UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA

Andrea PISNJAK

DIFERENCIACIJA JAZA, KVALITETA
PARTNERSKEGA ODNOSA IN ODNOSI V IZVORNI
DRUŽINI PRI MLAJŠIH ODRASLIH
Magistrsko delo

Ljubljana, 2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA
DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ZAKONSKI IN DRUŽINSKI ŠTUDIJI

Andrea PISNJAK

DIFERENCIACIJA JAZA, KVALITETA
PARTNERSKEGA ODNOSA IN ODNOSI V IZVORNI
DRUŽINI PRI MLAJŠIH ODRASLIH

Magistrsko delo

Mentorica: izr. prof. dr. Barbara Simonič

Ljubljana, 2017

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorici izr. prof. dr. Barbari Simonič za navdih, pomoč, spodbudo in
motivacijo pri pisanju magistrskega dela.
Iskreno se zahvaljujem tudi dr. Tanji Pate za potrpežljivost in nenehno pomoč pri
empiričnem delu raziskovanja.
Vso hvaležnost namenjam svoji družini, ki me je nenehno podpirala skozi vsa leta mojega
šolanja in mi omogočila, da lažje uresničim zastavljene cilje.
In hvala vse ostalim, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k nastanku magistrskega
dela.

II

SEZNAM KRATIC

DSI – vprašalnik o diferenciaciji jaza
FOS – vprašalnik o odnosih v izvorni družini
KMS – vprašalnik o zadovoljstvu v zakonu
ZDA – Združene države Amerike

III

KAZALO

ZAHVALA ..................................................................................................................... II
SEZNAM KRATIC ..................................................................................................... III
KAZALO ....................................................................................................................... IV
KAZALO TABEL......................................................................................................... VI
KAZALO SLIK........................................................................................................... VII
UVOD ............................................................................................................................... 1
1. ODNOSI V IZVORNI DRUŽINI .............................................................................. 3
1.1 Definicije in pomen izvorne družine ....................................................................... 3
1.2 Družina in najzgodnejši odnosi ............................................................................... 5
1.3 Družinsko okolje in otrokov razvoj......................................................................... 7
1.4 Avtonomija in intimnost v družini ........................................................................ 10
2. MLAJŠI ODRASLI .................................................................................................. 15
2.1 Obdobje prehoda v odraslost ................................................................................. 16
2.2 Odnosi s starši na prehodu v odraslost .................................................................. 18
2.3 Izzivi na poti do odraslosti .................................................................................... 19
2.4 Razvojne naloge mlajših odraslih ......................................................................... 23
2.5 Povezanost mlajših odraslih z izvorno družino ..................................................... 25
3. PARTNERSKI ODNOS ........................................................................................... 27
3.1 Razvijanje partnerskega odnosa ............................................................................ 27
3.2 Izražanje ljubezni v partnerskem odnosu .............................................................. 31
3.3 Kazalniki kvalitete partnerskega odnosa ............................................................... 33
3.4 Spoprijemanje s partnerskimi konflikti ................................................................. 36
4. DIFERENCIACIJA JAZA ...................................................................................... 37
4.1 Opredelitev diferenciacije jaza .............................................................................. 37
4.2 Diferenciacija znotraj izvorne družine .................................................................. 39
4.3 Bowenova lestvica diferenciacije .......................................................................... 41
4.4 Raziskave Bowenove teorije diferenciacije jaza ................................................... 44
5. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE .................................................... 46
6. METODA .................................................................................................................. 47
6.1 Udeleženci ............................................................................................................. 47
6.2 Merski instrumenti ................................................................................................ 48

IV

6.3 Postopek ................................................................................................................ 51
7. REZULTATI ............................................................................................................. 52
7.1 Opisne statistike za vse merjene dimenzije in poddimenzije ................................ 52
7.2 Razlike med moškimi in ženskami glede diferenciacije jaza ................................ 53
7.3 Povezava med diferenciacijo jaza in odnosi v izvorni družini .............................. 54
7.4 Povezava med diferenciacijo jaza in kvaliteto partnerskega odnosa .................... 55
7.5 Razlike v kvaliteti partnerskega odnosa med poročenimi in neporočenimi ......... 56
8. RAZPRAVA .............................................................................................................. 57
SKLEP ........................................................................................................................... 61
POVZETEK .................................................................................................................. 63
ABSTRACT .................................................................................................................. .64
REFERENCE ................................................................................................................ 65
PRILOGE ......................................................................................................................... i

V

KAZALO TABEL

Tabela 1: Opisne statistike za vse merjene dimenzije in poddimenzije ......................... 52
Tabela 2: Razlike med moškimi in ženskami glede diferenciacije jaza ......................... 53
Tabela 3: T-test razlik med moškimi in ženskami glede diferenciacije jaza .................. 53
Tabela 4: Povezava med diferenciacijo jaza in odnosi v izvorni družini ....................... 54
Tabela 5: Razlika med poročenimi in neporočenimi glede zadovoljstva v partnerskem
odnosu ............................................................................................................ 56

VI

KAZALO SLIK

Slika 1: Udeleženci glede zakonskega stanu .................................................................. 47
Slika 2: Udeleženci po tipu gospodinjstva ...................................................................... 48

VII

UVOD

Odnosi iz izvorne družine nas zaznamujejo skozi celo življenje, saj se v okviru nje
oblikujemo kot individuumi. Ob rojstvu otroka je pomembno, da mu starši omogočijo
občutek pripadnosti, saj to nujno potrebuje za svoje preživetje. V prvih letih življenja
morajo biti starši odzivni na potrebe svojega otroka in z njim oblikovati tesen odnos, ki
temelji na ljubezni, saj mu to daje občutek povezanosti. Ko se otrok počuti povezan, mu
morata starša omogočiti dovolj prostora za raziskovanje sveta okoli sebe, tako da bo
sočasno oblikoval tudi občutek avtonomije. To sta dve temeljni potrebi, ki ju mora vsak
posameznik zadovoljiti znotraj svoje družine. Na podlagi teh odnosov s pomembnimi
drugimi iz otroštva bo kasneje oblikoval intimne odnose.
Oblikovanje dolgotrajnega partnerskega odnosa je pogosto zahteven proces, saj ko mine
prva faza zaljubljenosti, začneta partnerja drug pri drugem opažati moteče posebnosti. Na
začetku so morda prav te stvari bile nezavedno privlačne, zato postajajo nanje pozorni
šele kasneje. Gostečnik (2000) je mnenja, da prav te slabe lastnosti povezujejo partnerja
in jih bosta morala razreševati. Če se bosta v svoji ranjenosti bolj razumela, bosta postala
rahločutna drug do drugega in do sebe ter bosta drug drugemu pomagala pri celjenju ran
iz mladosti. Na osnovi izkušenj iz izvorne družine bosta iskala sorodnost oziroma jo na
novo ustvarjala ali izzvala drug v drugem, da jo bosta doživljala na podoben način, kot
sta jo v izvorni družini (Gostečnik 1999).
V povezavi s tem bomo v magistrskem delu ugotavljali, ali obstaja povezanost med
odnosi v izvorni družini in kvaliteto partnerskega odnosa. Predvidevamo, da je kvaliteta
partnerskega odnosa dobra, če je imel posameznik zadovoljive odnose v izvorni družini,
torej da mu je bila omogočena potreba po avtonomiji in intimnosti.
Danes so mlajši odrasli (od 25 do 40 let starosti) zaradi ovir in izzivov na prehodu v
odraslost v mnogih primerih primorani bivati pri svojih starših. Do tega prihaja zaradi
finančnih stisk ali udobja, razlog pa je lahko tudi čustvena navezanost oziroma
nezmožnost čustveno se odcepiti od staršev ali celo strah pred dokončno osamosvojitvijo.
To lahko pogosto pripelje do konfliktov in nezadovoljstva v partnerskem odnosu. Zaradi
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relativno novega pojava (»emerging adulthood«), to je vse kasnejšega vstopa mlajših
odraslih v odraslo dobo, se nam je zdelo smiselno, da se osredotočimo na to skupino
posameznikov.
Da bi se posameznik razvil v zdravo in funkcionalno osebo, se mora po eni strani
diferencirati od lastne izvorne družine, po drugi strani pa mora razviti zmožnost, da pri
svojih reakcijah ignorira svoje trenutno čustveno stanje. Zaradi tega bomo v magistrskem
delu proučevali tudi pojem diferenciacije jaza. Diferenciacija jaza je osebnostna lastnost,
ki opisuje sposobnost posameznika, da v odnosih s pomembnimi drugimi ostane povezan
s svojimi potrebami in vrednotami, pri tem pa zmore razlikovati med čustvi in
življenjskimi potrebami (Bowen 1976). Predvidevamo, da posameznik v odnosu do svoje
izvorne družine razvije avtonomijo in intimnost v primeru, da se je uspel diferencirati. Pri
tem želimo predstaviti morebitne razlike med spoloma v diferenciaciji jaza.
V prvem delu magistrskega dela bomo na podlagi študija literature predstavili štiri
pomembnejše pojme: izvorna družina, mlajši odrasli, kvaliteta partnerskega odnosa in
diferenciacija jaza. Drugi del magistrskega dela je namenjen izsledkom raziskave, v kateri
smo raziskovali povezanost med odnosi v izvorni družini, kvaliteto partnerskega odnosa
in diferenciacijo jaza pri mlajših odraslih.
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1. ODNOSI V IZVORNI DRUŽINI

V prvem poglavju bomo govorili o izvorni družini, njeni definiciji in pomembni vlogi pri
odraščanju otrok. Predstavili bomo dve najpomembnejši funkciji, ki ju predstavlja za vse
člane družine. Osredotočili se bomo tudi na pomembne odnose, ki se pojavijo znotraj nje.

