno mnenje imajo o njem.
Otrokova raven samospoštovanja je izraz spoštovanja, kot ga imata starša do njega.
Med proučevanjem adolescentov je bilo ugotovljeno, da so imeli tisti, ki so bili z
očetom zelo povezani, višje samospoštovanje kakor tisti adolescenti, katerih odnos z
očetom je bil hladen in oddaljen (63-64).
Raziskava Aslama in Sartaja (2010, 49-53) je pokazala, da se avtoritarni stil starševske
vzgoje pri otrocih kaže tako, da sebe dojemajo negativno, počutijo se osamljene,
nemočne, imajo nizko samozavest in samospoštovanje, so bolj dovzetni za depresijo in
imajo negativen pogled na svet. Prav tako je bilo v eni izmed raziskav ugotovljeno, da
se je večje pomanjkanje samospoštovanja pokazalo tudi pri otrocih, katerih starši so jih
vzgajali s permisivno, vsedopuščajočo vzgojo (Horvat 1989, 226).
Če so otroci s strani avtoritarnih staršev deležni nenehnega kriticizma in zahtevnosti,
odzivov brez pohval in stalnega neopaženega truda, bodo razvili zelo slabo notranjo
podobo samega sebe. Glede svojih dejanj bodo vedno v dvomih ali pa se bodo zaradi
neopaženega truda določenim izkušnjam odrekli, kar pa bo imelo velik vpliv na njihovo
samoiniciativo. Zaradi svoje dvomljivosti lahko postanejo perfekcionisti, ki s seboj in
ostalimi ne bodo nikoli čisto zadovoljni. Takšni otroci posledično razvijejo nizko
samospoštovanje, ki ga spremlja občutek nesposobnosti in ničvrednosti (Aktivni.si
2009). Prav tako pa so številne raziskave pokazale, da nizko samospoštovanje
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velikokrat pomeni tveganje za individualne in socialne težave (Kobal 2009, 251). Na
drugi strani pa otroci avtoritativnih staršev za razliko od avtoritarnih kažejo višjo
stopnjo samozavesti in samospoštovanja, so bolj samostojni, priljubljeni in radovedni
(Aslam in Sartaj 2010, 49-53).
Adachi (2013, 300) skupaj z drugimi avtorji poudarja, da sta ravno asertivnost in
samozavest ključna, da se ohrani pozitivno duševno stanje posameznika, ki se kaže v
dobrem psihičnem počutju in samospoštovanju. In ravno avtoritativno starševstvo je
tisto, ki pripomore, da otroci pridobijo te pozitivne značilnosti.
Prvih pet let otrokovega življenja igra pomembno vlogo pri razvoju samospoštovanja
(Lamovec 1994, 63-64). Gerjolj (2006, 235-236) pa poudarja, da je za razvoj
otrokovega samospoštovanja, kot tudi kasneje odrasle osebe, zelo pomembno že
obdobje pred njegovim spočetjem. Namreč pomembne so prve misli staršev glede
otroka in čustvena pripravljenost, že v času njune partnerske zveze kot tudi zakonske
zveze, saj mu tako na nek način že ustvarjata podobo in zanj pripravljata primeren
prostor in prispevata k temu, da bo njun otrok imel več možnosti za razvoj zdrave in
pozitivne samopodobe.
Raven samospoštovanja po končanem trajanju mladostništva ostaja bolj kot ne stalna,
lahko pa se tudi do določene mere spremeni (Lamovec 1994, 64).
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3. SOCIALNA ANKSIOZNOST

V literaturi lahko najdemo različna poimenovanja, s katerimi označujemo socialno
anksioznost, nekatera izmed teh so (Majcen 2013, 125-126) sramežljivost, socialna
fobija, socialni umik, socialna izolacija, socialni strah. Strahovi in anksiozna stanja so
lahko, kot pravi Puklek Levpuščkova (2006, 9), »prilagojen odziv v fizičnem in
socialnem okolju posameznika, saj z omenjenimi čustvi prepoznavamo in se odzivamo
na nevarnost ter se pravočasno umaknemo iz ogrožajoče situacije«. Anksioznost kot
simptom ali psihopatološki pojav (Tekavčič Grad 1994, 61) se lahko pojavi tudi zaradi
domnev in prepričanj posameznika, da ne izpolnjuje družbenih norm vedenja. Skupnost
ima določena pričakovanja, kakšno naj bi bilo vedenje posameznika. Pojavnost socialne
anksioznosti sprožajo tudi posameznikova opažanja in prepričanje, da s svojo
predstavitvijo ne dosega norm vedenja in pričakovane podobe v družbi

(Puklek

Levpušček 2006, 9).

3.1 Opredelitev anksioznosti, socialne anksioznosti in socialne fobije
Anksioznost je za posameznika nelagodna že sama po sebi, prav tako je zanj nelagodna,
ker si ne zna točno razložiti, kaj se mu dogaja in na kaj konkretno se njegov odziv
nanaša (Milivojević 2008, 527). Pri tem čutenju se običajno pojavljajo tudi telesne in
kognitivne spremembe. Lahko se pojavi postopno ali pa povsem nenadoma. Trajanje
anksioznosti je različno, od par minut, kjer jo komajda prepoznamo, ali pa je izražena
kot panični napad. Če je anksioznost zelo intenzivna, vztrajajoča, če posameznik izgubi
kontrolo nad anksioznostjo in če anksioznost vpliva na kvaliteto njegovega življenja,
potem govorimo o anksioznih motnjah oziroma o bolezenski tesnobi (Dernovšek 2006,
36).
Stanje anksioznosti lahko doživimo kadarkoli, v interakciji do oseb ali stvari, najbolj pa
v situacijah, ko je ogroženo fizično in psihološko ravnovesje osebe ali pa v primeru, ko
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je ogrožena dostopnost oseb, ki daje posamezniku občutje varnosti (Puklek Levpušček
2008).
V klasifikaciji DSM-V je zapisano, da se razlike v anskioznih motnjah kažejo glede na
to, kateri predmet in situacija prispevata, da se stanje strahu pri posamezniku zviša. Za
diagnosticiranje anksiozne motnje pa kriteriji zahtevajo, da je prisotna 6 mesecev ali več
(American Psychiatric Association 2013, 189).
Po DSM-V (American Psychiatric Association 2013, 190) se med anskiozne motnje
uvrščajo sledeče:
-

separacijska anksiozna motnja,

-

selektivni mutizem,

-

specifične fobije,

-

panične motnje in panični napadi ter panične motnje, ki so jih povzročila druga
medicinska stanja,

-

agorafobije, generalizirane anksiozne motnje,

-

anksiozne motnje, ki so bile povzročene zaradi zdravil,

-

druge specifične anksiozne motnje,

-

druge nespecifične anksiozne motnje.

»Socialna anksioznost je subjektivna izkušnja anksioznosti, ki se pojavi v socialnih
interakcijah, dejanskih ali le zamišljenih. Vir anksioznosti je v tem primeru znan, je
socialna situacija, v kateri posameznik meni, da ga njeni udeleženci ocenjujejo«
(Marjanovič Umek in Zupančič 2004, 554). Doživljanje socialne anksioznosti je torej
pri vsakemu posamezniku drugačno, razlikovanje pa se navezuje predvsem na to, kako
intenzivna je ta anksioznost in katera situacija jo spodbudi. Največkrat lahko zasledimo
dve obliki. Prva oblika je plašnost v socialnem okolju, kjer se posameznik preveč
osredotoča na samega sebe in kjer se kaže njegova sramežljivost v socialnih stikih.
Druga oblika pa je strah pred javnim nastopanjem, kjer je oseba pred drugimi
izpostavljena (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, 554). Puklek Levpuščkova (2006,
10) dalje razlaga, da je socialna anksioznost »kognitivno-afektivni sindrom, ki ga kot
vse vrste anksioznosti označuje fiziološko vzburjenje (vzburjenje simpatičnega
živčnega sistema)«.
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Kot smo že omenili, se pri ljudeh socialna anksioznost kaže v različnih oblikah.
Razdelimo jo lahko tudi na več vrst, in sicer na podlagi sledečih kriterijev: intenzivnosti
doživljanja, stopnjo posplošitve, naravo socialne anksioznosti in vrsto simptomov
(Puklek Levpušček 2006, 14).
Vsakdo izmed nas je že bil v kakšni neugodni situaciji, kjer smo se počutili neprijetno,
ali pa nas je kakšna stvar v medosebnih odnosih močno vznemirila. Nekateri te občutke
doživljajo bolj redko, drugi ljudje pa pogosteje in z večjo intenziteto. Ravno
»intenzivnost doživljanja socialne anksioznosti ločuje med običajnimi in kliničnimi
skupinami socialnoanksioznih oseb«. Socialna fobija tako predstavlja del socialne
anksioznosti, ki je bolj intenziven in je opredeljena kot »klinični sindrom«, za katerega
potrebujemo ustrezno zdravstveno obravnavo (Puklek Levpušček 2006,11).
Glede na stopnjo posplošitve Puklek Levpuščkova (2006, 12) loči:
-

Generalizirano socialno fobijo: posameznik skoraj pri vseh medsebojnih
interakcijah v telesu čuti napetost, tesnobo, njegove misli so negativne, večino
časa je zaskrbljen.

-

Specifični tip socialne fobije: povzroča jo dotična stvar ali okoliščina v kateri se
je posameznik znašel.

Glede na naravo socialne anksioznosti ločimo:
-

Interakcijsko tesnobo: posameznik se z njo sooča v direktnih medsebojnih
odnosih. Pod to vrsto anksioznosti največkrat v literaturi omenjajo socialno
plašnost. Posamezniki socialno plašnost izkazujejo v odnosu z neznano ali bežno
poznano osebo in avtoritetami. Nekateri avtorji bi rekli temu bolj osebnostna
poteza kakor vrsta anksioznosti.

-

Tesnoba pred javnim nastopanjem: zasledimo lahko več sopomenk za to vrsto
anksioznosti, kot so: anksioznost pred občinstvom in izvajalska anksioznost.
Slovenci pri tej vrsti anksioznosti raje rečemo, da gre za neke vrste tremo.
Posameznike pri tej tesnobi skrbi, kako bodo sploh izvedli določen nastop in se
bojijo negativnega ocenjevanja s strani drugih (Puklek Levpušček 2006, 12).
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Kot zadnji kriterij, ki ga je avtorica navedla, pa ločimo vrsto socialne anksioznosti glede
na njene telesne, čustvene, miselne ali vedenjske simptome, kar prikazuje spodnja slika.

Slika 1: Vrste socialne anksioznosti glede na vrste simptomov (Puklek Levpušček 2006,
14)
Če naprej nadaljujemo z opredelitvijo socialne fobije, lahko rečemo, da gre pri njej za
»ekstremni pol intenzivnega doživljanja socialne anksiznosti«, za katero je značilen
permanenten strah pred okoliščinami, kjer je oseba pred drugimi izpostavljena in kjer je
večja verjetnost, da se lahko pred njimi s svojim ravnanjem osramoti (Puklek
Levpušček 2006, 11). Erzar (2007, 89) dodaja, da socialna anksioznost ni le
prestrašenost, sramežljivost ali pa trema, ampak je tu prisoten globok in intenziven
občutek tesnobe in strahu pred tem, da bi se oseba v javnosti osramotila in preveč
izpostavila. Strah jih je, da bi ljudje ob njih zaznali nemoč in kakršnekoli fizične
simptome, saj bi jih to dodatno izpostavilo in bi čutili še več sramu. Posledično se
oseba, ki ima socialno fobijo, rajši izogne podobnim okoliščinam, v nasprotnem
primeru pa v takšnih situacijah čuti zelo izrazito anksioznost, ki je lahko povod za
panični napad (Puklek Levpušček 2006, 11-12).
Socialna fobija se v večjem številu kaže pri ženskah, njeni začetki pa običajno segajo v
otroštvo in adolescenco. Prenaša se medgeneracijsko in nakazuje na to, da starši
prenašajo socialno fobijo na otroke s tem, ko ne zmorejo zregulirati svojega strahu pred
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osramotitvijo (Erzar 2007, 89). »Pojavlja se v družinah, kjer je socialno vrednotenje in
ocenjevanje vir sramu, groze, ponižanja in prezira« in kjer se starši močno ozirajo na
mnenje drugih (Erzar 2007, 89).
Bourne (2014, 23) javno nastopanje izpostavlja kot najbolj pogosto socialno fobijo.
Poleg javnega nastopanja štejemo pod socialno fobijo še:
-

intenziven strah (da bi bili pri delu s strani drugih opazovani),

-

intenziven strah pred uporabo javne toalete,

-

intenziven strah, ko se znajdemo v gneči,

-

intenziven strah pred pisnim ali ustnim izpitom,

-

intenziven strah, ko moramo pred drugimi pisati ali podpisovati razne
dokumente,

-

intenziven strah, da bi se v javnosti osramotili s politjem pijače ali pa med
hranjenjem, da bi se nam hrana zaletela.

Strah pred odprtimi prostori, kjer je polno ljudi (agorafobija), se pojavi kasneje kakor
socialne fobije. Veliko ljudi poleg socialnih fobij trpi tudi zaradi depresije ali pa katere
druge anksiozne motnje, kot sta panična motnja ali splošna tesnobna motnja (Bourne
2014, 24).
V literaturi lahko večkrat zasledimo, da se za pojem socialna fobija uporablja sinonim
motnja socialne anksioznosti. Socialna fobija je lahko zelo dolgotrajna in lahko izrazito
oslabi kvaliteto posameznikovega vsakdana (Puklek Levpušček 2006, 11-12)

3.2 Izvori socialne anksioznosti
Izvor socialne anksioznosti in njen nadaljnji razvoj ne temelji le na enem vzroku, ampak
jih je več. Njen nastanek je, kot pravi Puklek Levpuščkova (2006, 17) lahko posledica
genetskih vplivov, temperamentnih značilnosti, negativnih socialnih izkušenj,
samopredstavitvenih teženj, negativnih prepričanj o lastni socialni kompetentnosti ter
pomanjkljivih socialnih veščin.
Psihopatologija staršev in z njo njihova ranljivost oz. dovzetnost za stres, je povezana z
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razvojem socialne anksioznosti pri otrocih. Bolj konkretni sprožitelji so lahko družinski
faktorji (če so otroci vzgojeni v disfunkcionalni družini) ali sorodstveni faktorji.
Načeloma je tveganje pri otrocih in mladostnikih večje, če anksiozni starši uporabljajo
še neprimerne stile vzgoje otrok. »Neugodno družinsko okolje lahko spodbudi razvoj
genetskega prenosa starševske psihopatologije« (Beesdo Baum idr. 2010, 866) in
obratno.
Genetski dejavniki spadajo v sam vrh razlogov za pojav socialne anksioznosti, nimajo
pa najbolj pomembne vloge pri tem. Beedso Baum idr. (2010, 866) pravijo, da
psihopatologija staršev nosi pomembno tveganje pri prenosu socialne anksioznosti,
ampak je poleg tega pomembno tudi celotno družinsko okolje. Problem staršev je, da se
niso zmožni posluževati strategij, ki bi bile primerne za njihovo soočanje s strahovi in
anksioznostjo otrok. Starši se najdejo v njih, ampak je to zanje nekaj, kar je bolje
zanikati, saj to predstavlja tudi njih same. Zaradi tega so lahko preveč zaščitniški do
svojih otrok, lahko pa so njihove zmožnosti pomagati otroku s socialno anksioznostjo
oslabljene.
Tudi poglabljanje v to, kakšni so bili naši odnosi v primarni družini in kakšna je bila
družinska preteklost ter kateri dogodki so najbolj vplivali na naše življenje, pripomore k
temu, da lahko predvidevamo, zakaj se je ta motnja pojavila. Iskanje in prepoznavanje
izvora socialne anksioznosti nas lahko vsaj malo potolaži, da nismo sami krivi za pojav
te motnje (Smith 2016, 48).
3.2.1 Biološki vzroki
»Biološki vzroki so fiziološka neravnovesja v telesu ali možganih, ki jih povezujemo z
anksioznimi motnjami« (Bourne 2014, 52). Nevrotransmitorji (živčni prenašalci) so
biološko gledano prenašalci informacij med živčnimi celicami in imajo pomembno
vlogo pri razvoju socialne anksioznosti (Cuncin 2016). V prostore med možganskimi
celicami (sinapse) živčni končiči pošiljajo določene signale in tako vzajemno
komunicirajo med seboj. Dostava in razlaga teh sporočil pa je odvisna od tega, kateri
del možganov bo to sporočilo prejel. Pri posameznikih, ki imajo katero od anksioznih
motenj, problem predstavlja nezadostno število živčnih prenašalcev, ki bi določeno
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sporočilo dostavili na pravi del v možganih. Zgodi pa se tudi, da ima oseba zadostno
število živčnih prenašalcev, ampak se blokada pojavi pri samem prenosu sporočila.
Običajno se zaplete pri serotoninu, ki sproži anksioznost, če ni prenesen na pravi del v
možganih (Wehrenberg 2008, 4-6).
Papler in Pečavar (2007, 4) sta potek dogodkov v sinapsi razložila še bolj natančno. V
sliki 2 je oštevilčeno zaporedje dogodkov v sinapsah. Pod številko 1 in 2 je prikazano,
kako se nevrotransmitor sintetizira in nato uskladišči v presinaptične vezikle s pomočjo
vezikularnih transporterjev. Številka 3 prikazuje kako nevrotransmitor preide v
sinaptično luknjo, pod številko 4 se zgodi stik nevrotransmitorja s presinaptičnimi,
postsinaptičnimi receptorji in receptorji celic glije. Zaporedna številka 5 prikazuje,
kako se prosti nevrotransmitor prenese nazaj v presinaptični nevron in okoliško glijo s
pomočjo membransko vezanih proteinov. Za lažje razumevanje naj razložimo še kratice
v prikazani shemi. NTT - pomeni »transporter za nevrotransmitor«, R - pa je oznaka za
receptor.

Slika 2: Potek dogodkov v sinapsi, shematski prikaz (Papler in Pečevar 2007, 4)
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Veliko so zaradi anksioznosti proučevali še določene možganske dele, ki so odgovorni
za prejem sporočil živčnih prenašalcev in kako se odzivajo. Aktivnosti v določenih
možganskih predelih različno učinkujejo na naše počutje in vedenje. Možgansko deblo
je denimo odgovorno za naše dihanje in srčni utrip, saj ju kontrolira. Na naše
razpoloženje in intenzivnost občutka anksioznosti ima vpliv limbični sistem. Vloga
prefrontalnega korteksa je, da oceni situacijo in nam da vedeti, ali je določena situacija
za nas nevarna. Naše mišice pa prejmejo ukaze iz predela možganov, ki se mu reče
motorični korteks (Cuncin 2016).
Pomembno je, da se zavedamo, da imajo ljudje, ki trpijo za socialno anskioznostjo,
drugačne možganske procese v primerjavi s tistimi, ki te motnje nimajo. Številne slike
možganov nam to potrjujejo, saj prikazujejo različne odzive v predelih možganov. Z
določenimi raziskavami so ugotovili, da je v amigdali socialno anksioznih oseb pretok
krvi bistveno večji kakor pri osebah, ki nimajo te motnje. Pri ljudeh, ki nimajo težav s
socialno anksioznostjo, pa se večji pretok krvi kaže v prefrontalnem korteksu. Zato
lahko rečemo, da se možgani oseb s socialno anksioznostjo drugače odzivajo na
situacije, ki jih ti doživljajo kot ogrožajoče, kot možgani posameznikov, ki nimajo
socialne anksioznosti (Cuncin 2016).