1.1 Definicije in pomen izvorne družine
Izvorna družina je prvo pomembno socialno okolje, v katerem posameznik kot otrok biva
in katerega lastnosti dejansko ves čas vplivajo na razvoj njegove osebnosti. Starši kot tisti
pomembni drugi, s katerimi se otrok najprej sreča, pravzaprav opredeljujejo svet, ki bi ga
naj ponotranjil (Čačinovič Vogrinčič 1998, 23–24). Družina je zanj zavetje, ki nudi
sprejetost, ljubezen, razumevanje in podporo tudi, ko vsi drugi dejavniki odpovejo. Njena
naloga je tudi, da mu pomaga pri čim bolj učinkovitem sprejemanju in doživljanju
zunanjega sveta (Satir 1995, 17).
Po Uletovi (2008, 81) je družina temeljna skupnost, v kateri se oblikujejo posameznikovi
socialni odnosi. Od ostalih socialnih skupin se razlikuje po tem, da posameznika
vsakodnevno sili k odzivanju na potrebe ostalih članov ter na njo kot celoto.
Družina je tudi po mnenju Kompan Erzarjeve (2006, 14) najpomembnejši prostor
človekovega razvoja. Odnos staršev in otroka je vse od otrokovega spočetja do smrti
oziroma še dlje, jasen in nedvoumen. Vlogi očeta in matere ostaneta tudi po morebitni
ločitvi ali smrti nespremenjeni, posledično imata nenadomestljiv vpliv na otrokov razvoj.
To velja, četudi se družine med seboj markantno razlikujejo in jih zaznamujejo svojstvena
pravila igre in zakonitosti delovanja. Otroci potrebujejo v času odraščanja določeno
vodenje, morajo pa biti enakovredni svojim staršem, vendar ne enakopravni. To lahko
omogočijo le starši, ki so otroke zmožni upoštevati, doživljati in spoštovati kot
samostojne osebnosti (Juul 2013, 7). Starši naj bi bili partnerji svojemu otroku pri
razvijanju njegove osebnosti tako, da so pripravljeni in sposobni razmišljati o lastnih
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vrednotah. Skupaj z otrokom bi se morali razvijati ob sporočanju zelo pomembnega
vodila: »V redu si tak, kakršen si« (Juul 2013, 7). Otroci potrebujejo človeka, ob katerem
bodo čutili, da so sprejeti, spoštovani, da mu lahko, ne glede na okoliščine, zaupajo
(Poljanec 2015, 17).
Po Gostečniku (1999, 7) je družina mesto, kjer posameznik doživlja svoje
najpomembnejše zgodbe. V njej namreč usvoji temeljne oblike obnašanja, začuti moč
intimnosti, spozna pripadnost, doživi ljubljenost, želenost ali pa, nasprotno, odvečnost,
zavrženost in nepripadnost. K temu izkustvu se tekom svojega življenja nenehno vrača,
njegovo ravnanje določata čutenje in mišljenje, ki ju je v njem ustvarila izvorna družina.
Družina je čustveno-socialni sistem, katerega posamezni deli tvorijo celoto. Za doseganje
načrtovanih rezultatov je nujen in potreben vsak njen posamezni del, saj le-ti vzajemno
delujejo v funkciji spodbujevalca. Za družino kot sistem so značilni red in pravila
delovanja, opredeljena z akcijami, reakcijami in interakcijo vseh posameznih delov (Satir
1995, 108). Na ravnovesje tega sistema lahko vplivajo različni dejavniki: bolezen,
brezposelnost, rojstvo novega otroka ali smrt družinskega člana. V takih primerih poskuša
družina odkriti način za ponovno vzpostavitev ravnovesja. Organiziranost družine se –
zaradi prilagajanja notranjim in zunanjim pritiskom – nenehno spreminja (Asen 1998,
11–12).
Izvorna družina temeljno določa in zaznamuje posameznikovo bivanje, saj doživljenjsko
tvori odločujoč sestavni del njegovega vsakodnevnega delovanja in usmerja način
ustvarjanja njegovih medosebnih odnosov (Gostečnik 1999, 7). Zaznamuje tudi način,
kako razmišljamo o sebi, drugih, svojem okolju, kje in kako iščemo srečo ter ali smo
sposobni večkrat občutiti zadovoljstvo kot nezadovoljstvo (Dirnberger-Puchner 2016,
42).
Zgledi v izvorni družini imajo izjemno moč. Opažanja in izkušnje, ki jih je posameznik
pridobil v njej, imajo močan vpliv na njegovo ravnanje, zaradi česar bo v življenju
pretežno namesto neznanega izbral tisto, kar mu je znano, domače, četudi je to zanj
neprijetno (Satir 1995, 119).
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1.2 Družina in najzgodnejši odnosi
Otrokova temeljna potreba ob rojstvu je potreba po preživetju, ki jo lahko zadovoljujejo
le odrasli, v prvi vrsti starši ali drugi skrbniki. Preko stikov z odraslimi se nauči, da mu
le-ti zagotavljajo hrano, vodo, varno zavetje in čustveno oporo ter – kar je nadvse
pomembno – pride do spoznanja, da bo lahko sčasoma sam poskrbel zase. Prva izkušnja
preživetja, ki ga otrok pridobi preko stika s starši, mu pozneje pomaga pri oblikovanju
stikov, pomembnih za njegovo preživetje, in pri izgrajevanju zaupanja v njegovih
odnosih, da bo lahko srečen (Hendrix in Hunt 2006, 18). Naloga staršev je, da otroku
omogočijo zadovoljevanje njegovih osnovnih potreb tako, da zanj ustvarijo odnos, v
katerem jih bo lahko zadovoljil. Starši morajo otroku prisluhniti, razviti čut za njegove
potrebe in se na njih odzvati (19).
Ena temeljnih značilnosti družinskega sistema je pripadnost. V otroku se izoblikuje čut
pripadnosti točno določeni materi in točno določenemu očetu. Naloga staršev je, da
ovrednotijo to pripadnost. S tem, da priznajo vzajemno pripadnost s svojim otrokom, mu
pravzaprav zagotovijo temeljni pogoj preživetja, saj se pozneje iz te pripadnosti razvije
zaupanje, ki bo omogočalo, da bo otrok verjel, da mu starši dajejo pristne odzive. Pri tem
ne gre samo za to, da se bodo nanj odzvali, ampak da bo lahko na podlagi pripadnosti
prepoznal, kaj je pristno in kaj ne. Zaupanje in predvidljivost bosta otroku omogočila
prepoznavanje lastnih potreb (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 11–13). Največja kršitev
te pripadnosti je prekinitev stika z otrokom in zloraba brezpogojne pripadnosti (Kompan
Erzar 2006, 16).
Otrok ob rojstvu razpolaga s pravico do avtoritete, da starša do neke mere zaupata vase
in v svoje ravnanje ter da sta sposobna z njim vzpostaviti pristno in iskreno razmerje.
Otrokova potreba po avtoriteti velja za prvih osemnajst do dvajset let njegovega življenja.
Najbolj izrazito potrebo po varnosti imajo malčki, medtem ko starejši otroci potrebujejo
usmerjanje, starševsko vodstvo in vzore, ki so jim lahko zgled (Juul 2009, 131–132).
Od tega, kako otrok sprejme dejstvo, da je hkrati ločen in povezan z materjo, je odvisno,
kakšni bodo njegovi bodoči odnosi s partnerji. Če je bil deležen ljubezni in naklonjenosti,
bo sposoben jasno razmejiti med seboj in drugimi ljudmi, a bo še vedno ohranil občutek

5

povezanosti z njimi. Otrok, ki je imel v tem razvojnem obdobju boleče izkušnje, se bo
lahko počutil odrezanega od ljudi, ki ga obkrožajo, ali pa se bo z njimi hotel povezati, ne
da bi vedel, kje je meja med njim in drugimi. Njegova nesposobnost razmejevanja bo
prišla na dan kasneje, v partnerski zvezi (Hendrix 1999, 15).
Četudi imajo dojenčki že od rojstva svoje potrebe in meje ter jih tudi izražajo, so pri
zadovoljevanju le-teh nemočni in so povsem odvisni od senzibilnosti in empatije svojih
staršev (Juul 209, 66). Mati preko čutenja, ki ga v njej vzbujajo otrokovi neverbalni znaki,
razbere otrokove želje oziroma preko introjekcijske identifikacije začuti, kaj otrok
potrebuje in se odziva na njegove potrebe. V primeru njenega neodzivanja bo otroka
zaznamoval občutek nezaželenosti, zanemarjenosti in nezaupanja. Ta temeljni dialog med
otrokom in materjo se bo pozneje na temelju projekcijske identifikacije ponavljal v
otrokovem partnerskem odnosu in bo kot prvo pomembno izkustvo v razvoju njegove
osebnosti pravzaprav določal njegov kasnejši partnerski odnos (Gostečnik 2001, 154–
155).
Čustvena podpora, ki jo otroku nudita mati oziroma družina, po Winnicottu, omogoča, da
se pri pol leta starem otroku prične proces razmejevanja med njim in materjo. Otrok v
tem obdobju potrebuje podporo in varnost, ki jo nudi mati, pridobiva pa tudi izkušnjo o
ločenosti od nje in o njuni različnosti. Potrebuje „dovolj dobro mamo” in ne popolne.
Razen tega je otrok zmožen vzpostaviti meje le, če so jasne meje ljudi, s katerimi živi
(Čačinovič Vogrinčič 1998, 215).
Prva ljubezen, ki jo otrok izkusi, mora biti povsem brezpogojna, saj sam ni zmožen
narediti ničesar, da bi si zaslužil starševsko ljubezen. Če ima mama rada svojega otroka
zato, ker obstaja, otrok razvije občutek, da je ljubljen, in to imenujemo brezpogojna
ljubljenost. Doživetje brezpogojne ljubljenosti je zelo pomembno za otrokov nadaljnji
razvoj. Če je otrok v prvem letu in pol prikrajšan za brezpogojno ljubezen svojih staršev,
razvije v odnosu do sveta in drugih ljudi občutje temeljne ničvrednosti (Milivojević 2008,
630). Starši morajo skrbeti za razvoj otrokove integritete, ki je ključna za to, kako se bo
otrok razvijal kot človek (Juul 2009, 66).
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Izkušnje s starši omogočajo, da otrok razvije pričakovanja o razpoložljivosti pomembnih
drugih v življenju. Na njegova pričakovanja vplivajo zgledi iz njegove izvorne družine.
Z opazovanjem tega, kako se starša obnašata drug z drugim, z njim ali z zunanjim svetom,
se namreč uči človeškega vedenja in bo v svet stopil s tukaj pridobljenimi izkušnjami in
zgledi (Ule in Miheljak 1995, 29).
Otrok na podlagi odnosa med staršema prvič doživlja ljubezen med žensko in moškim.
Tukaj pridobi prva spoznanja o spolni ljubezni in o iskrenem ljubezenskem odnosu. Zdrav
in dober partnerski odnos staršev bo rezultiral, da bo otrok imel zaupanje in optimistično
stališče do odnosa med spoloma in da bo v njem prevladalo prepričanje o tem, da bo
nekoč tudi sam doživel spolno ljubezen (Košiček 2000, 23).
Za osebnostni razvoj otroka je nadvse pomembno, da starša zagotovita zaščito in potrebne
pogoje ter omogočita njegov vstop v sistem norm in vrednot, ki vladajo v družbi. To lahko
naredita le tako, da v družini vzpostavita vloge, ki ustrezajo pričakovanjem družbe
(Čačinovič Vogrinčič 1998, 52).

1.3 Družinsko okolje in otrokov razvoj
Starševska frustracija in kazen sprožata v prvih letih otrokovega razvoja separacijsko
grozo in strah pred zavrnitvijo, medtem ko starševska pohvala sproži občutek ljubljenosti
in sprejetosti. Ko bo otrok integriral predstavo o starševski frustraciji in o starševski
ljubezni, bo razumel, da ga starši ljubijo tudi takrat, ko kaznujejo njegovo vedenje. Starši,
ki običajno ne ločijo med otrokom kot osebo in otrokovim vedenjem, se večinoma
ujamejo v eno od naslednjih pasti: ali otroku dajejo preveč brezpogojne ljubezni ali mu
dajejo preveč pogojne ljubezni. Če mu dajejo pretežno brezpogojno ljubezen, je rezultat
otrok, ki ni dovolj socializiran. Otrok postane len, razvajen, nezrel in obstane na določeni
infantilni razvojni stopnji. Tak otrok bo od svoje okolice zahteval, da mu izpolnjuje želje,
pri čemer mu zahteve okolice in drugih ljudi ne bodo mar. Če pa je otrok prejemal
predvsem pogojno ljubezen, postane preveč socializiran. V kolikor pri vzgoji otroka ni
prisotne dovolj brezpogojne starševske ljubezni, otrok razvije občutek temeljne
neljubljenosti (Milivojević 2008, 632–633).
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Otrok je do približno šestega, sedmega leta starosti popolnoma odprt in zaupljiv, ne loči
med prav in narobe, med dobrim in slabim, to se uči po zgledu od pomembnih drugih. V
tem obdobju sestavlja podobo o tem, kdo je, kaj sme in česa ne, kaj mora narediti, da dobi
tisto, kar potrebuje. Medtem ko opazuje svoje starše, se ravna po njihovih odzivih. V tem
obdobju najbolj hrepeni po ljubezni in naredi vse, da bi jo tudi dobil. Sposoben se je
popolnoma podrediti in pozabiti nase, da bi bil ljubljen in sprejet. To je obdobje, ko v sebi
sestavlja program o tem, kaj je ljubezen. Desna polovica možganov išče primerjavo in ko
najde tipičen primer, mu da pomen, ki ga potem shrani in postane pravilo, prepričanje.
Vse te informacije in prepričanja se vgradijo v podzavest; kot odrasli se jih ne zavedamo
in jih pogosto ne opazimo (Kališnik 2015, 40–41).
Čačinovič Vogrinčič (1998, 26) navaja, da je Erikson razvil teorijo psihosocialnega
razvoja otroka in razvoja osebne identitete, ki poteka v zaporednih stopnjah. Model je
sestavljen iz osmih stopenj, na vsaki stopnji mora otrok rešiti specifične probleme
razvoja, vsaka faza postavlja nove naloge, odpira nove možnosti. Erikson je za vsako
obdobje postavil razvojni cilj in hkrati pokazal možen neugoden izid.
Razvojni cilj prvega razvojnega obdobja, ki zajema prvo leto otrokovega življenja, je
zaupanje. Če otrok v tem obdobju ne dobi dovolj dobrih izkušenj za temeljno zaupanje,
bo zanj značilno temeljno nezaupanje. Razvojni cilj drugega razvojnega obdobja, ki traja
od prvega do četrtega leta starosti, je avtonomija. V tem času otrok zbira pomembne
izkušnje o samostojnosti in neodvisnosti. V primeru, da od svojih staršev ne dobi dovolj
spodbud za avtonomijo, bodo v njem prevladali dvom, strah in negotovost. V naslednjem
obdobju, ki traja od četrtega do petega leta starosti, je razvojni cilj iniciativnost. To je
obdobje, ko otrok že zmore sam sebi postaviti cilje in ravnati tako, da jih bo uresničil, s
čimer starše sili k temu, da mu postavijo omejitve. Četrto razvojno obdobje zajema čas
med šestim in enajstim letom. Cilj tega obdobja je delavnost: otrok zmore in tudi želi
prevzeti naloge in obveznosti ter pokazati svojo vztrajnost pri opravilu. V tem obdobju
gre otrok prvič v šolo, kjer ima možnost doživeti uspeh in zadovoljstvo. Avtor poseben
pomen pripisuje peti fazi, ki obsega obdobje med 12. in 15. letom. To obdobje je
pomembno predvsem za razvoj identitete, to je čas, ko mora odraščajoči otrok zbrati prve
bolj celostne odgovore na vprašanja, kdo je kot oseba, kaj zmore, kakšen je v očeh drugih.
Ti „drugi” so najprej otrokova družina, zato je tukaj na preizkušnji sposobnost družine za
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razreševanje konfliktov in sposobnost za ljubezen in pogajanje. Naslednja tri obdobja so
obdobja odraslosti, skozi katera se oblikujejo intimnost, ustvarjalnost in integralnost
(Čačinovič Vogrinčič 1998, 26–27).
Veliko staršev misli, da mora svoja čustva pred otroki skrivati in jih na ta način zaščititi.
Vendar otroci zaznajo čustva staršev, pa če se jih ti odločijo zavestno izraziti ali ne. Otroci
bodo zaradi nasprotujočih si informacij zmedeni in se bodo lahko počutili krive. Če eden
od staršev potlači jezo, ki jo čuti do svojega partnerja ali zakonca, jo otroci izrazijo z
jeznim, uporniškim vedenjem in kljubovanjem. Če kateri od staršev potlači žalost in
bolečino, bodo otroci več jokali (Gray 1996, 131–132).
Poznamo pet pogojev pozitivnega razvoja (v angleščini pet C-jev), ki so obenem tudi
osnovne potrebe vsakega družinskega sistema, to so:
- pripadnost (connection),
- zaupanje (confidence),
- spoštovanje (competence),
- prepoznavnost (character),
- sočutje (compassion).
Prvi pogoj, pripadnost smo že podrobno opisali. Otrok za zdrav razvoj potrebuje tudi
zaupanje, kar pomeni, da lahko verjame, da mu bodo starši dajali pristen odziv. Nadvse
pomembno je, da starši ob pristnem odzivanju na otroka v njem pomagajo razvijati
zmožnost prepoznavanja in razločevanja pristnega in nepristnega, varnega in ne varnega,
predvidljivega in nepredvidljivega. Če otrok čuti, da ne more zaupati odzivom svojih
staršev, se bo pred zavrženostjo branil s fizično prisotnostjo in preverjanjem. Primer
uničenega zaupanja so dvojna sporočila (ang. double bind), s katerimi starši otroka
čustveno manipulirajo (Kompan Erzar 2006, 20). Tretji pogoj zdravega razvoja je
kompetenca, ki v družini pomeni spoštovanje sebe in dostojanstvo. Pod dostojanstvom
razumemo to, da je družinskim članom dovoljeno čutiti to, kar čutijo in misliti tisto, kar
mislijo in ne tisto, kar drugi pričakujejo od njih. Pri tem je pomembno, da so člani družine
sposobni poslušati drug drugega in se učiti drug od drugega. Spoštovanje in dostojanstvo
lahko obstajata le v okolju, kjer sta prisotna pripadnost in zaupanje. Naslednji pogoj
zdravega razvoja je prepoznavnost. To je posameznikova sposobnost poiskati in razdelati
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svojo individualnost do te mere, da lahko v svojem delu in življenju prepoznava
poklicanost in enkratnost. Prepoznavnost v družini pomeni sposobnost staršev, da ob
vsakem otroku razvijeta edinstven stik. Otrokova prepoznavnost v družini je odvisna od
tega, v kolikšni meri sta ga starša zmožna slišati v njegovih lastnih potrebah in danostih
(Kompan Erzar 2006, 22–23).
Ko so v družini prisotne vse naštete komponente, se razvije peta, najpomembnejša, to je
sočutje. Sočutje je najvišji dosežek družinskega sistema in hkrati temelj vsakega zdravega
sistema. Sočutje v sistem prihaja na treh ravneh. Najprej kot sočutje med zakoncema, nato
kot sposobnost začutiti otroka, mu omogočiti prostor in se mu posvetiti tako, da začuti
pripadnost in razvije zaupanje, ter nazadnje sočutje, ki vstopa v sistem iz zunanjega sveta.
Sistem v tem primeru sprejme vase nekaj novega, kar lahko spremeni strukturo družine
in čustvene vezi, ki v njej vladajo. Za večjo prisotnost sočutja v družini je potrebno pri
njenih članih razvijati čut za resnico, pristnost in prepoznavnost (Kompan Erzar 2006,
23–24).

1.4 Avtonomija in intimnost v družini
Osrednji pojmi družinskih odnosov so povezani z dvema osnovnima potrebama človeka:
da je zadovoljen s sabo in da je zadovoljen v odnosih z drugimi ljudmi. Prva osnovna
potreba je potreba po avtonomiji, ki zajema:
- zadovoljitev lastnih potreb,
- zagovarjanje lastnih interesov,
- z lastnimi potenciali in željami skladen osebnostni razvoj,
- neodvisnost; svobodo v odgovornosti zase,
- zadovoljnost s samim seboj in s svojo aktivnostjo.
Druga je potreba po povezanosti oziroma skrb za druge, ki zajema:
- željo biti dragocen drugemu,
- biti drugemu v pomoč,
- sodelovati z drugimi,
- izpolnjevati potrebe drugih,
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- zaščititi druge,
- biti ljubljen in cenjen (Bouwkamp 1995, 17).
Tako je posameznikova pomembna naloga v izvorni družini, da si zagotovi
zadovoljevanje dveh temeljnih potreb. V družini mora izkusiti, da lahko pove, kdo je in
kaj želi ter sprejme enako sporočilo od drugega. Razvijanje občutka lastne vrednosti mu
bo torej omogočila izkušnja, da je lahko svobodno izražal svoja čustva, misli in želje ter
da jih je lahko soočil s čustvi, mislimi in željami drugih, prevzel odgovornost zanje, se
jih naučil obvladati in spreminjati. Avtonomijo v povezavi z intimnostjo pojmujemo kot
neodvisnost in hkratno povezanost z drugimi (Čačinovič Vogrinčič 1998, 10–11).
V družinskem sistemu je zelo pomembno samospoštovanje in dostojanstvo. Možnosti za
razvijanje raznih sposobnosti znotraj družine so odvisne od tega, koliko prostora ta
dopušča za priznavanje dostojanstva vsakega posameznika. Dostojanstvo pomeni
dovoljenje, da oseba »čuti, kar čuti«, in ne čuti tistega, kar bi drugi radi, da čuti, torej, da
lahko zaupa svojemu čutenju in se lahko uči od drugih (Kompan Erzar 2006, 22).
Temelj družinskega sistema je pripadnost oziroma povezanost. Starši so odgovorni za
ovrednotenje pripadnosti in priznanja, da jim otrok pripada in da oni pripadajo otroku, da
so mu na voljo. Zaradi zdrave in ovrednotene pripadnosti bo otrok o ljubezni in
sprejemanju s strani druge osebe prepričan tudi, ko bo nanjo celo jezen (Kompan Erzar
2006, 15–16).
Pomembna psihološka naloga družine je ohranjanje ravnotežja med navezanostjo in
samostojnostjo, navezanost in samostojnost družinskih članov sta namreč osnovna pogoja
družinskega življenja. Skupna naloga družine je, da obema procesoma daje stvarno
podobo in skrbi za njuno medsebojno usklajevanje. Vsaka družina mora upoštevati oba
vidika in četudi daje prednost enemu ali drugemu, sta za družinsko življenje pomembna
oba skupaj (Ule 2008, 84).
Za večino posameznikov je značilno, da vse življenje iščejo ravnovesje med potrebo po
avtonomiji in potrebo po povezanosti. To je pogosto težko doseči, ker se tisto, kar bi radi
dosegli, pogosto razlikuje od tistega, kar drugi pričakujejo od njih. Če ne najdejo pravih

11

rešitev za usklajevanje obeh potreb in če tako stanje traja dalj časa, razvijejo različne
simptome (Bouwkamp 1995, 18).
Vsaka družina mora vzpostaviti svojstven način ravnanja s potrebami članov in
razreševanja protislovja med potrebami posameznika in potrebami družine. Družine se
razlikujejo po tem, v kolikšni meri omogočajo članom, da povzročijo spremembo v
sistemu in zadovoljijo svoje potrebe. Tako ločimo zaprte, poljubne in odprte družine, ki
se razlikujejo po različnih potrebah in različnih možnostih posameznika, da izrazi in
zadovolji svoje potrebe (Čačinovič Vogrinčič 1998, 146).
Glede na mehanizem feedbacka, s katerim je družina sposobna vzdrževati in uravnavati
distanco med člani, razlikujemo tri tipe družin. Za zaprte družine je značilno, da
homeostazo1 utemeljujejo na negativnem feedbacku2. Te družine so skozi čas izdelale
toga, nespremenljiva pravila izražanja in zadovoljevanja potreb družine in posameznika.
V taki družini posameznik ni zmožen razmejiti svojih potreb od potreb drugih članov ali
od potreb družine. Lahko se zgodi, da je posameznik s svojimi potrebami izločen ali je z
družino nepovezan. Družina kot sistem se izogiba negativnostim, ki jih prinaša soočenje
s spreminjajočimi se potrebami članov in groženj od zunaj, ki bi lahko vplivale na njeno
strukturo (Čačinovič Vogrinčič 1998, 146–147).
Poljubne družine so do te mere prilagodljive in fleksibilne družinske skupnosti, da ne
morejo vzpostaviti identitete. Značilne so nenehne spremembe v notranjih mejah in
podsistemih, tako posamezniki lahko delajo, kar hočejo. V ospredju sta ustvarjalnost in
inspiracija, tekmovalnost ni prisotna, saj je samovoljna raznolikost omogočena. V njih
ima individualnost prednost pred kolektivnostjo (Čačinovič Vogrinčič 1998, 149).
Za odprte družine je značilno, da lahko njeni člani pri zadovoljevanju svojih potreb
dobijo izkustva za oblikovanje svojega »jaza«. Fleksibilnost struktur meja, podsistemov
in vlog je jasna in so spremembe dopuščene. Prepoznavanje in pristajanje na potrebe
drugega je posledica zdrave povezanosti članov. V takih družinah se čustva izražajo bolj