Slika 3: Predeli možganov (Burke, Caldwell in Tapert 2004-2005)
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Robert Plomin pa je bil tisti, ki je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja raziskoval dedno
pogojenost socialne anksioznosti oz. socialne plašnosti. Vpliv dednosti na socialno
plašnost so raziskovalci poskušali ugotoviti na dva načina. Pri prvem tipu raziskave so
proučevali dvojčke, pri drugem tipu raziskave pa so ločili genetske in okoljske vplive.
Ugotovitve so pokazale, da se vpliv dednih in okoljskih faktorjev kaže pri socialni
plašnosti. Ugotovili so, da socialno plašnost pri otroku lahko krepi zlasti socialno
izolirano, čustveno manj odzivno družinsko okolje (Puklek Levpušček 2006, 17-18).
Prav tako Bourne (2014, 46) govori o študiji, kjer so proučevali enojajčne dvojčke.
Izkazalo se je namreč, da če je pri enem od dvojčkov prisotna anksiozna motnja, je
velika možnost, da bo prisotna tudi pri drugem (31 % - 88 % možnosti, odvisno od
raziskave). Glede na novejše raziskave lahko sklepamo, da od staršev ne dedujemo
direktno socialne anksioznosti ali drugih oblik anksioznosti, ampak splošen tip
osebnosti, ki pripomore k temu, da smo bolj ranljivi za anksioznost. Takšna osebnost se
kaže kot spremenljiva, razdražena in bolj odzivna v primerjavi z osebnostjo, ki nima
anksioznih motenj. Na vsak najmanjši občutek nevarnosti in ogroženosti se anksiozna
oseba odzove z višjo mero vznemirljivosti. Dednost, če na kratko povzamemo, vpliva
na to, da imamo ob rojstvu bolj odziven in bolj razdražljiv živčni sistem. Predstavimo
lahko tudi zanimiv podatek, da se pri posvojencih prav tako lahko pojavi socialna
anksioznost, če njihovi posvojitelji trpijo za to motnjo (24).
Pri raziskovanju znanstveniki niso mogli opredeliti enega določenega gena, ki bi nosil
pomembno vlogo pri razvoju socialne anksioznosti, prišli pa so do zaključka, da na
razvoj le te vpliva določena skupina kromosomov, ki vzajemno z drugimi elementi
povzroča njen nastanek (Cuncin 2016).
3.2.2 Temperamentne značilnosti
Temperamentne lastnosti otrok, kot so socialna plašnost, inhibicija in izogibanje,
pomenijo faktorje tveganja za poznejši razvoj socialne anksioznosti. Za poimenovanje
socialne plašnosti lahko uporabimo termin »vedenjska inhibicija« (Puklek Levpušček
2006, 18), ki pomeni »otrokovo nagnjenost k izogibanju novim situacijam, objektom in
ljudem« (Železnik 2010, 51-52). Značilne lastnosti za vedenjsko inhibicijo so visoka
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stopnja negativnega čustvovanja, nizka stopnja pozitivnega čustvovanja ter nizka
toleranca za fiziološko reaktivnost (52). Vedenjsko inhibirani otroci v negotovih in
novih okoliščinah reagirajo s tiho zadržanostjo ali izogibanjem, veliko več časa pa
potrebujejo tudi za pristop k osebi in začetek komunikacije (Puklek Levpušček 2006,
18-19).
Ne glede na teoretična izhodišča je potrebno poudariti, da temperamentne značilnosti
otrok niso nujen pogoj za razvoj socialne anksioznosti v kasnejših obdobjih (Puklek
Levpušček 2006, 20).
3.2.3 Socialne izkušnje
Če si bolj podrobneje pogledamo vpliv socialnih izkušenj, lahko rečemo, da se otroci že
preko različnih socialnih doživetji skozi svoje odraščanje srečajo z negativnimi
reakcijami, ki se nanašajo nanje, njihov uspeh in ravnanje. Ravno te negativne reakcije
drugih pa v otroku spodbudijo in okrepijo čutenja anksioznosti, ter pripomorejo, da se
otrok umakne iz socialnih interakcij (Puklek Levpušček 2006, 20).
Družina je tista prvotna socialna skupina, v kateri otrok črpa svoje prve socialne
izkušnje s pomembnimi drugimi (Musek in Pečjak 1996) in kjer otrok prejema s strani
članov družine prve informacije glede sebe (Puklek Levpušček 2006, 20). Otroku se v
najzgodnejših letih v družinskem okolju oblikujejo številne osebnostne poteze, njegove
prvotne čustvene in socialne izkušnje pa izhajajo iz družinskega okolja iz interakcij s
pomembnimi drugimi. Odzivi staršev v interakciji z otrokom igrajo pomembno vlogo
pri njegovem razvoju (Majcen 2013, 135), s spodbudnimi odzivi na ravnanje otroka
lahko pripomorejo k utrditvi otrokove samopodobe kot družbeno kompetentni osebi,
katera se uspešno integrira v družbo (Puklek Levpušček 2006, 20). Nasprotno lahko
starši dosežejo s pretiranim kriticizmom in negativnimi odzivi na otrokovo ravnanje, saj
s tem sprožijo in povečajo otrokov občutek socialne nekompetentnosti (Majcen 2013,
135). Poleg genetske pogojenosti so se kot škodljivi pokazali tudi izkušnja zavračanja in
čustveno hladno družinsko okolje, socialna izolacija družine ter pretirano zaščitniško
vedenje in kriticizem staršev (Puklek Levpušček 2006, 21).
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Heimberg in Spokas (2009, 548) sta podprla ugotovitve iz literature s svojo študijo, kjer
so socialno anksiozni študentje poročali o tem, da jim starši nudijo zelo malo
medsebojne topline in so pretirano zaščitniški. Starši, ki nad svojim otrokom izvajajo
nadzor in ga pretirano ščitijo, vplivajo na otrokovo pridobivanje socialnih spretnosti.
Irshad in Pervez (2013, 47) sta na podlagi predhodnih raziskav tudi poročala o tem, da
so se socialno anksiozni otroci, s strani staršev pogosto počutili preveč omejene oziroma
zaščitene, zavrnjene in brez njihove topline. Avtorja predstavita tudi rezultate tuje
raziskave med anksioznimi študenti, kjer je bilo ugotovljeno, da so bili njihovi starši
mnenja, da imajo vedno prav in niso bili niti malo spodbujajoči pri socialnih
interakcijah (50). Še v eni izmed predhodnih raziskav med socialno anksioznimi
študenti je bilo ugotovljeno, da so bili manj asertivni, v sebi so čutili visoko raven
napetosti, izogibali so se konfliktnim situacijam in niso bili pripravljeni izražati svoja
čustva (Nielsen in Cairns 2009). Tekom svoje raziskave s študenti sta Irshad in Pervez
(2013, 50) predstavila ugotovitve, in sicer, da se je več primerov socialne anksioznosti
pokazalo pri tistih, ki so bili pogosto kritizirani s strani staršev in niso bili deležni
ustrezne pozornosti.
Poleg družinskih članov imajo pomembno vlogo pri razvoju otroka vrstniki.
Pomembnost vrstniških interakcij se kaže pri osamosvajanju od primarne družine,
oblikovanju lastne identitete, oblikovanju moralne presoje, pridobivanju socialnih
veščin, upadu egocentrizma, poleg tega pa interakcije z vrstniki predstavljajo družbeno
polje, kjer si otrok želi biti sprejet in dobrodošel (Majcen 2013, 136).
Socialno anksiozni posamezniki se med svojimi vrstniki večkrat počutijo zavrnjene,
pogosto so tarča posmeha ali žrtve trpinčenja. Izkušnje z vrstniki pa so tiste, ki lahko
pripomorejo, da se nagnjenost k doživljanju anksioznosti dejansko izrazi. Tudi
raziskave med socialno anksioznimi odraslimi so pokazale, da so le-ti bili v otroštvu
žrtve trpinčenja s strani sovrstnikov, žrtve norčevanja in posmehovanja. Vse te izkušnje
so bile temeljne in so pripomogle k pojavnosti socialne plašnosti in izogibanju
socialnim interakcijam (Puklek Levpušček 2006, 27). Tudi Conger (1991) navaja, da se
je pri tistih mladostnikih, ki so imeli s sovrstniki bolj kvalitetne odnose, kasneje v
odrasli dobi pokazala večja prilagodljivost, kot pa pri tistih mladostnikih, ki pri
navezavi odnosov niso bili toliko spretni.
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3.2.4 Samopredstavitvene težnje
Naša socialna podoba je večkrat pod našim strogim nadzorom, saj smo radi zelo
previdni, kako sebe predstavljamo drugim. Kontrolo nad našo socialno pojavo Puklek
Levpuščkova (2006, 28) imenuje samopredstavitev. Samopredstavitev ali »upravljanje z
vtisi o sebi« pomeni »proces vplivanja na vtise, ki jih imajo drugi ljudje o nas« (Ule
2004, 213). Po navadi si ljudje zelo prizadevamo, da bi na drugega napravili čim boljši
vtis o sebi (213).
Samopredstavitev opredeljujemo kot »celotno dejavnost udeleženca v neki situaciji, ki
je namenjena temu, da kakorkoli vpliva na druge udeležence situacije« (Ule 2005, 15)
in »kot proces, v katerem ljudje izražajo svoje osebnostne in karakterne lastnosti«
ostalim (Majcen 2013, 136-137). Samopredstavljanje je neizbežen element socialnih
stikov (Ule 2004, 213).
Tisti posamezniki, ki imajo željo v socialnih stikih pustiti dober vtis, bodo poudarili
svoje dobre lastnosti. Pri vsem tem pa bodo pozorni na odzivanje drugih, še posebej jih
bo zanimalo, če so pri drugih pustili željen vtis. »Skladno z navedenim je socialna
anksiznost posledica posameznikove zaznave neuspešne predstavitve sebe v socialnem
okolju« (Puklek Levpušček 2006, 29). V družbenih interakcijah se socialno anksiozni
posamezniki večkrat izognejo neodobravanju in negativnemu vrednotenju drugih s tako
imenovano obrambno samopredstavitvijo. Ta obrambna samopredstavitev pa služi
temu, da posameznik svoje ravnanje prilagaja potrebam socialnega okolja ter polaga več
pozornosti na mnenja drugih, ker je zanj izredno pomembno, kaj bodo rekli drugi
(Puklek Levpušček 2006, 30).
Več o povezanosti med samopredstavitvijo in socialno anksioznostjo sta podrobneje
raziskovala Leary in Schlenker (1982). Njune ugotovitve so pokazale, da se pojav
socialne anksioznosti izkaže takrat, ko se oseba želi drugim predstaviti na najboljši
možen način, hkrati pa se v njej pojavljajo dvomi, da se bo predstavitev izšla, kot si jo
je zamislila. Če posameznik začuti, da je bila njegova samopredstavitev neučinkovita,
se bo v bodoče podobnim okoliščinam raje izognil. Avtorja dodajata, da je značilna
lastnost socialno anksioznih oseb tudi model približevanja, znotraj katerega se pojavi
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konflikt, kar pomeni, da si posameznik želi, da bi ga drugi sprejeli, hkrati pa se v njem
prebudi dvom, ki se nanaša na njegovo zmožnost oblikovanja pozitivne socialne podobe
(Kashdan 2002).
3.2.5 Negativna prepričanja o lastni socialni kompetentnosti
Negativna prepričanja o lastni socialni kompetentnosti imajo na podoben način kot
samopredstavitvene težnje velik vpliv na nastanek socialne anksioznosti (Majcen 2013,
137). Negativne notranje dialoge s samim seboj smo sigurno doživeli že vsi, še posebej
v kakšnih bolj stresnih okoliščinah. Socialno anksiozni posamezniki takšen notranji
dialog doživljajo neprestano in razvijejo svoja lastna prepričanja, tudi v primerih, ko
okoliščine niso »nevarne« zanje. Mnogokrat se jim že samo, če pomislijo na možne
nevarne okoliščine, pojavi negativno mišljenje in razmišljanje o neuspehu. Po mnenju
Puklek Levpuščkove (2006, 31) je ravno prepričanje posameznika glede svoje
nerodnosti in neuspešnosti v socialnih interakcijah glavno vodilo za razvoj socialne
anksioznosti. Negativne avtomatske misli o ogroženosti so tiste, ki jih socialnoanksiozni
posamezniki doživljajo dan za dnem, poleg teh misli je zanje značilno, da so tudi preveč
zasedeni s svojo socialno podobo. Poleg tega imajo ti posamezniki pričakovanja glede
svojega ravnanja in podobe v družbi na zelo visoki ravni.
3.2.6 Pomanjkanje socialnih veščin
Socialne veščine so največkrat opredeljene kot sklop spretnosti, ki nam služijo za
komunikacijo, povezovanje in navezovanje stikov z drugimi. Nadzor nad socialnimi
veščinami nam pomaga, da vzpostavimo kvalitetne odnose z drugimi, prihrani pa nam
lahko tudi neprijetnosti, ki se lahko v odnosih pojavijo (nasilno ravnanje, zavračanje
stika idr.) (Železnik 2010, 58).
Kljub številnim raziskavam pa še vedno ni povsem jasno, ali socialno anksioznim
posameznikom resnično manjka spekter socialnih spretnosti (Puklek Levpušček 2006,
32). »Model deficitarnih veščin« podpira predpostavko, da pomanjkljivost socialnih
veščin in/ali njihova neprimernost predstavljajo osnovni povod za razvoj in ohranjanje
socialne anksioznosti (Majcen 2013, 138). Bizjakova idr. (2005) pravijo, da vsebujejo

33

socialne spretnosti določeno vedenje, ki ga mora posameznik obvladovati, da bi lahko
bila njegova integracija v socialno okolje konstruktivna in učinkovita. Pri vsem tem pa
je poudarek na stvarnem in osveščenem odnosu, tako do samega sebe kot do ostalih.

3.3 Razvoj socialne anksioznosti v otroštvu in mladostništvu
Anksioznost je običajno prisotna pri razvoju človeka. V otroštvu lahko rečemo, da je za
večino otrok značilna in je le prehodna ter za to obdobje normalna. Ne smemo pa
prezreti dejstva, da je obdobje otroštva ranljivo in dovzetno za razvoj višjih ravni
anksioznosti. Če nismo pozorni, lahko otrokova anksioznost preide v anksiozne motnje,
med katere spada tudi socialna anksioznost (Kozina 2016, 53).
Na začetku, ko se otrok rodi, v njem prevladuje le občutek strahu preživetvene narave.
Ko pa se med otrokom in staršema že vzpostavi navezanost, pride do separacijske
(ločitvene) tesnobe (Kozina 2016, 53). Ta odziv otroka je organsko pogojen, saj se boji,
da bi se mama (ali drugi pomemben skrbnik) od njega ločil. Separacijska tesnoba se
začne kazati proti koncu otrokovega 1. leta starosti in se lahko kaže še do otrokovega 2.
leta starosti. Ponavadi je to takrat, ko otrok postane bolj mobilen in se neodvisno giba
naokoli, ko raziskuje okolico. Drugi socialni strah pa se pri otroku pojavi, ko pride v
interakcijo z osebo, ki mu ni poznana. Tu lahko anksioznost, ki jo otrok ob tem doživlja
(namreč počuti se ogroženega) razložimo kot nekakšno previdnost do nepoznanih oseb
(Puklek Levpušček 2006, 35 ).
Zupančičeva (1996) pravi, da se navadno pri otroku neugodni občutki pri interakciji z
neznano osebo pojavijo med njegovim 6. in 15. mesecem. Vsak otrok se različno odziva
na neznane ljudi. V tem obdobju lahko pri otrocih opazimo, da so bolj previdni, da se
izogibajo stikov s tujo osebo. Poleg negativne reakcije se pokaže tudi pozitivna, ko se
otrok sprva fizično distancira od tujca, nato si ga skrivoma ogleduje, šele nato se mu
začne počasi in previdno približevati. Isto kakor separacijska tesnoba, se začne
anksioznost do tujih oseb kazati proti koncu otrokovega 1. leta starosti in se lahko kaže
še do otrokovega 2. leta starosti. Otrok, ki je že v fazi logičnega mišljenja, pa se denimo
začne bati lastne smrti, različnih bolezni in naravnih pojavov (Kozina 2016, 53-54).
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Čeprav bi anksioznost do tujcev in separacijsko tesnobo lahko opredelili kot prvotno
socialno anksioznost, tega ne moremo, ker še ne vsebujeta vseh kriterijev za takšno
opredelitev. Ne glede na to, da se pri otroku pojavlja občutek čustvenega neugodja
zaradi določenih lastnosti socialne interakcije, to neugodje ne sproži osredotočenost na
družbeno vrednotenje ali nezaupanje v lastne nezmožnosti doseganja družbenih zahtev.
Ta strah sproži otrokova separacija, od osebe na katero je navezana (Puklek Levpušček
2006, 38).
Stopnja socialne anksioznosti se kaže različno in je odvisna od starosti otrok, se pa
najvišja stopnja socialne anksioznosti kaže v obdobju adolescence (Pavlin 2012, 18).
King idr. (1991) poročajo, da so pri otrocih, ki so bili stari od šest do deset let ugotovili
prisotnost strahov, ki se nanašajo bolj na možnost telesnih poškodb in lastno
neuspešnost. Pri otrocih starosti enajst let, pa so zasledili strahove pri preverjanju znanja
v šolah in povečano zaskrbljenost glede fizičnega izgleda in primerjave v medosebnih
interakcijah.
V obdobju adolescence je anksioznost povezana bolj s socialnim svetom. Začnejo se
pojavljati skrbi glede negativnega socialnega vrednotenja, ki ga je mladostnik lahko
deležen od vrstnikov. Adolescentu se zdi zelo pomembno, da vrstniki in odrasli nanj
gledajo kot na osebo, ki ima socialne spretnosti, samozavest in je povrhu vsega še
inteligenten. Čuti močno potrebo po tem, da pripada in se uspešno uveljavlja med
vrstniki. Večino svojega časa posveča pozornost okolici, saj mu ni vseeno, kako se
drugi odzivajo na njegovo vedenje (Puklek Levpušček 2006, 44). Mladostnika začne
poleg drugih stvari skrbeti še kakšen je njegov fizični videz, strah ga je kritiziranja
drugih in lastnega neuspeha. Poleg tega se srečuje z anksioznostjo zaradi svoje
odvisnosti od staršev, na drugi strani pa se mu zmanjšujejo občutki strahu, povezani z
materialnim svetom (Kozina 2016, 53-54).
V mladostništvu se oblikujejo miselne operacije, ki so vezane na abstraktno mišljenje,
ki je podobno odraslim, s tem pa mladostnik že lahko premišljuje o tem, kaj si drugi
mislijo, kar pa prispeva k temu, da se njegovo zaupanje vase zmanjša. Mladostnik
»doživljanje namišljenih strahov izpostavljenosti svojih misli, čustev in seksualnih
impulzov doživlja tako kot preveč sramotne, da bi jih razkril« (Pavlin 2012, 19).
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Ne smemo pozabiti omeniti tudi obdobje pubertete, ki ima prav tako pomembno vlogo,
ko govorimo o razvoju socialne anksioznosti. Pri deklicah se obdobje pubertete prične
nekje pri 13. letu in konča pri 16. letu starosti. Pri fantih se to obdobje začne leto
kasneje, torej pri 14. letu in traja tudi dlje kot pri deklicah, do 18. leta starosti. To je za
deklice in fante obdobje velikih bioloških sprememb, med katere npr. sodijo: rast,
sprememba oblike telesa, večanje spolnih organov, idr. Zaznamo lahko tudi njihove
vedenjske spremembe. Zaradi same narave teh sprememb, ki potekajo zelo hitro in nad
katerimi deklice in dečki nimajo nobenega nadzora, so zelo osredotočeni na sebe in še
posebej občutljivi, kako jih bodo dojemali njihovi vrstniki in drugi. To pa lahko dalje
vodi v socialno anksioznost (Pavlin 2012, 19). Zaradi mladostnikove potrebe po zlitju v
vrstniško okolje in odraščanja se zdi socialna anksioznost kot povsem normalen odziv
(Puklek Levpušček 2006, 44).
Mladostništvo je, kot smo že zaznali in omenjali, obdobje, kjer socialna anksioznost
pride najbolj v ospredje. Bolj kot se posameznik bliža pozni adolescenci, bolj se opazi
nižanje stopnje socialne anksioznosti. Razloge za to navaja Puklek Levpuščkova (2004),
ki pravi, da vrstniki potem že nimajo več toliko učinka na mladostnika, ker se ta vpliv
že zmanjšuje. Fokus mladostnikov je potem bolj na intimnih odnosih, družbene
interakcije pa so jim tudi bolj razumljive (Pavlin 2012, 20).