1

V družini pomeni, da družinski sistem deluje tako, da vedno znova vzpostavlja ravnovesje. Mehanizem,
ki omogoča homeostazo, je feedback.
2
Povratna informacija.
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odkrito in člani spodbujajo drug drugega k izražanju iskrenih čustev in misli (Čačinovič
Vogrinčič 1998, 150).
Satir (1995, 109) pravi, da poznamo zaprte in odprte družine, ki se bistveno razlikujejo v
načinu odzivanja na neko spremembo, ki se pojavi v sistemu ali zunaj njega. Posamezni
deli zaprtih sistemov so togo in nespremenljivo povezani ali ločeni, med njimi ni pretoka
informacij, prav tako ga ni od zunaj navznoter in ne od znotraj navzven. V takih sistemih
ni nobenih omejitev. Za odprte sisteme je značilno, da so njihovi posamezni deli med
seboj povezani, odzivajo se in so občutljivi drug za drugega, pretok informacij je
nemoten, prav tako je nemotena izmenjava informacij z notranjim in zunanjim okoljem.
Poznan je koncept odnosne individualizacije. Ta predstavlja individualizacijo kot
izoblikovanje individualnih lastnosti in postavljanje psihičnih meja osebnosti. Višja raven
individualizacije predstavlja višjo raven odnosa. Vsak korak naprej v individualizaciji
zahteva novo ravnotežje avtonomije in povezanosti. Znak pomanjkljive individualizacije
v družini so člani, ki lastnih čustev, želja in idej v odnosu z drugimi ne morejo jasno
izraziti, razmejiti in razločiti, še posebej ne v situacijah, ki zahtevajo empatijo in bližino
(Čačinovič Vogrinčič 1998, 68).
Gostečnik (2001, 111) je mnenja, da razmišljanja in pogovori o čustvih in mislih v zvezi
s separacijo in avtonomijo pomagajo vsem družinskim članom. Pri tem izpostavlja
naslednje vidike:
- sprejemanje razlik v čutenju in mislih vsakega člana,
- pomoč vsakemu družinskemu članu, da spregovori o svojih čustvih in mislih,
- spodbujanje posameznega družinskega člana, še posebej s strani staršev, ko se le-ta
odloča za odhod od doma,
- usmerjanje in spodbujanje vsakega člana na njegove pozitivne lastnosti, s poudarkom
na področju, kjer je lahko uspešen,
- spodbujanje vsakega člana družine, da lahko tekmuje tako v družini sami kakor tudi
zunaj nje.
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Pri razmišljanju in pogovorih o čutenjih in mislih v zvezi z razvojem povezanosti in
intimnosti Gostečnik (2001, 111–112) izpostavlja naslednje komponente:
- spodbujanje družinskih članov k pogovoru o svojih občutjih, doživetjih, naj bodo ta
kakršnakoli,
- sprejemanje govora o ranljivosti vsakega člana posebej, zlasti o razočaranjih, bolečinah
pa tudi o sreči in navdušenju,
- spodbujanje sočustvovanja, vživljanja v drugo osebo ali empatije tako v družini kakor
tudi do ljudi izven družine,
- spodbujanje izražanja, predvsem s strani staršev, o odprti komunikaciji močnih afektov
jeze, žalosti in o načinu spopadanja z njimi,
- spodbujanje navezovanja stikov s prijatelji zunaj družine in odprt pogovor o njih.
V prvem poglavju smo predstavili pomen družine za otrokov razvoj, pri čemer smo
izpostavili najpomembnejši funkciji, ki ju mora zagotoviti svojim članom. Pri tem smo
poudarili pomembnost odnosov iz otroštva za vzpostavljanje kasnejših medosebnih
odnosov. V nadaljevanju bomo predstavili mlajše odrasle, ki se na prehodu v odraslo
dobo srečujejo z mnogimi ovirami. Poudarili bomo tudi odnose v družini v času, ko se
mlajši odrasel osamosvaja.
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2. MLAJŠI ODRASLI

Mlajši oziroma mladi odrasli so tisti, ki jih po tradicionalnih merilih (starost, izobrazba)
ne uvrščamo v kategorijo mladih, čeprav v tradicionalnem pomenu nimajo socialnega
statusa odraslih, saj niso ekonomsko neodvisni, niso redno zaposleni, nimajo lastne
družine ali živijo v izvornih družinah. Med mlade odrasle prištevamo osebe v starosti od
druge polovice dvajsetih let pa vse čez trideseta leta. Za njihov status je po eni strani
značilno, da so prekinili s statusom mladostnika, po drugi strani pa so zastali na prehodu
v odraslo dobo (Ule in Kuhar 2003, 41). Pred nekaj desetletji so zanje namesto izraza
»mlajši odrasli« uporabljali besedo »postadolescenca«, ki je označevala podaljševanje
mladosti v pozna dvajseta leta. Mladi oz. mlajši odrasli so sicer starostno tisti po
postadolescentnem obdobju, v drugi polovici dvajsetih let, a se to obdobje vse bolj
podaljšuje čez trideseta leta (Ule 2008, 241).
Pri mlajših odraslih so pogosti naslednji reverzibilni prehodi (Ule in Kuhar 2003, 41):
- zapustijo izvorno družino in se čez nekaj časa vrnejo k njej,
- zapustijo šolo in se čez nekaj časa spet vključijo vanjo,
- najdejo si delo, ki ga lahko vsak trenutek izgubijo,
- živijo v negotovi partnerski zvezi,
- spreminjajo svoje poklicne aspiracije bodisi zaradi osebnih preferenc bodisi zaradi
razmer na trgu dela,
- razvijejo življenjski slog, za katerega je značilno, da iščejo ravnotežje med
prilagajanjem in lastno potrebo po »biti drugačen«.
V naslednjem poglavju bomo podrobneje pogledali obdobje prehoda v odraslost in izzive,
s katerimi se mladi soočajo na prehodu. Osredotočili se bomo tudi na odnose v družini,
kadar se posameznik osamosvaja, in na njegove razvojne naloge v tem obdobju.
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2.1 Obdobje prehoda v odraslost
Meja med mladostjo in odraslostjo, med pripravo na aktivno življenje in dejanskim
aktivnim življenjem postaja vse bolj nejasna in zamegljena. Dejavnosti, ki so v preteklosti
označevale mladost, se vse bolj potegnejo v odraslost. Odločitve, ki naj bi jih mladi
sprejeli v mladosti oziroma ob prehodu, se vse bolj odlašajo in se prenašajo v odraslo
obdobje. Zaradi kulturnih sprememb postajata življenjski slog mladih in življenjski slog
odraslih vedno bolj podobna (Ule in Kuhar 2003, 39).
Pred nekaj desetletji je pričakovani življenjski potek sledil splošno sprejetemu vzorcu
odraščanja: šolanje je potekalo v mladosti, za odraslo dobo je bila značilna delovna
aktivnost, pozna odraslost je bil čas upokojevanja. V današnjem času je ta vzorec skoraj
v celoti neveljaven, saj mladi statusu odraslosti ne ustrezajo na podlagi vnaprej določenih
norm in kazalcev, temveč na podlagi pogajanj z družbenimi institucijami. Zaradi tega se
prehod iz mladosti v odraslost vse bolj zamika v kasnejša leta. Težave v temeljnih
institucijah prehoda, kot sta na primer zaposlovanje in osamosvajanje, povzročajo pri njih
precejšnjo tveganost in negotovost (Ule 2008, 236). Čeprav je prehod iz mladosti v
odraslost glede na posameznikov referenčni okvir individualiziran in edinstven, je še
vedno odvisen od strukturne lokacije, na primer izobraževalnega sistema in trga dela
(237). Mladim odraslim postaja področje zasebnega življenja vse bolj pomembno in pri
tem namesto dolžnosti in obveznosti v ospredje prihaja samouresničitev, hierarhijo in
delitev moči zasenči prizadevanje k dobrim partnerskim odnosom. Zaupanje v zasebnost
je zanje družbeno-političnega pomena (Ule in Miheljak 1995, 61).
Tradicionalno je prehod iz mladosti v odraslost vseboval tri faze: 1. prehod iz ekonomske
odvisnosti k ekonomski neodvisnosti, 2. prehod od izvorne družine k svoji lastni družini,
3. prehod iz vloge otroka k vlogi starša. Po mnenju Oinonenove (2003, 5) je
najpomembnejši pokazatelj odraslosti finančna neodvisnost, od katere je odvisno tudi
ustvarjanje lastne družine in doma. Finančna neodvisnost je še posebej povezana z
odločitvijo za otroka, le redki želijo namreč imeti otroka v obdobju iskanja redne službe.
Posledica spremenjenega pomena mladosti, odraslosti in prehoda v odraslost je, da je v
sodobnem času ustvarjanje družine vse manj samoumevna stopnja v življenjskem poteku
mladih. Starševstva ne zaznavajo kot obveznosti ali usode, ampak kot zavestno in
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premišljeno odločitev. Mladi dojemajo družino kot izraz izpolnjenega življenja, vendar
zavlačujejo z odločitvijo o ustvarjanju družine (Kuhar 2007, 51).
Po mnenju mladih sta finančna neodvisnost in ustvarjanje kariere najpomembnejša
kazalca prehoda v odraslost, zato se tudi bolj osredotočajo na kariero kot na ostala merila
odraslosti, npr. poroko, družino, starševstvo (Mortimer idr. 2016, 439).
Po Uletovi (2008,241) je za obdobje mladih oziroma mlajših odraslih značilno:
- intenzivno raziskovanje identitete,
- nestabilnost in spremembe,
- osredotočenost nase, samouresničitev,
- občutek vmesnosti med mladostjo in odraslostjo,
- spreminjanje življenja.
Odraslosti mladi ne istovetijo zgolj z objektivnimi kazalci, na primer z dokončanjem
šolanja, delovnim mestom, ustanovitvijo lastne družine, temveč z različnimi
subjektivnimi dejavniki, med katerimi je pomemben ta, da postanejo odrasli, ko se
počutijo odrasli (Ule 2008, 236). Precejšnje število mladih se istočasno počuti odrasle in
mlade, obenem se smatrajo premlade za odraslost v klasičnem pomenu besede. Pri tem
ne moremo zanemariti objektivnih značilnosti odraslosti, prav ekonomska odvisnost
(odvisnost od staršev) je namreč pomembna ovira za njihov vstop v odraslost.
Neodvisnost od družine je ključni faktor njihovega občutka odraslosti (237).
Po mnenju Uletove in Kuharjeve (2003, 39) je prišlo do ključnih sprememb v glavnih
institucijah, ki so do sedaj definirale prehod v odraslost. To so:
- družina, v kateri je oslabela avtoriteta staršev in se je okrepila avtoriteta mladih,
poroke so poznejše, mladi večkrat izberejo partnerstvo namesto poroke;
- izobraževanje, ki se je podaljšalo, obenem je prišlo do demokratizacije izobraževalnih
stilov;
- delo, za katerega je značilna fleksibilna zaposlitev, vseživljenjsko izobraževanje, v
poklicu pa je narasel pomen posameznikove samouresničitve;
- politika, za katero je značilna nizka udeležba mladih in odraslih;
- vsakdanje življenje, kjer v modi, spolnosti in komuniciranju prevladujejo vedenjski
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vzorci, ki jih sugerirajo mediji.

2.2 Odnosi s starši na prehodu v odraslost
Starši imajo zelo pomembno vlogo pri posameznikovem vzpostavljanju identitete, saj so
mu v naravi vsekakor najbližji (Steinberg 2014). Na prehodu v odraslost se posamezniki
počasi prilagajajo na nova pravila, pravila odraslosti, kar seveda ni lahko niti za starše, ki
morajo pri tem pokazati veliko razumevanja in vztrajnosti, niti za mlade, ki ob tem želijo
graditi svojo samostojnost (Gostečnik 2014, 104).
Družina v tem obdobju nudi posamezniku finančno in predvsem čustveno podporo, kar
je po mnenju nekaterih avtorjev relativno nov pojav. Družinski sistem deluje kot
varnostna mreža za mlajše odrasle tudi s tem, da zmanjšuje negativne učinke osebnih kriz
in težav na prehodu v odraslost. Kako družinski člani dojemajo medsebojno podporo, je
odvisno od številnih dejavnikov: od družinske klime, značilnosti posameznih družinskih
članov, medosebnih odnosov, kulture in norm, ki prevladujejo v družini (Lanz in
Tagliabue 2014). Družina kot najmočnejši stabilizacijski faktor osebnosti omogoča
svojim članom, da v njej nadoknadijo izgube, povzročene z delovnimi in drugimi
obremenitvami v zunanjem svetu (Ule, 2008).
Pri odraščanju je pomemben tudi posameznikov moralni razvoj. Razvoj celotne
možganske strukture mu omogoča, da prepoznava moralne kode, ki pomagajo lažje
razumeti družbo, jo vrednotiti in biti do nje tudi kritičen. Odraščajoči posameznik bo
zmogel tudi menjati pravila, narediti izjeme in ugotoviti, kaj je zares pomembno v
življenju. Ko mladostnik odrašča, začne ugotavljati, da njegov stil ni boljši ali slabši od
drugih, le drugačen. Na podlagi tega bo sposoben razviti spoštovanje do drugih, drugače
mislečih in čutečih. Tu ne gre zgolj za toleranco, ampak za resnično zanimanje za
drugega, tudi za to, zakaj je nekdo drugačen. Temu sledi skrb za druge, za drugačne, za
tiste, ki nimajo vsega, torej za sočutje in empatijo. Prav tako je pomembno, da mladostnik
razvije občutek pripadnosti, saj ta omogoča razvoj funkcionalnega delovanja vsake osebe.
Posameznik, ki nima občutka pripadnosti, se bo poskušal vključiti v nevarne družbe, v
katerih se bo na primer ukvarjal z nevarnim adrenalinskim športom, jemanjem in
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preprodajo substanc itd. V takšni skupini se bo počutil varnega in bo začutil pripadnost,
a bo zavirala njegov čut do drugačnega, saj za te skupine velja, da so po naravi zelo
avtoritarne (Gostečnik 2014, 109–111).
Obdobje mladega odraslega je začetek samostojnega življenja, začetek dopolnjevanja
tistega, kar je posameznik razvil v svoji izvorni družini. To je tudi čas, ko mlajši odrasel
izoblikuje osebne življenjske cilje in postane samostojen, funkcionalen in odgovoren
posameznik, ki se je sposoben povezati z drugim in ustvariti družino. Bolj kot se mlajši
odrasel razmeji od čustvenega programa svoje izvorne družine, manj stresov ga bo
spremljalo na poti skozi novi družinski življenjski ciklus. Glavna naloga posameznika je,
da se zave, kdo je, kaj hoče, od kod prihaja in kam gre. Da bi našel odgovore na ta
vprašanja, jih mora začutiti in doživeti v odnosih, saj ni dovolj, če vprašanja samo razume
(Kompan Erzar 2003, 52–53).