3.4 Simptomi socialne anksioznosti
Velikokrat se odrasli težko spomnijo začetkov simptomov socialne anksioznosti.
Ponavadi se simptomi socialne anksioznosti pričnejo kazati v zgodnji ali potem v
srednji adolescenci, v povprečju okoli 16. leta starosti. Določene raziskave pa so
pokazale, da se lahko socialna anksioznost pojavi kasneje, šele v pozni adolescenci in
odrasli dobi. Socialna anksioznost, ki se kaže v adolescenci, je povezana s socialno
anksioznostjo v odraslosti, prav tako se povezava kaže še z drugimi oblikami anksioznih
motenj, depresijo in motnjami, ki so povezane z uporabo psihoaktivnih snovi (Beesdo
Baum idr. 2010, 858).
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Smithova (2016, 12) navaja, da se vsak posameznik, ki doživlja socialno anksioznost,
sooča z različno kombinacijo simptomov. Simptomi se po njenem mnenju pojavljajo na
tri načine: v obliki anksioznih misli in prepričanj, fizičnih (telesnih) občutkov in v
kazanju anksioznega vedenja. Pri anksioznosti se lahko pojavijo vse tri oblike
simptomov ali pa posamezniki doživljajo le eno ali dve obliki izmed njih.
Posamezniki, ki trpijo zaradi socialne anksioznosti, imajo drugačen način razmišljanja
kakor ostali, ki ne trpijo za to motnjo. Anskiozne osebe so ponavadi zelo odvisne od
potrditve okolice in se zelo obremenjujejo s tem, kakšno mišljenje so si drugi
izoblikovali o njih. Večino časa so z mislimi v prihodnosti v katero gledajo pesimistično
in tako pričakujejo najhujše. Anksiozne osebe dajejo negativnim dogodkom prevelik
pomen, od sebe zahtevajo zelo veliko, želijo biti perfekcionistične. Njihova
koncentracija je slaba, težko se koncentrirajo, včasih imajo občutek izgubljenosti,
zmedenosti, saj se jim lahko kratkoročno poslabša tudi njihov spomin. Njihov um pa je
večino časa zaseden z neprestanim razmišljanjem in skrbmi (Smith 2016, 14).
Najbolj značilno vedenje socialno anksioznih oseb je izogibanje. Vedno se izogibajo
vsem stvarem, ki v njih sprožajo občutke anksioznosti, kar je na kratek rok zanje dobro,
saj s tem uspejo malenkost zmanjšati anksioznost. Dolgoročno pa se z izogibanjem
anksioznost ohranja in poglablja (Smith 2016, 14).
Zardevanje ali umikanje pogleda bi lahko rekli, da sta še posebej značilna za socialno
anksioznost, medtem ko bi za ostale oblike simptomov: pretirano znojenje, močan srčni
utrip, tresenje rok ali glasu lahko rekli, da niso pogosti le pri socialni anksioznosti
ampak tudi pri večih drugih oblikah anksioznih motenj (Heimberg idr. 1995, 4). Poleg
naštetih, Smithova (2016, 14) dodaja še naslednje telesne simptome: dvig krvnega tlaka,
vrtoglavice, splošna utrujenost, težave s prebavili, splošne bolečine, mišične krče in
napetost v mišicah.

Puklek Levpuščkova (2006, 11) pa simptome socialne anksioznosti za razliko od
Smithove razdeli v štiri glavne skupine: telesne, čustvene, vedenjske in kognitivne, ki
so v spodnji preglednici podrobneje opredeljeni.
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Tabela 1: Simptomi socialne anksioznosti (Puklek Levpušček 2006, 11)
Telesni simptomi

Čustveni

Kognitivni simptomi

Vedenjski simptomi

simptomi
Zardevanje

Neugodje

Pretirano

Govorna zadržanost

Pospešeno bitje srca

Tesnobnost

samozavedanje

Molčečnost

Tresenje rok ali glasu

Napetost

negativnih

Zaprta drža

Znojenje

Zadrega

avtomatskih misli npr.: Pasivnost v stiku

Suha usta

Sram

»Osmešila se bom«, Izogibanje očesnemu

Prebavne težave

»Drugi bodo mislili, stiku

Mišična napetost

da

Oblivanje vročine ali mraza

»Nisem

sem

neumen«, Umik iz situacije
govorno

spretna«, »Drugim se
zdim dolgočasen«.
Posamezniki, ki trpijo zaradi socialne anksioznosti, se večinoma zavedajo, da sta njihov
socialni strah in anksiozno vedenje med seboj povezana in v primerjavi z osebami, ki
trpijo zaradi paničnih napadov, nimajo pretiranega strahu, da bodo recimo umrli med
epizodo anksioznosti. Določeni posamezniki tudi ne doživljajo telesnih simptomov
socialne anksioznosti, ampak poročajo le o preveč izraziti samo-osredotočenosti in
strahu. Pojav socialne anksioznosti ni nujen le takrat, kadar je posameznik izpostavljen,
ampak se lahko občutek vznemirjenosti in zaskrbljenosti pojavi že par dni ali par
mesecev prej, pred znano socialno situacijo (Heimberg idr. 1995, 4).
Anksioznost, ki jo posameznik pričakuje, lahko pripelje do telesnih simptomov
anksioznosti, kakor tudi do določene stopnje vznemirjenosti. Takšna anksioznost je za
posameznika škodljiva, saj je tu večkrat prisotno izogibanje socialnim interakcijam in
situacijam (Heimberg idr. 1995, 4).
Četudi ima vsak posameznik drugačne simptome in odzive, je vsem, ki se soočajo s
tovrstno obliko anksioznosti, ena stvar skupna. Te osebe imajo ozaveščeno, da so
občutja, ki jih doživljajo, povsem iracionalna. Čeprav se tega zavedajo, pa jim ta
občutja še naprej vodijo njihova življenja (Kolarič 2009, 19).
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Občutek zase, kakor tudi za druge, sta dva pojava, ki imata velik vpliv na socialne
izkušnje posameznika (Stern 2000, 36). Pri socialno anksioznih posameznikih lahko
izpostavimo tudi njihovo kritičnost do samega sebe, ki je večinoma pretirana. V družbi
je takšen posameznik zadržan, se ne izpostavlja, drugih, ki govorijo, ne prekinja,
vseskozi pa prikimava, se smehlja. Kadar se socialno anksiozni znajdejo v situaciji, kjer
so izpostavljeni, je njihov govor bolj tih, potrebujejo več časa, da izrečejo prve besede,
postanejo nervozni, kar se kaže npr. tako, da sežejo v svoje lase in se igrajo z njimi, si
stiskajo roke, ipd. Zanje je značilno tudi, da o sebi povedo zelo malo (Puklek 1995, 2324).
Izpostavljamo dve glavni motivacijski značilnosti posameznika, ki je socialno
anksiozen:
-

oseba želi narediti pozitiven vtis na druge,

-

istočasno pa posameznik dvomi vase, da mu bo ta pozitiven vtis na druge uspel
(Puklek Levpušček 2006, 29).

Motivacija, da bi posameznik naredil pozitiven vtis na druge, se zviša, ko pride
posameznik v družbo s pomembnimi posamezniki. Med te pomembne posameznike
sodijo ljudje, ki so bolj spoštovani s strani drugih, fizično in osebnostno privlačni,
strokovni delavci oz. tisti, ki imajo v družbi pomemben status. Motivacija se jim zviša
tudi v različnih primerih situacij, kot sta npr. opravljanje izpita ali pa prvo srečanje z
nekom, kjer je pomemben kakšen prvi vtis bodo naredili. Usmerjenost v socialne stike
in potreba po potrjevanju s strani drugih sta prav tako pomembna faktorja pri motivaciji
posameznika (Pavlin 2012, 15).
Zmotno je misliti, da posameznik, ki trpi za socialno anksioznostjo, pretirava v svojem
doživljanju drugih oseb ter sebe in da je ta motnja nekaj, česar bi se lahko brez
problema znebil, če bi imel dovolj veliko željo. Vendar to ni tako lahko, kot si mislimo
(Aktivni.si 2009). Pogosto tudi zdravniki prepozno povežejo simptome svojih pacientov
s katerokoli obliko anksioznih motenj. Posameznik se mora k zdravniku vrniti
povprečno desetkrat preden mu uspe postaviti pravilno diagnozo. Statistika žal kaže, da
se le pri 66 % primerov pacientov postavi pravilna diagnoza, ki določa katero od
anksioznih motenj. To bi nas moralo skrbeti, saj so lahko anksiozne motnje vzajemno z
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drugimi kroničnimi boleznimi za nas dolgoročno usodne. To potrjujejo tudi raziskave,
ki kažejo pomembno korelacijo med anksioznostjo (hujša oblika) in smrtjo, ki jo je
povzročil npr. infarkt, visok krvni tlak ali srčne bolezni (Wiederhold in Wiederhold
2005, 33).

3.5 Socialna anksioznost glede na spol
Študije dokazujejo, da je v določenih okoliščinah ženski spol bolj dovzeten za občutja
anksioznosti, medtem ko so ti občutki pri moških potencirani pri drugačnih okoliščinah.
Možno je tudi, da se te razlike v čutenju anksioznosti med moškimi in ženskami sploh
ne opazijo oziroma niso pomembne. V Ameriki lahko zasledimo, da so ženske
pogosteje diagnosticirane s socialno anksioznostjo, kar so dokazale različne raziskave.
Prav tako rezultati raziskav pričajo, da naj bi imele socialno anksioznost predvsem
mlajše ženske. Kot zanimivost lahko povemo, da se v Ameriki zdravi približno isto
število žensk kakor moških, ki so zboleli za to vrsto motnje (DiBartolo in Hofmann
2014, 17-18).
To dejstvo, da je pojavnost skoraj vseh anksioznih motenj bolj številčna pri ženskah,
potrjuje tudi Craske (2003), ki navaja, da se pri ženskah anksiozne motnje kažejo zaradi
njihove ranljive narave. Med te vrste ranljivosti avtorica šteje:
-

večji negativni afekt,

-

različne oblike vzorcev socializacije (ženske bile bolj motivirane za to, da so
bile odvisne, bolj občutljive za socialne odnose, empatične, po drugi strani pa
bolj odločne pri nadzorovanju izzivov),

-

večjo pronicljivost anksioznosti,

-

višjo občutljivost na indikator ogroženosti,

-

večjo težnjo k izogibanju in zaskrbljenosti,

-

anksiozne motnje se pri vseh starostnih obdobjih kažejo pogosteje pri ženskem
spolu (razlike med moškimi in ženskami so predvsem odvisne od lastnosti in
tipa anksioznosti, ki jo merimo) (Kozina 2011, 47).
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Slovenska raziskava Puklek Levpuščkove (1995, 28, 34) je zajemala srednješolce iz treh
ljubljanskih srednjih šol, ki so obiskovali prvi letnik maturitetnega razreda. Vzorec
mladostnikov, ki so bili starejši, pa so sestavljali študentje iz prvih in drugih letnikov
dveh fakultet. Rezultati so bili zanimivi, saj so pokazali, da so se pri mladostnikih
moškega spola pojavljali pogostejši občutki neugodja, pogosteje so se zatekli k umiku
in imeli večji odpor pri izpostavljenosti kakor mladostnice. Glede na prej predstavljene
rezultate drugih avtorjev in raziskav, takšen rezultat ne bi pričakovali.

3.6 Obravnava in zdravljenje socialne anksioznosti
Mnogi, ki trpijo zaradi socialne anksioznosti, se namesto odločitve za zdravljenje raje
zatekajo k alkoholu ali uživanju psihoaktivnih snovi, da bi si olajšali simptome, na dolgi
rok pa takšno početje potegne zraven še kup drugih težav (Bourne 2014, 24).
K socialni anksioznosti, ki se pojavlja pri otrocih in mladostnikih, je potrebno pristopiti
z upoštevanjem naslednjih principov:
-

Pri obravnavi se osredotočamo neposredno na otroka.

-

Obravnava naj pripomore k zniževanju rizičnih dejavnikov in se osredotoča na
spodbujanje zaščitnih dejavnikov v socialnem območju otroka. Kadar lahko te
dejavnike identificiramo, se posvetimo tudi dejavnikom iz okolja, med katere
sodijo tesnoba staršev, interakcija med starši in njihovim otrokom, medosebni
odnosi v šoli z vrstniki.

-

Intervencijo usmerimo v to, da izboljšamo otrokovo delovanje v socialnem
okolju kakor tudi delovanje njegove družine.

-

Intervencija naj bo usmerjena v nižanje simptomov socialne anksioznosti.

-

Noben otrok ni enak in ne deluje enako, zato mora biti vsak otrok obravnavan
posebej, vsak zase. »Zdravimo njegove simptome, ne motnje same po sebi«
(Pavlin 2012, 42).

Otroci in mladostniki, ki trpijo za anksioznimi motnjami, so pri obravnavi, kot poročata
Dadds in Barrett (2001, 42), deležni pristopa, ki je kombiniran in zajema metode
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»izpostavljanja,

modeliranja,

instrumentalnega

pogojevanja

in

kognitivnega

prestrukturiranja«.
Metoda, ki temelji na izpostavljanju, zajema imaginarno ter »in vivo« izpostavljanje.
Omenjena avtorja razložita, da ta metoda pripomore k temu, da se pri izpostavljenosti
odvijejo določene spremembe v sprejemanju in analiziranju informacij. To pa osebi
omogoča tudi občutek nadzora (reakcije) nad dražljaji, ki imajo pomembno vlogo pri
pojavu strahu (Dadds in Barrett 2001, 42).
Modeliranje Dadds in Barrett (2001, 42) opredeljujeta kot izjemno uporabno tehniko,
saj se za premagovanje strahov poslužujemo filmov, »in vivo modeliranja« ali
»modeliranja z udeležbo«. Otrok si ogleda prikazano vedenje v filmu in ga mora
posnemati čim bolj pogumno. Z imitacijo obstajajo večje možnosti, da se zniža raven
anksioznosti pri otroku in da začne uporabljati strategije v vsakdanjem svetu za
premagovanje anksioznosti.
Otroci, ki imajo odpor do šole, ki se na vsak način želijo izogniti medosebnim
interakcijam in za posebne tipe fobij, obstajajo programi, ki so zanje še posebej
efektivni in bazirajo na operativnem pogojevanju. S tem programom želijo doseči
znižanje strahu in anksioznosti s spodbujanjem poguma pri otrocih. Tu gre za to, da se
nagrajuje pogumno vedenje otroka. Metoda se uporablja vzajemno z ostalimi (Dadds in
Barrett 2001, 43).
S kognitivnim prestrukturiranjem predvidevamo, da negativno samoizražanje pripomore
k višji stopnji anksioznosti, zato se dela na tem, da bi to pri otroku spremenili. Kot prvo
moramo otroka naučiti pozitivnega samoizražanja, kljub vsem trenutnim dražljajem, ki
višajo njegovo anksioznost. S kognitivnimi strategijami želimo doseči, da bi se otrok
fokusiral bolj na prijetne stvari, kot pa na zanj ogrožajoče dražljaje. Dadds in Barrett
(2001, 43) dalje razlagata, da se otrok s tem nauči biti bolj osredotočen na pozitivne in
zanj bolj prijetne dražljaje, kot na mogoče grožnje iz okolja. Kot najpogostejšo metodo
pri obravnavi otrok in mladostnikov, ki trpijo za socialno anksioznimi motnjami, pa
avtorja navajata vzajemno uporabo kognitivnega in vedenjskega modela.
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Odločitev za različne vrste zdravljenja pacientom omogoči, da se ne le soočijo z
socialno anksioznostjo, ampak si dajo možnost, da postane njihovo življenje bolj
funkcionalno (Richards 2013).
Splošno pa je eden najpomembnejših elementov pristopa zdravljenja socialne
anksioznosti njeno dobro ocenjevanje. Ocenjevanje simptomov naj bi potekalo večkrat s
pomočjo raznih metod in tehnik. Klinična praksa, je pokazala, da so za to najbolj
primerni »diagnostični intervjuji, samoocenjevalne lestvice, psiho-fiziološke meritve,
meritve spoznavnih funkcij, družinsko funkcioniranje in vedenje ter eksperimentalni
del« (Pavlin 2012, 25).
Branch in Willson (2011, 9-10) pravita, da se stroka pri zdravljenju anksioznih motenj
najbolj poslužuje psihoterapevtskega zdravljenja - kognitivno-vedenjske terapije (v
nadaljevanju KVT). Jemanje zdravil, kot edini pristop k zdravljenju, se ni izkazalo za
najbolj uspešno. Klienti poročajo, da se je njihovo razpoloženje po KVT izboljšalo, zelo
malokrat pa potem tudi opazijo težave, ki so bile prej pogostejše. Sama terapija
klientom omogoči, da vse znanje in informacije, ki so jih deležni, uporabijo pri
samoterapiji.
Za lažje razumevanje naj predstavimo, da kognitivno-vedenjska terapija vsebuje tri
področja:
-

kognitivno področje: sem spadajo misli, podobe, spomini, sanje (vse kar naš um
zajema),

-

vedenje,

-

terapijo: ki pomeni načrten pristop in strategije pri soočanju z motnjo ali težavo
(Branch in Willson 2011, 11).

Kognitivno vedenjski model, kot sta ga v svoji literaturi predstavila Branch in Willson
(2011, 15), je prikazan spodaj:
-

A (Dogodek, ki aktivira anksioznost. Primer: javni zagovor magistrskega dela).

-

B (Ponotranjene misli in prepričanja, kot npr. »joj, gotovo se bom osramotil«).

-

C (Posledice A in B skupaj, kar vodi v anksioznost).
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Točki A in B sta tisti, na kateri se KVT osredotoča. Če pogledamo na primeru: Klient
ima javni zagovor magistrskega dela. Takrat pridejo na plano vse njegove ponotranjene
misli in prepričanja, da se bo osramotil, kar pa v njemu vzbuja močna občutja
anksioznosti. Dogodek sam po sebi ni krivec za občutje anksioznosti, ampak njegove
ponotranjene misli in prepričanja (Branch in Willson 2011, 15-16).
Kognitivno-vedenjski model, ki ga pri KVT imenujejo tudi ABC model, pomaga klientu
razumeti svoje težave, ki se kažejo na njegovi vedenjski in čustveni ravni vzajemno z
njegovimi mislimi in prepričanji, ki jih je ponotranjil (Adamčič Pavlovič in Ožura 2009,
67).
Klient in terapevt morata na terapiji (KVT) ustvariti varen in enakovreden odnos, ker je
to zelo pomembno za sam proces terapije in rezultate. Terapevtova drža je empatična,
razumljiva, njegova naloga pa je, da o klientu pridobi čim več informacij, ki mu bodo
pomagale, da oblikuje načrt terapij. Glede na podane informacije s strani klienta,
terapevt postavi potencialno hipotezo o razlogih za celotno naravo problema. Klientova
dolžnost je, da se čim bolj aktivira v samem procesu terapije in upošteva napotke
terapevta (Adamčič Pavlovič in Ožura 2009, 63-66).
Anksiozne motnje se pojavijo, kot posledica motenj pri sami aktivnosti sledečih
nevrotransmitorjev:
-

GABA (gama-aminomaslena kislina): gre za vrsto nevrotransmitorjev, ki imajo
zavirajočo vlogo, ko poteka prenos živčnih impulzov.

-

Dopamin: nevrotransmitor, katerega vloga je, da nam povzroča prijetne občutke.

-

Adrenalin: zvišuje naš krvni tlak.

-

Serotonin: deluje na naše razpoloženje, spanje, sposobnost koncentracije in
apetit (Zalar 2010, 63).

Kadar so simptomi tako hudi, da samo psihoterapevtsko zdravljenje ne učinkuje, potem
nam lahko psihiater predpiše tudi zdravila. Erzar (2007, 90) v svoji knjigi omenja
antidepresive, med njimi izpostavlja dva: zaviralci sprejema serotonina ter zaviralci
monoaminske oksidaze (MAO).
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Kot vemo, lahko ima uživanje določenih zdravil tudi negativne posledice, med katere
sodijo:
-

Odvisnost: pojavi se psihična ali fizična odvisnost od zdravil (ob prenehanju
uživanja teh zdravil se pojavijo odtegnitveni simptomi).

-

Dolgoročna učinkovitost zdravil: na dolgi rok se lahko vzajemno pojavijo tudi
druge vrste bolezni.

-

Neželeni stranski učinki: med najpogostejše sodijo glavobol, prebavne težave,
vrtoglavica, suha usta idr. (Smith 2010, 145-148).
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4. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

Namen magistrskega dela je raziskati, ali so vzgojni stili v otroštvu povezani s
samospoštovanjem in socialno anksioznostjo v odraslosti.
Družina je primarno socialno okolje, v katerem otrok pridobiva prve socialne izkušnje
in povratne informacije o sebi, svoji podobi in vedenju, kot ga zaznavajo in vrednotijo
družinski člani. Starši lahko pri vzgoji s podpornimi odzivi na otrokovo vedenje krepijo
otrokovo podobo o sebi kot socialno kompetentnemu bitju, ki se uspešno vključuje v
socialno okolje. Na drugi strani so starševski pretiran kriticizem, odsotnost pozitivnih
odzivov na otrokove pobude in dejavnosti ter pretirano omejevanje otrokove
samostojnosti lahko pomembni dejavniki pri razvoju otrokove zaskrbljenosti,
negativnega vrednotenja in pretirane pozornosti na svojo socialno podobo (Levpušček
2006, 20-21).
Starši pri vzgoji otroka uporabljajo svoj stil, ki je odvisen tudi od tega, kako so bili sami
vzgajani, koliko »slabih« vzorcev so prevzeli in koliko so jih uspeli predelati in
ozavestiti. V teoriji in praksi imata avtoritarni in permisivni stil vzgoje slab prizvok.
Namreč avtoritarni stil daje otroku premalo, ker vsebuje ustrahovanje, kazni, zapovedi
ter prepovedi – v otroka se tako lahko naselijo groza, strah, nemir in anksioznost pred
svetom in drugimi, ki so v njem in ga obkrožajo. Starši otroka razvrednotijo, ponižajo,
ga tudi ne spoštujejo, kar pa lahko v veliki meri prispeva k temu, da otrok samega sebe
ne spoštuje in se to nadaljuje tudi v odraslo dobo. Permisivni stil v nasprotju z
avtoritarnim daje otroku preveč svobode. V tem primeru starši otroka preveč razvajajo
in ga ne omejijo. Zlata sredina pri vzgoji je avtoritativni stil, ki pa otroku daje ravno
prav – obojestransko spoštovanje, odzivnost na njegove potrebe ter razmejitve. Vsak
izmed teh treh stilov ima svojevrstne značilnosti, ki lahko v otroku za vse življenje
pustijo globoke sledi, predvidevamo da tudi na samospoštovanju in socialni
anksioznosti posameznika v odraslosti.
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Preveriti smo želeli naslednje hipoteze:
H1.

Osebe, ki so jih starši vzgajali v avtoritativnem stilu, imajo nižjo stopnjo
socialne anksioznosti.

H2.

Osebe, ki so jih starši vzgajali v permisivnem stilu, imajo višjo stopnjo socialne
anksioznosti.

H3.

Osebe, ki so jih starši vzgajali v avtoritarnem stilu, imajo višjo stopnjo socialne
anksioznosti.

H4.

Osebe, ki so jih starši vzgajali v avtoritarnem stilu, imajo višjo stopnjo
samospoštovanja.

H5.

Osebe, ki so jih starši vzgajali v avtoritativnem stilu, imajo višjo stopnjo
samospoštovanja.

H6.

Osebe, ki so jih starši vzgajali v permisivnem stilu, imajo nižjo stopnjo
samospoštovanja.

H7.

Moški in ženske se statistično pomembno razlikujejo v doživljanju
samospoštovanja in socialne anksioznosti.

H8.

Moški in ženske v povprečju statistično pomembno različno ocenjujejo stil
starševstva.
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5. METODA

5.1 Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo 161 udeležencev, od tega je bilo 125 žensk (77,6 %) in 36
moških (22,4 %).
Starost udeležencev je bila med 20 in 58 let. Povprečna starost vseh udeležencev je bila
32,35 let (SD = 8,99). Povprečna starost moških je 31 let (min = 23; max = 58), žensk
pa 33 let (min = 20; max = 57). Pogoj za sodelovanje v raziskavi je bil, da morajo biti
udeleženci stari med 20 in 60 let.
Največ udeležencev je imelo doseženo univerzitetno izobrazbo, sledijo udeleženci z
doseženo višjo in visokošolsko izobrazbo ter srednješolsko izobrazbo, nato tisti z
magisterijem, specializacijo ali doktoratom, nadalje sledijo tisti s poklicno izobrazbo,
najmanj pa je tistih z osnovnošolsko izobrazbo (slika 4).