2.3 Izzivi na poti do odraslosti
Danes se mladi soočajo z radikalno novimi oblikami prehoda v odraslost in postati odrasla
oseba je dolgotrajen in zapleten proces. Na prehodu v odraslost so mladi različne starosti,
prehod ni linearen, kot je bil v preteklosti, temveč sinhroni in reverzibilen (Horowitz in
Bromnick 2007, 2; Lahelma in Gordon 2008, 5).
Stauber in Walther (2002) sta mnenja, da je prehod iz mladosti v odraslost negotov, kar
poimenujeta z izrazom »jo-jozacija«. Mladi zaradi večje tekmovalnosti, negotovosti in
nestabilnosti na trgu delovne sile podaljšujejo izobraževanje ali se v proces izobraževanja
vračajo, menjavajo zaposlitve, kar predstavlja precejšnjo oviro pri osamosvajanju in
neodvisnosti.
Pri mladih na prehodu v odraslost povzroča močan občutek tveganja in nevarnosti
konflikt med pritiski k individualni odgovornosti, ki je mehanizem discipliniranja na eni
strani in občutkom dejanske nemoči in ranljivosti na drugi strani (Ule 2008, 209). Razvoj
mladega odraslega teži v glavnem v dve smeri: v smer vedno večje individualizacije in v
smer socializacije. Osebnost mladega človeka postaja vedno bolj individualno izrazita,
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hkrati pa se vse bolj vrašča v vedno višje in kompleksnejše socialne skupnosti (Žlebnik
1975, 245).
Današnjim mladim predstavlja individualizacija velik izziv in tveganje, saj so pri
psihosocialni integraciji, ki je bila nekoč deloma v pristojnosti posredujočih institucij
(družine, dela, šole, raznih referenčnih skupin), prepuščeni sebi. Individualizacija pomeni
porast emancipacijskih možnosti in obenem porast konfliktnosti in duševnih obremenitev
za mlade odrasle od otroštva naprej. Izsledki nekaterih raziskav kažejo, da so v odzivanju
mladih na individualizacijo prisotne progresivne in regresivne oblike. K progresivnim
oblikam prištevamo večjo avtonomnost, večjo senzibilnost za individualne posebnosti in
razlike, odgovorno vodenje lastnega življenja, odpoved stereotipom, sposobnost
prenašanja razlik in zmožnost demokratičnega reševanja konfliktov. Regresivne oblike
pa so pomanjkanje samozaupanja, nezmožnost povezovanja individualnih potreb s
potrebami ostalih, nihanje med begom pred resničnim svetom v svet sanj (Ule in Miheljak
1995, 66).
Za razvoj stabilnega značaja in pridobitev prepoznavnosti ter družbeno priznane identitete
mora posameznik razpolagati z različnimi kompetencami, ki bodo omogočile, da bo znal
delovati v družbi, ravnati s predmeti dela, potrošnimi dobrinami ter znal uravnavati svoje
duševno ravnovesje. Posameznik si o sebi ustvari določeno podobo oziroma notranji
koncept predstav, stališč, sodb, vrednotenj in ocen o lastnih možnostih delovanja v družbi.
Na razvoj posameznikove stabilne samopodobe vpliva ujemanje njegovih kompetenc za
delovanje v aktualnih življenjskih situacijah z obstoječimi zahtevami (Ule in Miheljak
1995, 29).
Andreas Walther in Alter Schlathof (2001) razlikujeta tri načine življenja mlajših
odraslih:
Deljeno življenje je značilno za mlade, ki doživljajo določene aspekte mladosti in
značilnosti odraslosti, npr. so poklicno in karierno dejavni, imajo naporno poklicno
življenje, obenem pa so inovativni v zasebnem življenju in so aktivno udeleženi v
mladostniških subkulturah.
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Neodločeno življenje živijo osebe, ki se ne identificirajo niti za mlade niti za odrasle,
niso zaposlene in ne živijo v stabilnem partnerskem odnosu ter posledično nimajo jasnih
ciljev prehoda v odraslost.
Nihajoče življenje je značilno za osebe, ki zavestno nihajo med obema obdobjema v
želji, da bi bodisi uživali prednosti obeh obdobij bodisi se izognili manj ugodnim
značilnostim enega ali drugega statusa (Ule in Kuhar 2003, 41–42).
Mlajši odrasli pogosto živijo »tukaj in zdaj«, tovrstno življenje je pogosto povezano z
individualizmom in njegovimi slabostmi, kot so egocentrizem in egoistična naravnanost
(Oinonen 2003, 9).
V zadnjem desetletju se je uveljavil poseben izraz za obdobje med mladostništvom in
zgodnjo odraslostjo: prehod v odraslost (angl. »emerging adulthood«), ki se začne po
adolescenci in v katerem je individualizem pomembnejši od dejavnikov, ki so v
preteklosti zaznamovali prehod v odraslost (ustvarjanje lastne družine, ekonomska
neodvisnost). Pojem je oblikoval ameriški psiholog Jeffrej Jensen Arnett. Mladi imajo v
težkih razmerah ob iskanju službe in stanovanja občutek, da so obstali nekje med
otroštvom in odraslostjo. V članku Emerging adulthoof: A theory of development from
the late teens through the twenties Arnett (2004) razlaga razvoj mladih po obdobju
mladostništva v tehnološko razvitih družbah, ki mladim omogočajo podaljšano obdobje
neodvisnega eksperimentiranja. Arnett je v svojih raziskavah s študenti v ZDA ugotovil,
da so se pojmovanja značilnosti odrasle osebe precej spremenila. Prav tako se je
spremenil življenjski potek mladih ljudi v obdobju od poznih najstniških let do sredine
dvajsetih let (Puklek Lepuvšček in Zupančič 2010, 90–91).
Arnett (2004) navaja pet značilnosti, ki opredeljujejo prehod v odraslost in to obdobje
ločijo od ostalih razvojnih obdobij:
1. Čas identitetnega raziskovanja: ta razvojna naloga je v preteklosti veljala le za
obdobje mladostništva (Zupančič 2004). Arnett (2001, 2004) postavlja identitetno
raziskovanje predvsem v obdobje prehoda v odraslost. V tem obdobju mladi
raziskujejo različne možnosti in izkusijo življenjske priložnosti na različnih
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področjih, še posebej na področju dela, partnerskih odnosov in svetovnega nazora.
Identitetno raziskovanje se začne že v času mladostništva, večinoma pa poteka in
se zaključuje v obdobju prehoda v odraslost. Mladi skozi preizkušanje različnih
možnosti ugotavljajo, kdo so in kaj želijo početi v življenju. To je obdobje, ko se
bistveno poveča neodvisnost od staršev. Veliko mladih se odseli od doma (v času
študija, ob prvi zaposlitvi, zlasti izven domačega kraja), kljub temu pa niso
dolgoročno opredeljeni kot odrasli, saj bodisi niso stalno zaposleni bodisi nimajo
stabilnih partnerskih zvez, še manj je poročenih.
2. Čas nestabilnosti: preizkušanje različnih možnosti je povezano tudi z
nestabilnostjo. V ZDA je prehod v odraslost tudi obdobje pogoste menjave
bivališč. Kraj bivanja menjajo zaradi selitve v času študija (iz študentskega doma
v najemniško stanovanje), po kolidžu veliko mladih opusti študij in se zato
preselijo. V tem obdobju jih veliko začne živeti v skupnem gospodinjstvu s
partnerjem, vendar se veliko partnerskih zvez konča. Okoli 40 odstotkov mladih
v ZDA se za kratek čas v obdobju prehoda v odraslost ponovno preseli k staršem.
V tem obdobju veliko potujejo, raziskujejo druge kraje in dežele.
3. Čas osredotočenosti na sebe: osebe na prehodu v odraslost so manj egocentrične
kot mladostniki, kar je razvidno iz njihovega odnosa do drugih, zlasti do staršev.
V večji meri upoštevajo mnenje in poglede drugih, se vživijo v njihov položaj, so
tolerantni do drugačnosti, starše vse bolj obravnavajo kot osebe z različnimi
vlogami in lastno osebnostjo. Osredotočenost nase pomeni tudi, da v tem času
nimajo veliko socialnih obvez in dolžnosti, zato pa veliko osebne svobode. To
obdobje prepoznavajo kot obdobje, ko niso nikomur odgovorni in s svojim
življenjem

počnejo,

kar želijo.

Cilj samoosredotočenosti

je pridobiti

samozadostnost – samostojnost, ki jo zaznavajo kot temeljno merilo odrasle
osebe. Samostojnost je tudi pogoj za pripravljenost postati odgovorna oseba, torej
pripravljenost na partnerstvo, starševstvo in vlogo v širši družbeni skupnosti.
4. Čas »nekje vmes«: mladi se v obdobju prehoda v odraslost ne označujejo več za
mladostnike, saj so mnenja, da se razlikujejo od njihove starostne skupine (ne
obiskujejo več srednje šole, njihov telesni razvoj je končan, mnogi že ne živijo
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doma). Prav tako se jih večina še vedno ne opredeljuje za popolnoma odrasle.
Razlog za njihovo neodločenost so tudi merila, ki jih sami postavijo za vstop v
odraslo dobo. Pri tem navajajo predvsem merila, ki jih posameznik doseže
postopno. Arnett izpostavlja tri najpogostejša merila, ki jih navajajo mladi: a)
sprejemanje osebne odgovornosti, b) sprejemanje neodvisnih odločitev in c)
finančna neodvisnost.
5. Čas veliko možnosti: obdobje prehoda v odraslost posamezniki doživljajo
pozitivno in optimistično, menijo, da bodo nekoč dosegli, kar želijo. Z vidika
odraslih so idealistična pričakovanja mladih rezultat njihovega pomanjkanja
izkušenj z dolgotrajnimi obvezami (življenje v partnerskem odnosu, starševstvo),
saj svojih pričakovanj še niso preverjali v resničnem življenju. Tudi za mlade, ki
so živeli v slabših socialnih razmerah, je prehod v odraslost priložnost, da v svoje
življenje vnesejo spremembe, oblikujejo neodvisno identiteto, začnejo sprejemati
samostojne odločitve o tem, kaj si želijo v življenju (Arnett 2004, 207–228).
Mladi so v tem obdobju precej neodločni glede prihodnosti, pri čemer ne moremo govoriti
o homogeni skupini, saj so lahko individualne razlike velike (Moreno, 2012).