Slika 4: Izobrazba udeležencev v odstotkih
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Od vseh udeležencev jih je v raziskavi sodelovalo največ takih, ki so v zvezi
(izvenzakonski skupnosti), sledijo tisti, ki so poročeni, nato tisti, ki so samski in
nenazadnje dva, ki sta razvezana oz. ločena (slika 5).

Slika 5: Zakonski stan udeležencev v odstotkih
Udeležence naše raziskave smo povprašali tudi po njihovem trenutnem zaposlitvenem
statusu. Največ jih je odgovorilo, da so zaposleni, sledijo tisti, ki se še šolajo, najmanj
pa je takih, ki so brezposelni (slika 6).

Slika 6: Trenutni zaposlitveni status udeležencev v odstotkih

49

5.2 Merski instrumenti
V raziskavi smo uporabili tri merske lestvice in osnovna demografska vprašanja (spol,
starost, najvišja dosežena formalna izobrazba, zakonski stan, trenutni zaposlitveni
status).
Za merjenje vzgojnih stilov starševstva smo uporabili preveden Vprašalnik starševske
avtoritete (Parental Authority Questionnaire for the Mother's and Father's Parenting
Style), avtorja je J. R. Buri (1991). Vprašalnik sestavlja 30 postavk, ki jih posameznik
ocenjuje na petstopenjski Likertovi lestvici (1 - popolnoma se ne strinjam, 5 popolnoma se strinjam). Vprašalnik meri tri vzgojne stile: permisivni, avtoritarni in
avtoritativni vzgojni stil staršev, in sicer ločeno za očeta in mamo. Rezultat na vsaki
podlestvici se lahko nahaja v razponu od 10 do 50. Višji kot je dobljen rezultat za vsako
dimenzijo vzgoje, bližje naj bi se starši nahajali določenemu prototipu vzgoje.
Vprašalnik se lahko aplicira skupinsko ali individualno. Buri (1991) je poročal o
sprejemljivi test-retest zanesljivosti vprašalnika PAQ (zanesljivost po 2 tednih je
variirala od 0,77 do 0,92) in notranji zanesljivosti vprašalnika (alfa koeficient je variiral
od 0,74 do 0, 85). Test-retestna zanesljivost za materino avtoritativnost je bila r = 0,78,
za materino avtoritarnost r = 0,86, za materino permisivnost r = 0,81. Za očeta pa so bile
retestne zanesljivosti: r = 0,92 za avtoritativnost, r = 0,85 za avtoritarnost ter r = 0,77 za
permisivnost (Buri 1991). Koeficient zanesljivosti (Cronbachov α) je pri našem
raziskovalnem vzorcu za avtoritarno vzgojo očeta znašal 0,85, za permisivno vzgojo
očeta 0,74 in za avtoritativno vzgojo četa 0,90. Pri avtoritarni vzgoji mame je
Cronbachov α znašal 0,86, pri permisivni vzgoji mame 0,76 in pri avtoritativni vzgoji
mame 0,88.
Za merjenje samospoštovanja smo uporabili Rosenbergovo lestvico samospoštovanja
(Rosenberg Self – Esteem Scale, RSES; Rosenberg 1965). Lestvica z 10 postavkami
meri stopnjo globalnega samospoštovanja: splošna stališča, ki jih zavzema posameznik
do samega sebe. Udeleženci vrednotijo postavke na štiristopenjski ocenjevalni lestvici
Likertovega tipa od 1 (zelo se strinjam) do 4 (močno se ne strinjam). Višje število točk
pomeni višje samospoštovanje oziroma pozitivnost posameznikove globalne ocene o
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sebi. Koeficient zanesljivosti (Cronbachov α) je bil na našem raziskovalnem vzorcu
0,90.
Za merjenje socialne anksioznosti smo uporabili Lestvico tesnobnosti pri socialni
interakciji (The Social Interaction Anxiety Scale, SIAS) avtorjev Mattick in Clark
(1998). Vprašalnik obsega 20 postavk, kjer udeleženec ocenjuje svoje izkušnje v
socialnih situacijah, povezanih s socialno anksioznostjo oz. socialno fobijo. Izkušnje se
ocenjujejo na petstopenjski lestvici, od 1 (nikakor ne velja zame) do 5 (popolnoma velja
zame). Možnih je 80 točk, višja vsota točk pa pomeni višjo stopnjo anksioznosti v
socialnih interakcijah. Pri udeležencih, ki dosežejo 34 točk ali več, ti rezultati
nakazujejo na socialno fobijo, ki je opredeljena kot strah v specifičnih socialnih
okoliščinah, povezan z neugodjem in izogibanjem socialnim interakcijam v teh
okoliščinah. Doseženih 43 točk ali več pa nakazuje na socialno anksioznost, ki zajema
generalizirano tesnobo, anksioznost doživeto v več različnih socialnih okoliščinah, ne le
v posameznih, specifičnih. Koeficient zanesljivosti (Cronbachov α) je bil na našem
raziskovalnem vzorcu 0,90.

5.3 Postopek raziskave
Raziskavo smo izvedli s pomočjo spletnega orodja 1ka. Povabilo za sodelovanje v
raziskavi s povezavo do vprašalnika je bilo objavljeno na družbenem omrežju
Facebook, prav tako smo povezavo do vprašalnika posredovali drugim preko
elektronske pošte in jih prosili, da posredujejo naprej (metoda snežene kepe). Odgovore
smo zbirali od marca 2016 do marca 2017.
Za sodelovanje pri raziskavi smo imeli postavljen pogoj, in sicer starost udeležencev od
20 do največ 60 let.
Podatke s spletnega orodja 1ka smo uvozili v program IBM SPSS Statistics 22 za
operacijski sistem Windows, s katerim smo tudi analizirali pridobljene podatke. Za
grafični prikaz rezultatov smo uporabili Microsoft Excel 2010.
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6. REZULTATI

V Tabeli 2 so razvidni osnovni opisi rezultatov za merjenje lastnosti, in sicer povprečne
vrednosti, standardna deviacija, asimetričnost, sploščenost oz. kurtičnost, minimalne ter
maksimalne vrednosti.
Tabela 2: Deskriptivna statistika za posamezne merske lestvice na celotnem vzorcu
N

M

SD

Asim.

Spl.

min

max

PAQ - avtoritarni stil - oče

152

29,25

8,94

0,05

-0,24

10

50

PAQ - permisivni stil - oče

152

27,22

7,00

0,18

0,23

10

47

PAQ - avtoritativni stil - oče

152

31,82

9,54

-0,33

-0,63

10

50

PAQ - avtoritarni stil - mama

140

28,94

8,47

0,06

-0,17

10

50

PAQ - permisivni stil - mama

138

27,07

7,11

0,24

0,38

10

50

PAQ - avtoritativni stil - mama

127

35,48

8,66

-0,58

0,01

11

50

RSES - samospoštovanje

136

18,87

4,96

0,11

-0,75

10

30

SIAS – socialna anksioznost

130

40,43

14,49

0,75

-0,15

20

79

Opomba: N – število udeležencev; M – povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; Asim.asimetričnost; Spl. – sploščenost oz. kurtičnost; min – najnižja vrednost; max – najvišja vrednost; PAQ –
lestvica starševske avtoritete; SIAS - lestvica socialne anksioznosti; RSES – Rosenbergova lestvica
samospoštovanja.

Pri vprašalniku PAQ se rezultat na vsaki podlestvici lahko nahaja v razponu od 10 do
50. Višji kot je dobljen rezultat za vsako dimenzijo vzgoje, bližje naj bi se starši nahajali
določenemu prototipu vzgoje. Pri tem vprašalniku se je pokazala najvišja prisotnost
avtoritativnega stila vzgoje tako za mamo kot za očeta, sledi avtoritarni stil vzgoje,
najmanjša pa je bila prisotnost permisivnega stila vzgoje.
Pri vprašalniku RSES višje število točk pomeni višje samospoštovanje oziroma
pozitivnost posameznikove globalne ocene o sebi. Rosenbergov vprašalnik o
samospoštovanju je v celoti rešilo 136 udeležencev raziskave, udeleženci pa so dosegli
rezultat med 10 in 30 s povprečno vrednostjo 18,87.
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Pri vprašalniku SIAS so udeleženci dosegli rezultat med 20 in 79 s povprečno
vrednostjo 40,43, kar pri udeležencih nakazuje na prisotnost strahu v specifičnih
socialnih okoliščinah (rezultat 34 točk ali več nakazuje na socialno fobijo).
Hipoteza 1: Osebe, ki so jih starši vzgajali v avtoritativnem stilu, imajo nižjo
stopnjo socialne anksioznosti.
Hipoteza 2: Osebe, ki so jih starši vzgajali v permisivnem stilu, imajo višjo stopnjo
socialne anksioznosti.
Hipoteza 3: Osebe, ki so jih starši vzgajali v avtoritarnem stilu, imajo višjo stopnjo
socialne anksioznosti.
Veljavnost hipotez 1, 2 in 3 smo preverjali s Spearmanovim korelacijskim
koeficientom, saj pogoji za Pearsonove korelacije niso bili izpolnjeni (Priloga 1). V
tabeli 3 je prikazana povezanost med vzgojnimi stili staršev in socialno anksioznostjo.
Tabela 3: Spearmanov korelacijski koeficient med vzgojnimi stili in socialno
anksioznostjo
SIAS
PAQ - avtoritarni stil - oče

0,18

PAQ - avtoritarni stil - mama

0,07

PAQ - permisivni stil – oče

- 0,11

PAQ - permisivni stil - mama

0,21*

PAQ - avtoritativni stil – oče

- 0,29**

PAQ - avtoritativni stil – mama

- 0,12

Opombe: * = statistična pomembnost na nivoju p < 0,05; ** = statistična pomembnost na nivoju p < 0,01;
PAQ – lestvica starševske avtoritete; SIAS – lestvica socialne anksioznosti.

V tabeli 3 vidimo, da je socialna anksioznost pomembno povezana z avtoritativnim
stilom očeta, koeficient korelacije je statistično pomemben na 1 % nivoju tveganja.
Povezava je negativna, kar nam pove, da so udeleženci, ki so bili deležni avtoritativne
vzgoje očetov, poročali o nižji ravni socialne anksioznosti. S tem rezultatom lahko
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hipotezo 1 delno potrdimo, ovržemo pa jo za avtoritativno vzgojo mame, kjer nismo
odkrili statistično pomembne korelacije.
Socialna anksioznost je prav tako pomembno povezana s permisivnim stilom vzgoje
mame, tu pa je koeficient korelacije statistično pomemben na 5% nivoju tveganja.
Povezava je pozitivna, kar nam pove, da so udeleženci, ki so bili deležni mamine
permisivne vzgoje, poročali o višji ravni socialne anksioznosti. S tem rezultatom lahko
hipotezo 2 delno potrdimo, ovržemo pa jo za permisivno vzgojo očeta.
Pri preverjanju hipoteze 3 nismo odkrili statistično pomembnih korelacij, zato jo
ovržemo. Kljub temu pa so udeleženci z višjo stopnjo socialne anksioznosti poročali o
bolj prisotnem avtoritarnem stilu staršev.
V nadaljevanju smo preverjali povezavo med vzgojnimi stili staršev in stopnjo
samospoštovanja. Uporabljeni so bili Pearsonov korelacisjki koeficient za podatke, ki so
se distribuirali normalno. Za podatke, ki so odstopali od normalne porazdelitve, pa smo
uporabili Spearmanov korelacijski koeficient (Priloga 1).
Hipoteza 4: Osebe, ki so jih starši vzgajali v avtoritarnem stilu, imajo višjo stopnjo
samospoštovanja.
Hipoteza 5: Osebe, ki so jih starši vzgajali v avtoritativnem stilu, imajo višjo
stopnjo samospoštovanja.
Hipoteza 6: Osebe, ki so jih starši vzgajali v permisivnem stilu, imajo nižjo stopnjo
samospoštovanja.
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Tabela 4: Korelacijski koeficienti med vzgojnimi stili in samospoštovanjem
RSES
PAQ - avtoritarni stil - oče

0,22*

PAQ - avtoritarni stil – mama

0,13

PAQ - permisivni stil – oče

0,07

PAQ - permisivni stil – mama

0,16

PAQ - avtoritativni stil – oče

- 0,28**

PAQ - avtoritativni stil – mama

- 0,09

Opombe: Pearsonov r in Spearmanov p (v ležečem tisku); * = statistična pomembnost na nivoju p < 0,05;
** = statistična pomembnost na nivoju p < 0,01; PAQ – lestvica starševske avtoritete; RSES –
Rosenbergova lestvica samospoštovanja.