2.4 Razvojne naloge mlajših odraslih
Zgodnja odraslost je obdobje, ko telesni razvoj doseže optimalno raven, ko se posameznik
prvič zaposli, se finančno osamosvoji, oblikuje dolgoročni partnerski odnos in ustvari
družino. Tudi v tem obdobju govorimo o razvojnih nalogah, ki kažejo zvezne spremembe
iz obdobja mladostništva. V razvitih družbah govorimo o naslednjih razvojnih nalogah:
- samostojnost
Pomeni čustveno in finančno osamosvajanje mlajšega odraslega od izvorne družine.
Odnos med mlajšim odraslim in njegovo družino se čustveno ne prekine, temveč se
kakovostno spremeni v egalitarnega.
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- integracija novih socialnih vlog
Pomeni preoblikovanje v mladostništvu že pridobljene identitete. Gre za združevanje
novih vlog (poklicne, partnerske, starševske) v celovito identiteto, kar zahteva
razreševanje konfliktov med različnimi odraslimi vlogami.
- čustvena stabilnost
Pod tem pojmujemo razvoj tolerantnosti do čustvenih napetosti in frustracij na način, da
le-te oseba postopoma doživlja kot sestavni del vsakdanjega življenja in se z njimi
učinkovito spoprijema.
- ustalitev v poklicu
V tem obdobju pridobi oseba ustrezno izobrazbo za opravljanje določenega poklica, se
prvič stalno zaposli, pridobi nova poklicna znanja in spretnosti.
- intimnost
Pomeni sposobnost samorazkrivanja partnerju, ustvarjanje naklonjenega odnosa z drugo
osebo tako, da posameznika ne ogroža strah pred izgubo lastne identitete.
- prilagajanje na partnerstvo/zakonsko skupnost
Na podlagi intimnega odnosa se mlajši odrasli odločajo za poroko ali zunajzakonsko
skupnost. Ta prehod v skupno življenje zahteva od posameznika določeno mero
prilagajanja. Ker se mladi težko prilagajajo, so prva leta po poroki tudi najtežja.
- ureditev bivanja
Soočanje s pomembnimi odločitvami glede tega, kdaj, kje in kako si bodo uredili lastno
bivališče.
- prilagajanje na starševstvo
V vlogi staršev se posamezniki spoprijemajo s prilagajanjem na finančnem, socialnem
in čustvenem področju. Povečajo se odgovornosti.
- razvoj pripadnosti družbenim skupinam in družbene odgovornosti
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Mlajši odrasli se omejujejo na delovanje v okviru hišnih svetov, svetov staršev,
mladinskih in športnih organizacij. Njihove družbene dejavnosti se pretežno dogajajo v
vrstniških oziroma prijateljskih skupinah (Zupančič, Fekonja in Kavčič 2004, 8-9).

2.5 Povezanost mlajših odraslih z izvorno družino
Mlajši odrasli se, kar se tiče njihovega odnosa do izvorne družine oziroma doma, v celoti
gledano prej osamosvajajo. Njihove povezave s starši so fleksibilne, starševsko pomoč
potrebujejo predvsem, ko jih tarejo duševne ali ekonomske težave. Starši v življenju
svojih otrok vse bolj dobivajo vlogo svetovalca, ki jo lahko izvajajo le s primerne razdalje
tako, da otrokom zgodaj dopustijo samodejavnost in jih vodijo na »dolgi rok« (Ule in
Miheljak 1995, 60).
Mladi zapustijo izvorno družino z namenom, da samostojno zaživijo, preden se ustalijo
in poročijo. Običajno živijo samostojno ali skupaj s svojimi vrstniki, kolegi s študija.
Mnogi zapustijo dom, ker živijo v zunajzakonski zvezi in želijo ugotoviti, ali se bo
njihovo razmerje razvilo naprej v smeri sklenitve zakona. Pomembno je vedeti, da
odselitev od izvorne družine ni nujno dokončna in ne pomeni doseganja samostojnosti in
neodvisnosti (Gordon in Lahelma 2002, 5).
Mlajši odrasli, ki živijo v svojem gospodinjstvu in so pogosto finančno še vedno odvisni
od svojih staršev, računajo na to, da se lahko zaradi brezposelnosti ali neuspelega
razmerja kadarkoli vrnejo domov. Nekateri avtorji to negotovost imenujejo »jo-jo efekt«,
ki mlade vodi v premike med odvisnostjo in neodvisnostjo (Gordon in Lahelma 2002, 5;
Oinonen 2003, 4).
Poznamo tri nefunkcionalne oblike povezanosti z izvorno družino:
- pomešane vloge brez pravih razmejitev,
- nasilne prekinitve stika,
- trikotniške povezave.
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Za prvo obliko je značilno, da posameznik ne ve, kdo je, v taki družini so vsi odgovorni
za vse, ni hierarhije, otroci postanejo starši lastnim staršem, starši otroci svojim otrokom,
sin prevzame očetovo vlogo, hči materino, med zakoncema in otroki ni nobenih
razmejitev, zakonska in starševska vloga sta pomešani. Odrasli posameznik ostane v takih
primerih izrazito vezan na svojo družino preko telefonskih stikov, stalne hoje domov do
polnega zlitja, ko ostane doma in ne nadaljuje svoje poti. Posameznikova psihična
struktura se oblikuje okrog potreb in vzdušja sistema, otrok se ne zaveda svojih potreb in
iniciativ. Mlajši odrasel, ki prihaja iz takšne družine, nikoli ne ve, kaj hoče, kdo je in kam
gre (Kompan Erzar 2003, 57).
Za drugo obliko je značilno, da posameznik ob začetku študija ali prvi zaposlitvi
popolnoma prekine vsakršen kontakt z družino. Oblike te prekinitve so lahko različne:
jezen pobeg od doma, zagrenjeno slovo in odhod v negotovost velikega mesta, neopazno
pešanje stikov in popolno zamrtje čustvenih vezi z domačimi. Prekinitev stika
posameznika in celotno družino oropa osnovne vitalne energije, iz katere se vsak izmed
članov napaja in razvija svojo samostojnost, ter naredi posameznika ranljivega in
izpraznjenega (Kompan Erzar 2003, 58).
Za trikotniške povezave je značilna zveza med zakoncema in otrokom, kjer je eden izmed
staršev povezan z otrokom na račun drugega starša ali pa zveza med enim od staršev, ki
je zlit z enim otrokom, drugega pa zavrne. Take povezave imajo svojevrstne posledice:
posamezniku onemogočijo, da bi druge člane družine videl kot realne ljudi, ne pa kot
figure v igri medgeneracijskih zapletov in čustvenih manipulacij. Te povezave napolnijo
čustveni svet mladega odraslega z nerealnimi pričakovanji o partnerstvu, intimnosti in
zrelih odnosih. Tak posameznik bo neuspešen pri vzpostavljanju partnerskega odnosa,
ker bo ostal zasvojen z dramo svoje izvorne družine (Kompan Erzar 2003, 58–59).
Vse tri oblike povezanosti z izvorno družino zbudijo v mladem odraslem občutek
nesposobnosti, tesnobe, nepredvidljivosti in strahu. Odnosi, ki naj bi bili pogoj za njegovo
preživetje, pomenijo zanj prostor, v katerem ni svobode in kjer ne more izoblikovati lastne
identitete na podlagi svojih potreb, želja in čutenj. V družinah, kjer prevladujejo takšni
vzorci odnosov, ni pravega sprejemanja, zrcaljenja in čustvene iskrenosti (Kompan Erzar
2003, 59).
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3. PARTNERSKI ODNOS

Pomemben prehod v človeškem življenju in v družinskem ciklu predstavlja
posameznikova odločitev za partnerski odnos. Postati par nikoli ni samo dogodek ali
ritual, ampak kompleksen proces odločitve za rast in spoznavanje samega sebe ob
drugem. Ta korak zahteva od posameznika notranjo psihično zrelost, sposobnost
odkrivanja novega in razreševanja starega, razvijanje obvladovanja napetosti in zmožnost
uravnoteženja potrebe po samostojnosti in potrebe po povezanosti z drugo osebo
(Kompan Erzar 2003, 66).
Ko dve osebi postaneta par, se ne srečata le dva posameznika, ampak vedno tudi dva
svetova. Ta dva svetova sta različna, kajti vsak partner je »drugačen«, različno je prežet
s svojo življenjsko zgodbo in izvorom, pa čeprav se pod vplivom začetne zaljubljenosti
partnerja doživljata kot »eno«. Sčasoma ta različnost postaja opazna in ena glavnih nalog
»nastajanja para« je ta, da različna svetova prideta na nek način skupaj, tako da ju osebi
potem bolje razumeta (Jellouschek 2014, 45–46).

3.1 Razvijanje partnerskega odnosa
Ko smo zaljubljeni, se v kemiji naših možganov nekaj spremeni. Raziskave, izdelane z
magnetno resonanco, so potrdile, da imajo zaljubljenost in z njo povezane emocije svoje
konfiguracije v določenih delih možganov. Povečanje delovanja dopamina v nas izzove
pozitivna občutja. Ko je ob nas partner, čutimo nepopisno stanje dobrega počutja, ugodja
in veselja (Varanelii 2013, 15–16).
Po Johnsonu (2012) stanje zaljubljenosti v posamezniku ustvarja prepričanost o tem, da
je skupaj z drugo osebo našel tudi končni smisel življenja. To stanje nam daje občutek
dopolnjenosti, partnerja identificiramo kot manjkajoči del svojega bitja. Življenje
doživljamo kot popolno – kot da bi imeli nadčloveško intenzivnost, ki nas dviguje nad
običajno raven bivanja. V začetni fazi zaljubljenosti je druga oseba neprestano v naših
mislih, v navzočnosti osebe, v katero smo zaljubljeni in ki je zaljubljena v nas, čutimo,
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da smo uzrti, sprejeti in srečni. Zato bi radi z njo preživeli čim več časa in temu se
pridružijo vsa čudesa zaljubljenosti. Zaradi teh in drugih razlogov tega človeka
idealiziramo in ga ne vidimo takega, kakršen je v resnici. Po nekaj letih zaljubljenost v
najboljšem primeru nadgradi ali nadomesti ljubezen, ki se kaže kot zanimanje in skrb za
potrebe ljubljene osebe. V tem obdobju se naučimo, kako pretvoriti ljubeča čustva v
ljubeča dejanja (Juul 2009, 109–110).
Ko začetna zaljubljenost po nekaj mesecih mine, nastopi naslednja faza medsebojnega
razmerja, to je ljubezen. Prehod iz stanja zaljubljenosti v stanje ljubezni je postopen. V
fazo ljubezni prihajamo takrat, kadar se zavedamo, da partnerja gledamo z drugačnimi
očmi, ko nas celo lahko kaj na njem moti. Navdušenje nad tistim, kar je bilo za nas novo,
prepušča prostor drugim vrednotam, na katere v začetku razmerja nismo bili pozorni, to
sta varnost in stanovitnost. V ljubezni, za razliko od zaljubljenosti, partnerja ne gledata
samo eden na drugega, ampak predvsem na skupno prihodnost. V tej fazi sta dve osebi,
ki skupaj ustvarjata nekaj tretjega (Varanelii 2013, 32).
Obstajajo številne na videz preproste razlage, zakaj se zaljubimo v določeno osebo.
Telesne značilnosti so lahko prav tako pomembne kot temperament in »kemija«. Spolna
privlačnost, ki kasneje brez dvoma lahko preraste v ljubezen, je na prvi pogled lahko
pomemben razlog, zakaj nas je pritegnilo k nekomu (Asen 1998, 80).
Privlačnost, ki partnerja pripelje skupaj, je prvenstveno zaznamovana s psihoorganskimi
vzgibi, saj partnerja nezavedno iščeta nekoga, čigar notranji psihoorganski svet bo
dopolnil oziroma izpopolnil njegov svet in on svet drugega. Pri tem bo partner iskal tudi
nekoga, ki lahko omogoči, da postane shramba za njegova čutenja, v katero bo lahko
prenesel zanj nesprejemljive psihoorganske vsebine iz zgodnje mladosti. Pri tem lahko
partner v partnerja projicira sledeče vsebine:
- svoje notranje podobe o sebi,
- svoje notranje podobe o drugih,
- podobo odnosov med staršema ter s tem v zvezi njegove lastne notranje psihične afekte
med podobami njegovega jaza in podobami drugih (Gostečnik 2015, 15).
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Kraljeva (2010, 57) pravi, da izhajamo iz različnih okolij, v katerih smo odraščali in dobili
edini nazorni prikaz zakona z vsemi njegovimi dobrimi in slabimi lastnostmi. V teh
okoljih smo se naučili biti ženska ali moški in je od teh okolij odvisno, kakšen zakon
bomo sami imeli. Če ne bomo razmišljali in se odločali, kakšen zakonec želimo biti, bo
vsak izmed nas avtomatično prevzel vlogo svoje matere ali očeta. Pomembno je, da se
partnerja po svojih močeh trudita, da se drug drugemu približata, se prilagodita in najdeta
nove načine komunikacije, ki jima bodo v pomoč pri premostitvi razlik in spremembi
navad.
Odrasel intimni odnos je zgrajen na ljubezni in je zaradi tega zelo podoben tesnemu
odnosu, ki ga je oseba kot otrok doživljala s svojo mamo, vendar pa je odrasel intimni
odnos bolj načrtovan in ima drugačne funkcije. Na oblikovanje odraslega intimnega
odnosa vplivajo vsi odnosi navezanosti, ki jih je oseba že izkusila v življenju, še posebej
primarna navezanost s skrbniki. Otrok razvije občutje varnosti in se tudi v odrasli dobi v
intimnem odnosu počuti varnega in zadovoljnega v primeru, če so njegovega primarnega
skrbnika odlikovali vztrajnost, predvidljivost, stabilnost in odzivnost na otrokove
potrebe. Če pa je v zgodnji otroški dobi doživljal zavračanje ali zavrženost, bo kot odrasel
do ljubezni doživljal anksioznost ali pa se bo izogibal intimnim odnosom (Poljanec 2015,
124).
Nekateri avtorji menijo, da je ljubezen proces navezovanja in da intimni odnosi sledijo
vzorcu, ki je bil značilen v zgodnjem otroštvu (Musek 1995, 117). Značilno je, da oseba
išče nekoga, ki je v lastni družini pridobil podobna občutja, tako se vzpostavi harmonija
njunih občutij. Pravzaprav bo to temelj najmočnejše privlačnosti med njima, temelj
zaljubljenosti, ki bo kasneje lahko vodil v zakonski odnos. Izhajajoč iz izkušenj v izvorni
družini partnerja drug v drugem iščeta to sorodnost oziroma jo na novo ustvarjata ali jo
izzoveta drug v drugem, da se bosta doživljala na podoben način, kot sta bila doživeta v
izvorni družini (Gostečnik 1999, 7).
Partnerja drug v drugem izzoveta izjemno močne dinamike ponavljanj njunih najbolj
bolečih scenarijev iz mladosti. V marsičem namreč drug v drugem prebujata najglobje
zakopane in potlačene afekte ter telesne senzacije, ki so skrite v njunih organskih
spominih in se sedaj vračajo; ker pa jih velikokrat ne prepoznavata, jih vedenjsko vedno
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znova odigravata. Zato je pomembno, da najprej prepoznata in razumeta drug drugega,
da razumeta in dojameta različne vidike notranjih svetov, ki bistveno pripomorejo k
njunemu konfliktnemu načinu vedenja in strastnim čustvenim vibracijam, ki vodijo v
razdiralna čutenja. Pomembno je tudi, da ustvarita čustveno okolje, v katerem bosta
zmogla razrešiti boleče konflikte ter prekiniti razdiralne začarane kroge vedenja, čutenja
in načina razmišljanja (Gostečnik 2015, 22–23).
Jellouschek (2014, 51) govori o »našem notranjem otroku«, ki »živi« v nas s svojimi
otroškimi izkušnjami, brazgotinami in bolečimi točkami. Na teh mestih smo tudi v odrasli
dobi, zlasti v partnerstvu, posebej občutljivi. Posameznikov odnos do partnerja je za
odnosom, ki ga ima kot otrok do svojih staršev, njegov najtesnejši odnos. Zato se pri
izbiranju partnerja pogosto odločamo za prav takega moškega ali žensko, ker si obetamo,
da bo prav on ali ona »ozdravil(a)« našega »notranjega otroka«. Dogaja se, da v začetnem
obdobju ta oseba posebej ljubeznivo poskrbi za naše »boleče točke«, smo pa izredno
razočarani, ko doživimo, da ravno ona znova udarja po teh ranah. Soočenje s tovrstnim
početjem partnerja je eden najpogostejših razlogov za spore v partnerstvu.
Kljub temu, da pri izbiri partnerja zavestno iščemo izključno dobre lastnosti in skušamo
zanikati slabe, se tudi te lastnosti kmalu pojavijo in nas globoko razočarajo. Ko bosta
partnerja to ugotovila, bosta trdila, da se je partner spremenil. V resnici pa so bile te slabe
lastnosti prisotne tudi prej, le da jih nista opazila. Ravno te slabe lastnosti bodo partnerja
najbolj povezovale in jih bosta morala razrešiti. Prepiri ju bodo opominjali na to, da se
jima ponuja priložnost, da zares vstopita v proces »odrešenja«. Če se bosta v svoji
ranjenosti bolj razumela in postala bolj rahločutna drug do drugega in do sebe, bosta drug
drugemu pomagala pri celjenju ran iz mladosti. Pri izbiri bodočega partnerja iščemo torej
osebo s podobnimi lastnostmi, kot so jih imeli naši starši, in ob njem pogosto ponovimo
stara doživetja z namenom, da se zares rešimo lastne preteklosti (Gostečnik 1999, 14).
Partnerja izberemo z namenom, da bo nadomestil tisto, kar smo ob odraščanju izgubili.
Vedno najdemo nekoga, ki nadomesti našo slabšo ustvarjalnost in čustva. V zvezi s
partnerjem znova najdemo lastne izgubljene lastnosti in to nekaj časa zelo dobro deluje.
Čez čas pa začnejo te partnerjeve lastnosti v nas prebujati občutke, ki so nam prepovedani
(Hendrix 1999, 57).
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Ko dva človeka ustvarita partnerski odnos, vanjo prineseta tudi »prtljago« iz preteklosti,
povezano z njunima družinama. V tej prtljagi je najti predpostavke o moških in ženskih
vlogah, predstave o tem, kakšni so »primerni« spolni odnosi ali kako se jim »primerno«
izogniti, nadalje posebna pravila glede redoljubnosti in prehranjevalnih navad. Prtljaga
lahko osebo ovira pri snovanju partnerstva, kar pomeni, da se moramo odločiti, kaj bomo
v njej ohranili, kaj opustili in kaj bomo vanjo novega prinesli. Partnerstvo je tako tudi
združitev dveh družin. Njegovo oblikovanje je zahteven proces, saj zahteva od partnerjev,
da pregledata in po potrebi tudi zavržeta nekaj prtljage iz preteklosti (Asen 1998, 87).
Partnerja vstopata v zvezo z določenimi predstavami tako o praktičnih kot o čustvenih
zadevah. Te predstave se navadno izoblikujejo v mladih letih na podlagi izkušenj iz
otroštva. Mož si na primer za zgled lahko postavi svojega očeta in pričakuje, da bo žena
prevzela vlogo, kakršno je imela njegova mama. Če mu vedenje staršev ni bilo všeč, bo
morda poskusil ravnati povsem drugače od svojega očeta in lahko od žene pričakuje, da
bo drugačna, kot je bila njegova mama. Takšna pričakovanja so v obdobju zaljubljenosti
pogosto skrita pod avreolo ljubezni in se zato partnerja nikoli ne sedeta in se ne pogovorita
o praktičnih vprašanjih, dokler ta ne prerastejo v težave. Velikokrat prav na tej točki
pridejo na površje razlike v njunih pričakovanjih (Beck 2013, 113).