Tabela 4 kaže, da je samospoštovanje statistično pomembno povezano z avtoritarnim
stilom očeta, tukaj gre za majhno statistično pomembno povezanost, medtem ko pri
avtoritarnem stilu mame nismo odkrili statistično pomembne korelacije. Povezava je
pozitivna, kar pomeni, da imajo udeleženci, ki so bili deležni avtoritarne vzgoje očeta,
višje samospoštovanje. Hipotezo 4 delno potrdimo, saj so rezultati raziskave pokazali
statistično pomembno povezanost med avtoritarno vzgojo očeta in samospoštovanjem,
ne pa tudi statistično pomembne povezanosti med avtoritarno vzgojo mame in
samospoštovanjem.
Samospoštovanje je statistično pomembno povezano tudi z avtoritativnim stilom očeta,
Pearsonov koeficient korelacije je statistično pomemben na 1% nivoju tveganja. Tukaj
gre za majhno statistično pomembno negativno korelacijo, kar pomeni, da imajo
udeleženci, ki so bili deležni avtoritativne vzgoje očeta, nižje samospoštovanje.
Hipotezo 5 ovržemo, ker se je pokazala negativna statistično pomembna povezava za
avtoritativni stil vzgoje očeta. Pri mami se negativna povezava ni pokazala kot
statistično pomembna, so pa vseeno udeleženci poročali o nižjem samospoštovanju.
Pomeni, da so udeleženci poročali o nižji stopnji samospoštovanja pri avtoritativnem
stilu vzgoje očeta, kot tudi mame. Hipotezo 6 ovržemo, ker se povezave niso potrdile
kot statistično pomembne.
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V nadaljevanju smo želeli preveriti razlike med moškim in ženskim spolom glede
doživljanja samospoštovanja in socialne anksioznosti. V ta namen smo zastavili sledečo
hipotezo:
Hipoteza 7: Moški in ženske se statistično pomembno razlikujejo v doživljanju
samospoštovanja in socialne anksioznosti.
Tabela 5: Rezultati razlik med moškimi in ženskami v doživljanju samospoštovanja in
socialne anksioznosti
Spol

N

M

SD

KSz

KSp

RSES

m

33

17,88

4,18

0,14

0,08

samospoštovanje

ž

103

19,18

5,17

0,10

0,01

SIAS socialna

m

30

39,73

14,76

0,19

0,01

anksioznost

ž

100

40,64

14,47

0,10

0,01

U

p

1,94

0,22

1,56

0,72

Opombe: N – število udeležencev; M – povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; m – moški; ž –
ženske; KSz – vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa; KSp – pomembnost odstopanja od normalne
distribucije; U – vrednost Mann-Whitneyevega U-testa; p – statistična pomembnost; RSES –
Rosenbergova lestvica samospoštovanja; SIAS – lestvica socialne anksioznosti.

Tabela 5 prikazuje, da so ženske poročale o nekoliko višji stopnji samospoštovanja in
socialne anksioznosti, vendar ti razliki nista bili statistično pomembni. Hipotezo 7
ovržemo.
Hipoteza 8: Moški in ženske se med seboj statistično pomembno razlikujejo v
ocenjevanju vzgojnih stilov svojih staršev.
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Tabela 6: Ocene stilov starševstva glede na spol
Spol

N

M

SD

KSz

KSp

Avtoritarni -

m

35

29,77

7,97

0,13

0,14

oče

ž

117

29,09

9,23

0,08

0,09

Avtoritarni -

m

33

30,55

6,05

0,13

0,15

mama

ž

107

28,45

9,05

0,05

0,20

Permisivni -

m

33

26,88

5,07

0,14

0,10

oče

ž

119

27,31

7,46

0,07

0,20

Permisivni -

m

33

27,97

6,57

0,12

0,20

mama

ž

105

26,79

7,27

0,05

0,20

Avtoritativni -

m

33

34,06

7,20

0,08

0,20

oče

ž

119

31,19

10,04 0,09

0,01

Avtoritativni -

m

28

37,43

7,26

0,14

0,20

mama

ž

99

34,93

8,97

0,09

0,07

t/U

p

t = 0,39

0,70

t = 1,53

0,13

t = -0,39

0,70

t = 0,83

0,41

U = 1,71

0,25

t = 1,35

0,18

Opombe: N – število udeležencev; M – povprečna vrednost; m – moški; ž – ženske; SD – standardna
deviacija; KSz – vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa; KSp – pomembnost odstopanja od normalne
distribucije; t- vrednost Studentovega t-testa; U – vrednost Mann-Whitneyevega U-testa; p – statistična
pomembnost.

Tabela 6 prikazuje, kako moški in ženski udeleženci ocenjujejo posamezne stile
starševstva (avtoritarnega, permisivnega in avtoritativnega). Moški udeleženci v
primerjavi z ženskami doživljajo več avtoritarne vzgoje pri očetu in pri mami. Moški
udeleženci v primerjavi z ženskami doživljajo manj permisivne vzgoje pri očetu,
medtem ko pri mami doživljajo moški več permisivne vzgoje, ženske obratno. Moški
udeleženci doživljajo očetovo in mamino vzgojo bolj avtoritativno, medtem ko jo
ženske doživljajo manj. Na podlagi rezultatov lahko vidimo, da oba spola različno
ocenjujeta stile starševstva, vendar pa razlike niso statistično pomembne. Hipoteze 8
zato ne moremo potrditi.
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7. RAZPRAVA

V pričujoči raziskavi smo si zastavili osem hipotez, ki so se osredotočale na posamezne
vzgojne stile v otroštvu, ločeno za mamo in očeta, ter na njihovo povezanost s
samospoštovanjem in socialno anksioznostjo v odrasli dobi.
Rezultati so pokazali, da je socialna anksioznost statistično pomembno povezana z
avtoritativnim stilom očeta, kjer so udeleženci, ki so bili s strani očetov deležni
avtoritativne vzgoje, poročali o nižji ravni socialne anksioznosti. S tem rezultatom smo
prvo hipotezo, kjer smo opredelili, da imajo osebe, ki so jih starši vzgajali v
avtoritativnem stilu, nižjo stopnjo socialne anksioznosti, le delno potrdili. Hipoteze ne
moremo potrditi pri avtoritativni vzgoji mame, kjer nismo odkrili statistično pomembne
korelacije. Glede na samo naravo avtoritativne vzgoje, ki je usmerjena k navezovanju
zdravih odnosov, se lahko otrok ob avtoritativnem očetu nauči zaupati vase, kakor tudi
zaupati odnosom. Otrok od staršev dobi izkušnjo zaupanja v odnosu, odkrite dvosmerne
komunikacije, vzajemnega spoštovanja, sproščenosti in spodbude. Zato predvidevamo,
da otrok zunaj družinskega okolja lažje navezuje stike, zaupa odnosom in je v njih bolj
sproščen, zato je potem tu manj socialne ankisoznosti. Ugotovili pa smo, da so naši
rezultati v nasprotju z Yousafovo (2015, 140-142) raziskavo, kjer so rezultati pokazali,
da nizko samospoštovanje vodi v razvoj socialne anksioznosti in da lahko v tem primeru
avtoritativna vzgoja dosti prispeva k razvoju socialne anksioznosti.
Prav tako je socialna anksioznost statistično pomembno povezana s permisivnim stilom
vzgoje mame, kjer so udeleženci, ki so bili deležni mamine permisivne vzgoje, poročali
o višji ravni socialne anksioznosti. Drugo hipotezo, kjer smo opredelili, da imajo osebe,
ki so jih starši vzgajali v permisivnem stilu, višjo stopnjo socialne anksioznosti, smo
tudi delno potrdili. Hipoteze nismo mogli potrditi pri permisivni vzgoji očeta. Rezultat
bi lahko razložili z ugotovitvijo Ginotta (2011, 131), ki pravi, da kadar starši pri vzgoji
otrok vedno popuščajo pri zahtevah in pri toleriranju njegovega vedenja, se bo v njem
naselil občutek tesnobe, ki je lahko prisotna tudi v odraslih odnosih.
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Pri tretji hipotezi, kjer smo opredelili, da imajo osebe, ki so jih starši vzgajali v
avtoritarnem stilu, višjo stopnjo socialne anksioznosti, se povezave niso potrdile kot
statistično pomembne, zato smo to hipotezo ovrgli. Naše ugotovitve so nas presenetile,
saj teorije o avtoritarnem stilu starševske vzgoje predpostavljajo, da lahko starši s tem,
ko pretirano kritizirajo otroka, so neljubeči in se negativno odzivajo nanj, sprožijo in
povečajo otrokov občutek anksioznosti in socialne nekompetentnosti (Majcen 2013,
135). Različne teorije sta s podobnimi ugotovitvami v svoji študiji podprla tudi
Heimberg in Spokas (2009, 548), kjer so študentje poročali o preveč zaščitniških starših,
ki jim le redko nudijo medsebojno toplino, kar pa vpliva na otrokovo pridobivanje
socialnih spretnosti. Raziskava Irshada in Perveza (2013, 47)

prav tako govori o

socialno anksioznih otrocih, ki so poročali, da so bili starši do njih preveč zaščitniški, z
njihove strani so se počutili zavrnjene, manjkala pa jim je tudi starševska toplina. Bi pa
bilo priporočljivo raziskati, kateri so bili tisti dejavniki, ki so vplivali na takšen končni
rezultat.
V raziskavi smo ugotovili tudi, da je samospoštovanje statistično pomembno povezano
z avtoritarnim stilom očeta, čeprav gre tukaj le za nizko statistično pomembno
povezanost. Udeleženci, ki so bili deležni avtoritarne vzgoje očeta, so poročali o višji
stopnji samospoštovanja. Hipotezo 4, kjer smo opredelili, da imajo osebe, ki so jih starši
vzgajali v avtoritarnem stilu, višjo stopnjo samospoštovanja, smo le delno potrdili.
Statistično pomembna povezanost se je pokazala le med avtoritarno vzgojo očeta in
samospoštovanjem, povezava med avtoritarno vzgojo mame in samospoštovanjem se ni
izkazala za statistično pomembno. Podobne rezultate drugih raziskovalcev so v svoji
raziskavi navedli Assareh idr. (2017, 40) in sicer, da so tisti, ki so bili vzgojeni v
avtoritarnem stilu vzgoje poročali o višji stopnji samospoštovanja. To so razložili s tem,
da lahko avtoritarni slog starševstva opremi otroka z visokim samospoštovanjem in
visoko samokontrolo, ker so lahko bolj pogumni in uspešni pri doseganju svojih ciljev.
Predvidevamo, da se takšen posameznik, ki ima avtoritarne starše, ki od njega veliko
zahtevajo, zelo močno trudi doseči njihove zahteve, zaradi tega lahko ob uspehih še bolj
ceni samega sebe. Posamezniki, ki veliko dosegajo, so mogoče le takrat deležni pohvale
ali potrditve s strani svojih avtoritarnih staršev, kar jim vliva dodatno samozavest in se
zato mogoče tudi bolj cenijo, ker jim uspeva.
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Prav tako se je statistično pomembna povezanost pokazala med samospoštovanjem in
avtoritativnim stilom očeta. Tukaj so udeleženci, ki so bili deležni avtoritativne vzgoje
očeta, poročali o nižji stopnji samospoštovanja. Peto hipotezo smo ovrgli, saj je rezultat
pri avtoritativni vzgoji očeta pokazal negativno statistično pomembno korelacijo, kar je
v nasprotju z našimi predvidevanji. Se pa naši rezultati razlikujejo od

raziskave

Assareha idr. (2017, 41), ki govori o tem, da se je višje samospoštovanje pokazalo pri
tistih, ki so jih starši vzgajali v avtoritativnem slogu. Razlog je po njegovem mnenju to,
da starši sprejemajo otrokove vrline kot tudi pomanjkljivosti. Prav tako so njihovi
standardi za otroka sprejemajoči, pri vzgoji pa podpirajo otroka pri doseganju teh
standardov, kar vpliva na njihovo raven samospoštovanja. Predvidevamo, da je lahko na
naše rezultate raziskave vplivalo trenutno razpoloženje udeležencev, lahko so tudi
drugačni rezultati od pričakovanih zaradi premajhnega vzorca. Včasih se zgodi, da
udeleženci ne razumejo povsem vprašanja, kar se je mogoče zgodilo tudi pri naših
udeležencih.
Šesto hipotezo, kjer smo opredelili, da imajo osebe, vzgojene v permisivnem stilu, nižjo
stopnjo samospoštovanja, smo ovrgli, saj se povezave niso potrdile kot statistično
pomembne. Je pa zanimivo, da je raziskava Martinezove in Garcie (2008, 40) pokazala,
da imajo višje samospoštovanje otroci permisivnih staršev, kar je v nasprotju z našim
predvidevanjem.
V nadaljevanju raziskave smo preverili razlike med moškim in ženskim spolom glede
doživljanja samospoštovanja in socialne anksioznosti. Razliki se nista pokazali kot
statistično pomembni, zato smo sedmo hipotezo ovrgli, so pa ženske vseeno poročalo o
nekoliko višji stopnji samospoštovanja in socialne anksioznosti. Rezultati s tem
podpirajo različne teorije, ki govorijo, da se anksiozne motnje pogosteje kažejo pri
ženskem spolu (Kozina 2011, 47). DiBartolo in Hofmann (2014, 17-18) se na podlagi
raziskav prav tako strinjata, da so ženske bolj pogosto diagnosticirane s socialno
anksioznostjo. Z njo naj bi se srečevale predvsem mlajše ženske. O tem, da lahko
pogosteje zasledimo anskiozne motnje pri ženskah, potrjuje tudi Craske (2003), ki je
mnenja, da se anksiozne motnje pri ženskem spolu kažejo predvsem zaradi ženske
ranljive narave. Je pa v svoji raziskavi prišla do drugačnih rezultatov Puklek
Levpuščkova (1995, 28, 34), kjer so srednješolci moškega spola v primerjavi z
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njihovimi vrstnicami poročali o pogostejših občutkih neprijetnosti, pogosteje so bili
izogibajoči in so občutili večji odpor, ko so bili izpostavljeni. Predvidevamo, da nam
hipoteze ni uspelo potrditi zaradi manjšega števila udeležencev moškega spola in ker
niso vsi v celoti izpolnili vprašalnikov.
Kot zadnjo smo si zastavili hipotezo, da se moški in ženske med seboj razlikujejo v
ocenjevanju vzgojnih stilov svojih staršev. Moški udeleženci so v primerjavi z ženskami
doživljali več avtoritarne vzgoje pri očetu kakor tudi pri mami. Izkazalo se je, da moški
udeleženci v primerjavi z ženskami doživljajo manj permisivne vzgoje pri očetu,
medtem ko pri mami doživljajo moški več permisivne vzgoje, ženske obratno. Moški
udeleženci so poročali o doživljanju očetove in mamine vzgojo bolj avtoritativno,
medtem ko jo ženske doživljajo manj. Na podlagi rezultatov lahko vidimo, da oba spola
različno ocenjujeta stile starševstva, vendar razlike niso statistično pomembne, zato
hipoteze 8 ne moremo potrditi. Dandanes lahko še vedno opazimo razlike pri vzgoji
deklic in dečkov. Očetje so pri vzgoji dečkov ponekod še vedno bolj strogi in načelni,
kot do deklic. Stereotipno naj dečki ne bi smeli jokati in izražati svojih čustev, biti
morajo močni, da bodo nekoč steber družine, odgovorni, zato jih nekateri očetje tudi še
vedno vzgajajo v tej smeri. Izražali naj bi moškost in avtoriteto, zato jih očetje verjetno
vzgajajo s trdo roko. Očetje naj bi bolj disciplinirali otroke, medtem ko so mame bolj v
vlogi mediatorke pri tem. Zato lahko predvidevamo, da moški doživljajo več avtoritarne
vzgoje pri očetu, kot pri mami. Na drugi strani, pa so mame za razliko od očetov bolj
nežne, skrbne in pri vzgoji mogoče bolj popustljive do svojih sinov, če vidijo recimo, da
je s strani očeta deležen bolj stroge vzgoje. Stereotipno pravimo takšnim sinovom
»mamin sinček«. Zato predvidevamo, da moški doživljajo več permisivne vzgoje pri
mami. Medtem ko so deklice stereotipno »očetove princeske« in se tu lahko kaže
obraten vzorec, da so očetje pri vzgoji bolj popustljivi do hčera, kot do sinov. Zato
predvidevamo, da ženske doživljajo več permisivne vzgoje pri očetu.
Priporočljivo bi bilo raziskati, v kolikšni meri so anksiozne motnje staršev povod za
odločitev, v kakšnem vzgojnem stilu bo starš vzgajal svojega otroka. Zanimivo bi bilo
tudi raziskati, kako se stopnja samospoštovanja spreminja pri starših, ki so pri vzgoji
svojih otrok za stil starševstva izbrali drugega, kot so ga bili sami deležni v primarni
družini.
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SKLEP

Rojstvo otroka je za večino staršev eden izmed najlepših dogodkov. Vse stvari se v
veliki meri z otrokovim rojstvom, razvojem in odraščanjem odvijajo čisto v drugačni
smeri, kot so si jih starši morda zamislili. Starši padejo po večini v stare, že poznane
vzorce vzgoje, ki so se jih posluževali njihovi starši in tako poskušajo bolj ali manj
uspešno prispevati k njegovemu osebnostnemu razvoju in ga pripraviti na svet zunaj
družinskega okolja. Vsak vzgojni stil starševstva oblikuje in zaznamuje otroka drugače,
vsak namreč določa, kako se bo otrok izražal (govorno in vedenjsko), kakšno podobo bo
imel o sebi, kakšno stopnjo samospoštovanja bo razvil in kako prijetno ter varno se bo
počutil v medosebnih odnosih. Otrok vidi sebe in svet skozi oči staršev, zato je
pomembno, da so starši spoštljivi, odzivni, sočutni ter da znajo otroku postavljati meje,
kjer se bo vseeno počutil zavarovanega in ljubljenega.
Otrok, ki s strani staršev ni imel občutka, da ga spoštujejo, se nanj pozitivno odzivajo,
ga podpirajo, imajo radi, ga sprejemajo takšnega kot je, bo na podlagi teh negativnih in
bolečih izkušenj odnose drugače doživljal kot nekdo, ki takšnih izkušenj nima. Zanj
odnosi ne bodo varni, v njih se bo lahko počutil anksioznega, neprimernega,
nesposobnega, neslišanega in nesprejetega.
V obdobju odraščanja je pomembno, da starši otroka ne zavračajo ampak mu dajejo
občutek sprejetosti. Otrok je zelo občutljiv na besede, mnenja, reakcije in druge geste
staršev, ki se nanašajo nanj, zato naj bodo mnenja in kritike otroku posredovana na
spoštljiv način, brez razvrednotenja in poniževanja. Če je otrok s strani staršev deležen
pristnega, pozitivnega in spodbujajočega zrcaljenja, bo na dobri poti, da razvije zdravo
mero samospoštovanja.
Rezultati v naši raziskavi so pokazali, da je socialna anksioznost statistično pomembno
povezana z avtoritativnim stilom očeta in permisivnim stilom mame. Prav tako je
razvidno, da je samospoštovanje statistično pomembno povezano z avtoritarnim in
avtoritativnim stilom očeta. Ženske so v pričujoči raziskavi poročale o nekoliko višji
stopnji samospoštovanja in socialne anksioznosti, vendar se razlika med moškimi in
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ženskami ni pokazala kot statistično pomembna. Na podlagi rezultatov smo ugotovili
tudi, da moški udeleženci v primerjavi z ženskami doživljajo več avtoritarne vzgoje pri
očetu in pri mami. Moški udeleženci v primerjavi z ženskami doživljajo manj
permisivne vzgoje pri očetu, medtem ko pri mami doživljajo moški več permisivne
vzgoje, ženske to doživljajo ravno obratno. Moški udeleženci doživljajo očetovo in
mamino vzgojo bolj avtoritativno, medtem ko jo ženske doživljajo manj. Razlike torej
so, niso pa se izkazale v naši raziskavi za statistično pomembne.
V naši raziskavi smo naleteli na določene omejitve, in sicer, da niso vsi udeleženci
izpolnili vprašalnikov v celoti. Predvidevamo, da zato, ker jim je bila dolžina
vprašalnikov predolga in so med reševanjem izgubili koncentracijo in motivacijo. Prav
tako je bila ena izmed omejitev majhen vzorec moških, ki so sodelovali v raziskavi.
Raziskav na temo vzgojnih stilov socialne anksioznosti in samospoštovanja je bilo že
nekaj narejenih, vendar bi bilo priporočljivo vse tri komponente združiti in narediti še
kakšno dodatno raziskavo.
Z magistrskim delom smo želeli prikazati, kako so določeni vzgojni stili v otroštvu
povezani s samospoštovanjem in socialno anksioznostjo v odrasli dobi. S tem smo želeli
osvetliti dejstvo, kako pomembna je vzgoja in da ni vseeno na kakšen način in s
kakšnim stilom vzgajamo otroke, če želimo, da odrastejo v posameznike z zdravo mero
samospoštovanja in uspešne socialne interakcije. Sicer v raziskavi nismo uspeli dokazati
vseh hipotez, korelacije po večini niso bile statistično pomembne, zato lahko tudi
sklepamo, da verjetno imajo pri oblikovanju odrasle socialne anksioznosti in
samospoštovanja pomembno vlogo še številni drugi dejavniki, ne le stil vzgoje.
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POVZETEK

Avtorica je v pričujočem magistrskem delu raziskovala vzgojne stile v otroštvu ter
njihovo povezanost s samospoštovanjem in socialno anksioznostjo v odraslosti.
V prvem teoretičnem delu so opisani posamezni vzgojni stili, ki se navezujejo tudi na
pomen

postavljanja

meja

otroku.

Sledi

opis

posameznih

pojmov,

kot

so

samospoštovanje in njegov razvoj, samozavest in samopodoba. V nadaljevanju avtorica
podrobneje predstavi socialno anksioznost. Osredotoča se na njen izvor, vzroke za
nastanek, kako se razvije v otroštvu in mladostništvu, kakšni so njeni simptomi, kako se
kaže glede na spol in nazadnje, kako jo lahko zdravimo.
V drugem delu, ki je empiričen, pa so predstavljeni rezultati raziskave, v kateri je
sodelovalo 161 udeležencev, od tega 125 žensk in 36 moških. Rezultati so pokazali, da
je socialna anksioznost statistično pomembno povezana z avtoritativnim stilom očeta in
permisivnim stilom mame, medtem ko se pri drugih slogih vzgoje (avtoritarni in
permisivni stil očeta ter avtoritarni in avtoritativni stil mame) statistično pomembna
povezanost ni pokazala. Udeleženci, ki so višje ocenili avtoritativni stil očeta, doživljajo
manj socialne anksioznosti, medtem ko udeleženci, ki so višje ocenili permisivni
vzgojni stil matere, doživljajo več socialne anksioznosti. Prav tako je razvidno, da je
samospoštovanje statistično pomembno povezano z avtoritarnim in avtoritativnim
stilom očeta, medtem ko pri drugih slogih vzgoje (permisivni stil očeta in avtoritarni,
avtoritativni in permisivni stil mame) ni bilo statistično pomembne povezanosti.
Rezultati kažejo, da je več samospoštovanja pri udeležencih, ki so bili s strani očeta bolj
vzgajani v avtoritarnem vzgojnem stilu, manj samospoštovanja pa je pri tistih, ki so jih
očetje bolj vzgajali v avtoritativnem vzgojnem stilu. Nadalje je iz rezultatov razvidno,
da so ženske poročale o nekoliko višji stopnji samospoštovanja in socialne anksioznosti,
vendar se razliki nista pokazali kot statistično pomembni. Na podlagi rezultatov smo
ugotovili tudi, da moški udeleženci v primerjavi z ženskami doživljajo več avtoritarne
vzgoje pri očetu in pri mami. Moški udeleženci v primerjavi z ženskami doživljajo manj
permisivne vzgoje pri očetu, medtem ko pri mami doživljajo moški več permisivne
vzgoje, ženske obratno. Moški udeleženci doživljajo očetovo in mamino vzgojo bolj
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avtoritativno, medtem ko jo ženske doživljajo manj. Vse te omenjene razlike pa niso
bile statistično pomembne.

KLJUČNE BESEDE:

vzgojni stili staršev, samospoštovanje, socialna anksioznost,

meje, avtoritarna vzgoja, permisivna vzgoja, avtoritativna vzgoja
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SUMMARY

The author of this thesis investigated the parenting styles in childhood and their
relationship with self-esteem and social anxiety in adulthood. In the first, theoretical
part, she describes the individual parenting styles that relate to the importance of setting
the boundaries to the child. Furthermore, there is a description of certain concepts such
as self-esteem and its development and self-confidence. Then, the author presents social
anxiety in detail. She focuses on its origin, causes of origin and how it develops in
childhood and adolescence, what are its symptoms, how it is represented by gender and,
finally, how it can be treated.
In the second, empirical part, the results of the research, in which 161 participants took
part, including 125 women and 36 men, are presented. The results showed that social
anxiety was statistically significantly correlated with an authoritarian parenting style of
the father and a permissive parenting style of the mother, while in other parenting styles
(authoritarian and permissive parenting style of the father and authoritarian and
authoritative parenting style of the mother) statistically significant correlation has not
been found. Participants who estimated the authoritative parenting style of the father
higher, experienced less social anxiety. On the other hand, participants who estimated
the permissive parenting style of the mother higher, experience more social anxiety. It is
also evident that the self-esteem is statistically significantly correlated with an
authoritarian and authoritative parenting style of the father, while in other parenting
styles (permissive style of the father and authoritarian, authoritative and permissive
style of the mother) there was no statistically significant correlations.
The results show that the participants, who were brought up in a more authoritarian
parenting style by the father, have more self-esteem. There is less self-esteem in those
who were brought up in an authoritative parenting style. Furthermore, the results show
that women reported a slightly higher level of self-esteem and social anxiety, but the
difference did not show as statistically significant. Based on the results, we also found
that male participants, compared to female, experience more authoritarian upbringing
by their fathers and mothers. Male participants, compared to women, experience less
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permissive upbringing by their fathers and more permissive upbringing by their
mothers, women vice versa. Male participants experience their father's and mother's
upbringing as more authoritative, while the women experience it as less. All these
differences were not statistically significant.

KEY WORDS: parenting styles, self-esteem, social anxiety, boundaries, authoritarian
parenting style, permissive parenting style, authoritative parenting style
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