3.2 Izražanje ljubezni v partnerskem odnosu
Vsak izmed nas izraža ljubezen v skladu s svojo predstavo o tem, kako se mora ljubezen
izražati. Predstava o ljubezni, ki je značilna za določeno osebo, povzroči, da ta oseba
izraža ljubezen samo na tiste načine, ki so značilni zanjo, druge načine izražanja pa
zavrača. Oseba v partnerskem odnosu prevaja svoje predstave o ljubezni v jezik, ki naj bi
bil sprejemljiv partnerju, in če imata oba podobne predstave o ljubezni, jih bo le-ta znal
pravilno razumeti. Milivojević to kodiranje imenuje signali ljubezni. Oseba bo
partnerjevo obnašanje razumela kot signal ljubezni le v primeru, da ima tudi sama enako
predstavo o ljubezni. V primeru, da obstaja med njunima predstavama o ljubezni
pomembno protislovje oziroma neskladje, je zelo verjetno, da bo med njima prišlo do
nesporazuma. Avtor navaja štiri napačne signale ljubezni, ki ne rezultirajo kakovostnega
partnerskega odnosa (Milivojević 2009, 68–72):
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- namišljeni signali ljubezni: oseba, izhajajoč iz svoje predstave o ljubezni, »sprejema«
signal ljubezni, ki v resnici sploh ne obstaja. Vedenje druge osebe si razlaga kot signal
ljubezni, čeprav to vedenje pri drugi osebi nima tega pomena;
- zgrešeni signali ljubezni: oseba pošilja signale ljubezni, ki so v skladu z njeno predstavo
o ljubezni, vendar niso vsebovani v partnerjevi predstavi o ljubezni. Druga oseba si te
signale lahko razlaga celo kot signale negacije ljubezni;
- lažni signali ljubezni: oseba, ki ne ljubi drugega, pošilja signale ljubezni, da bi v drugem
izzvala čustvo ljubezni z namenom, da bi lahko uresničila svoj skriti cilj. Gre za
manipulacijo s signali ljubezni, ki jo poznamo kot zapeljevanje;
- diskreditirani signali ljubezni: oseba resnično ljubi partnerja in mu pošilja signale
ljubezni, a ji druga oseba ne verjame in signale razume kot izraz manipulacije.
Ko se partnerja vidita v pravi luči, ko se medsebojno cenita toliko, kolikor cenita vsak
sebe, ko se naučita dajati, ne da bi v zameno kaj pričakovala, in ko sta si popolnoma
predana, začne med njima vladati ljubezen brez vsakih omejitev in brez vidnega napora.
Ko v odnosu zavlada tovrstna ljubezen, se partnerja ne izčrpavata s podrobnostmi svoje
zveze, niti se jima ni potrebno omejevati znotraj umetno ustvarjenih meja odnosa. Ta
način sporazumevanja postane za oba samoumeven, na egoizma poln pretekli odnos pa
začneta gledati kot na nekaj nenaravnega. V tem primeru deluje ljubezen samodejno, tako
kot v začetnem obdobju zaljubljenosti, vendar zdaj temelji na globokem poznavanju
svojega partnerja, ne pa na lastnih predstavah o njem (Hendrix 1999, 200).
Ljudi pri izkazovanju ljubezni pogosto ovira, da ne razumejo različnih jezikov ljubezni,
ki jih govorijo njihovi partnerji. Chapman (2002, 55) je mnenja, da obstaja pet osnovnih
jezikov ljubezni. To so načini, kako izraziti ljubezen svojemu partnerju:
1. Besede potrditve: svojega partnerja z besedami pohvalimo za vse dobre stvari, ki jih
naredi za nas.
2. Posvečen čas: svojemu partnerju posvetimo vso pozornost. Lahko gremo z njim na
večerjo, sprehod, v kino.
3. Sprejemanje daril: darilo nam sporoča »Mislil(a) je name.«
4. Usluge: opravljanje opravil za partnerja, za katere vemo, da mu veliko pomenijo.
5. Dotik: objemi, poljubi, držanje za roke, božanje, spolni odnos.
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3.3 Kazalniki kvalitete partnerskega odnosa
Partnerstvo je dejavnost, ki od nas zahteva vložek določenega kapitala, če želimo, da bo
uspešna. Pod besedo kapital razumemo sposobnost za pravo spolno ljubezen.
Samoumevno je, da partnerski odnos ni ljubezenski, če vanj ne prinesemo ljubezni. Če je
ljubezen med dvema šibka, bosta partnerja postala nezadovoljna drug z drugim, kar
privede do napetosti in nemira. Takšno dolgotrajnejše nezadovoljstvo povzroča med
partnerjema prepire, sčasoma čedalje hujše spopade, to pa spreminja skupno življenje v
bojišče. Zveza postane nasprotje tistega, kar sta si partnerja želela in pričakovala, ko sta
postala par (Košiček 2000, 13–14).
Skozi partnerski odnos se oba partnerja lahko spremenita. Spremembe v osebnostnih
lastnostih in spremembe v zunanjih okoliščinah lahko prav tako vplivajo na kvaliteto
odnosa. Zunanji dejavniki, kot sta recimo sprememba delovnega mesta ali zdravje, imajo
lahko neposreden ali posreden vpliv na partnersko zvezo. Spremembo pogosto
doživljamo kot spremembo na boljše, ki omogoča rast osebnosti in samorast. Sprememba
pomeni tudi neke vrste negotovost, nestalnost, saj ne vemo, kaj naj pričakujemo, tako
znotraj partnerskega odnosa partnerjema omogoča širitev in delitev novih izkušenj.
Nasprotno pa je stabilnost povezana s pozitivnim občutkom in zadovoljuje potrebo po
varnosti. Partnerja pripadata različnim »omrežjem«, ki ju različno določajo in to od njiju
zahteva veliko medsebojnega razumevanja, medsebojnega vživljanja in relativiranja
lastnih predstav. Kljub ljubezni ostajata tujca, ki živita blizu drug drugega, a se morata
vedno znova raziskovati, da bi se na novo spoznala (Jellouschek 2014, 46–47).
V partnerskem odnosu je zelo pomembno, da je oseba zmožna uvideti potrebe drugega,
jih upoštevati ter tako graditi odnos vzajemnosti in medsebojne povezanosti ter vživljanja
v partnerja. Kakovost odnosa nastaja z razvojem vzajemne identifikacije partnerjev. Z
večjim medsebojnim razumevanjem, čim bolj pristno vzajemno skrbjo in sočutnim
odzivanjem drug na drugega se bo izpolnila njuna potreba po navezavi in tako bosta
zmožna prenesti morebitna razočaranja. V tem smislu je intimnost priznanje sebe v
drugem in drugega v sebi ob spoštovanju razlik, ki obstajajo med njima. Pristen odnos
vključuje tudi zmožnost, da se oseba veseli lastne osebnosti na način, da ob priznavanju
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potreb drugega zna reči ne, če bi le-te pomenile izdajo in zanikanje lastnega jaza
(Gostečnik 2001, 318).
Za uspešen partnerski odnos je pomembno, da sta partnerja tudi dobra prijatelja. V
romantičnem odnosu je prijateljstvo običajno večjega pomena kot spolnost. Če partnerja
ne uspeta hitro in trdno skleniti prijateljstva, ljubezen kmalu izpuhti. Pravo prijateljstvo
je osnovano na enakovredni moči, ki temelji na vzajemnem poslušanju in izkazovanju
pozornosti (Glasser 1998, 35). Pari so uspešni tedaj, ko se partnerji osredotočijo na to,
kar je v drugem dobrega in iskrenega (Johnson 1994, 70).
Uletova (2009, 321) pri kvaliteti partnerskega odnosa izpostavlja naslednje dejavnike:
- pripravljenost na samorazkrivanje,
- težnja po fizični bližini,
- dajanje medsebojne pomoči,
- intenzivnost in obseg medsebojnega komuniciranja,
- obseg stvari, ki jih partnerja počneta skupaj,
- občutek medsebojne povezanosti in soodvisnosti,
- zadovoljstvo z odnosom.
Intenzivnost omenjenih dejavnikov ne izboljšuje nujno kvalitete odnosa. Na vsakdanji
ravni lahko opazimo, da večji ali manjši obseg stvari, ki jih partnerja počneta skupaj, ne
pomeni nujno njune večje ali manjše bližine. Dolgoletna partnerja morda preživita skupaj
manj časa, ukvarjata se z različnimi stvarmi in se manj pogovarjata kot sveži zaljubljenci,
a se v trenutku razumeta in si v kratkem času veliko povesta. Temeljna značilnost odnosa
je bližina, ki čez čas preraste v soodvisnost partnerjev. Prav soodvisnost je osnovna
kvaliteta odnosov ter po navadi tista, ki jo najprej opazimo. Pri tem mislimo na obliko
komuniciranja, kjer vsa dejanja ene osebe vplivajo na dejanja druge osebe. Soodvisnost
lahko nato preraste v vzajemnost, pri čemer partnerja enako sodelujeta pri oblikovanju
odnosa, dajanju čustvenih in mentalnih podpor, samoodprtosti in zaupanju. Tako
vzajemnost temelji na velikem medsebojnem spoštovanju in lojalnosti ter zahteva
brezpogojen odnos, zaupanje in čustveno angažiranje med partnerji (Ule 2009, 321).
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Poznamo naslednje značilnosti zdravega intimnega odnosa (Kompan Erzar 2003, 200–
203) :
- iskrenost in integriteta,
- spoštovanje drugega in svoboda,
- sočutje in razumevanje drugega,
- odsotnost manipulacije, kontrole in ustrahovanja,
- zvestoba in fizična privlačnost.
Beck (2013, 16–17) pravi, da za srečno zvezo ni dovolj zgolj ljubezen, ključne so tudi
nekatere posebne osebnostne lastnosti: pripadnost, občutljivost, pozornost, lojalnost,
odgovornost in zanesljivost. Pomembno je, da partnerja znata sodelovati, sklepati
kompromise in se držati skupnih odločitev. Znati morata sprejemati in odpuščati, biti
morata prožna in strpna do pomanjkljivosti ter posebnosti drugega. Za dosego
kvalitetnega in stvarnega odnosa je potrebna obojestranska izmeničnost zavzemanja
aktivne in pasivne vloge obeh partnerjev. Če to ni zagotovljeno, se odnos hitro izčrpa in
postane dolgočasen. Drugi pogoj kvalitetnega odnosa sta sposobnost in pripravljenost za
povratno medsebojno bližino ob hkratnem dopuščanju medsebojnega oddaljevanja.
Nenehna bližina uničuje partnerski odnos, zato je potrebno najti pravo mero bližine. Tretji
pogoj je zrelost in pripravljenost za sprejemanje podobnosti in različnosti v osebnosti in
vedenju. Zamolčevanje in izogibanje različnosti povzroča partnerskemu odnosu veliko
škode. Četrti pogoj za vzpostavitev kvalitetnega odnosa je zrelost in pripravljenost obeh
partnerjev za recipročno priznavanje in sprejemanje pravice do odraslega (progresivnega)
in otročjega (regresivnega) vedenja. Za trden partnerski odnos mora vsak partner imeti
možnost biti močan in šibek, uspešen in neuspešen, pameten in manj pameten (Brajša
1986, 31–32).
Odnosno-obojestransko zadovoljujoč partnerski odnos je tisti, v katerem odnos služi
obema partnerjema, v katerem oba enakopravno zadovoljujeta svoje potrebe. To lahko
dosežeta le, če oba enako doživljata svojo veljavo, če uspeta razviti dialog, si dovoljujeta
odkrito konfrontacijo o njunih razlikah, ne skrivata jih in jih ne žrtvujeta, ampak jih
kompromisno usklajujeta. Da to dosežeta, morata poznati in prepoznati svoje potrebe in
potrebe partnerja, kar omogoča razvita lastna identiteta in priznavanje partnerjeve
identitete. Tako so zagotovljeni pogoji za stvarno intimnost, za odnos, v katerem ni
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fiksiranih položajev. Položaj posameznega partnerja določa trenutno odnosna potreba
enega ali drugega partnerja. Vedenja posameznega partnerja v odnosu ne določajo
potrebe enega, ampak ga določajo usklajene potrebe obeh (Brajša 1982, 279).

3.4 Spoprijemanje s partnerskimi konflikti
Eden največjih izzivov, s katerim se partnerja morata spoprijeti, je, da določita, kakšne
odnose bosta imela s svojima družinama. Veliko parov poskuša leta in leta najti pravo
ravnovesje, nekateri pa želijo biti del velike družine. Nekatere osebe se poročijo z željo,
da bi postale del družine svojega partnerja, ker je same nikoli niso imeli in so vedno
hrepenele po njej. Takšna zveza je funkcionalna, če tudi izbrani partner želi ostati
»poročen« s svojo izvorno družino. V veliko primerih oseba z morebitno poroko vzame
v zakup primožene starše, kar je lahko zelo zapleteno. To lahko povzroči toliko napetosti,
da se je oseba prisiljena odreči stikom z družino (Asen 1998, 103). Čustveni vložek enega
od partnerjev v svojo izvorno družino lahko izzove napetosti v partnerskem odnosu, saj
mu drugi zameri pozornost, ki jo namenja staršem (Beck 2013, 123).
Konflikt lahko predstavlja največjo nevarnost za vzdušje v partnerskem odnosu, še
posebej, če se pogosto pojavlja. Konflikt je sicer sestavni del vsakega partnerskega
odnosa in je v varnem partnerskem odnosu razrešljiv ter omogoča stalni razvoj odnosa
(Musek 1995, 143). Pri tistih partnerjih, ki se ranljivosti zelo bojita, pa se vzpostavi
močan strah pred intimnostjo. Ko v partnerskem odnosu ni dovolj varnosti za izražanje
šibkosti, strahu in nemoči, se partnerja ranljivim čutenjem izogneta tako, da jih zanikata
ali pa jih drug pri drugem nehote spodbujata in povzročata (Poljanec 2015, 140).
V tem poglavju smo pogledali, kako dve osebi ustvarita partnerski odnos, na katere načine
partnerja izkazujeta ljubezen in kateri so kazalci kvalitete partnerskega odnosa.
Predstavili smo tudi nekatere vire konfliktov med partnerjema. V nadaljevanju bomo
razložili pojem diferenciacije jaza in izhodišča Bowenove teorije diferenciacija jaza ter
predstavili nekaj raziskav s tega področja.
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4. DIFERENCIACIJA JAZA

4.1 Opredelitev diferenciacije jaza
Murray Bowen je v svoji teoriji razvoja družine in odnosov oblikoval osrednji pojem,
imenovan diferenciacija jaza. S pomočjo tega konstrukta je mogoče opisati edinstveno
povezavo med kognicijo, afekti, intimnostjo in neodvisnostjo pri osebi skozi življenjsko
dobo. Diferenciacija jaza pomeni zmožnost posameznika, da v odnosih s pomembnimi
drugimi ostane povezan s svojimi potrebami in vrednotami, pri tem pa zmore razlikovati
med čustvi in življenjskimi potrebami (Drake 2011, 3).
Pri diferenciaciji jaza gre za stopnjo, do katere je oseba sposobna uravnavati ravnotežje
med čustvenim in intelektualnim delovanjem ter intimnostjo in samostojnostjo v odnosih.
Na intrapsihični ravni pomeni diferenciacija jaza sposobnost razlikovanja med mislimi in
občutki ter sposobnost videti sebe ločeno od izvorne družine (Skowron in Friedlander
1998).
Diferenciacija jaza je kompleksen spoj čustvene zrelosti, sposobnosti racionalnega
razmišljanja v čustvenih situacijah in sposobnosti ohranitve tesnih čustvenih odnosov, ki
je povezan s psihološkim delovanjem, psihološko stisko, stresom, anksioznostjo in
depresijo (Drake 2011, 1).
Večja diferenciacija omogoča v težkih situacijah logične zaključke in lažje spoprijemanje
s stresom. Osebe z večjo diferenciacijo delujejo enako dobro na čustveni in racionalni
ravni in so sposobne ohraniti določeno mero samostojnosti v svojih partnerskih odnosih
(Skowron in Friedlander 1998, 235).
Oseba z visoko stopnjo diferenciacije jaza je svoje izkušnje, občutke in mnenja sposobna
deliti z drugimi in hkrati spoštovati edinstvenost druge osebe. Zmožna je prepoznati
razlike, ki obstajajo med njo in drugimi in jih je tudi pripravljena sprejeti (Ragelienè in
Justickis 2016).
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Diferenciacija jaza ima lahko posebno vlogo pri razvoju zdrave romantične zveze v času
»nastajajoče odraslosti«, saj se bolj diferencirani posamezniki osredotočajo na sedanje
okoliščine razmerja, sposobni so ohraniti mirno kri v stresnih situacijah in so kos
različnim zahtevam brez tega, da bi postali čustveno hladni ali preokupirani s partnerjem.
Tako višja stopnja diferenciacije spodbuja boljše delovanje v romantičnem odnosu in
občutek zadovoljstva (Khaddouma, Coop Gordon in Bolden 2015, 3).
Bolj diferencirane osebe imajo v partnerskem odnosu višjo stopnjo avtonomije in redkeje
doživljajo strah ter tesnobo. V nasprotju z njimi manj diferencirani ljudje doživljajo v
stresnih situacijah višjo stopnjo tesnobe in delujejo bolj disfunkcionalno (Peleg 2014,
462). Po Bowenu naj imata osebi, ki sta v partnerskem odnosu, približno enako stopnjo
diferenciacije (Spencer in Brown 2007, 258).
Obstajata dve vrsti diferenciacije: intrapersonalna in interpersonalna. Na intrapersonalni
ravni se diferenciacija jaza nanaša na zmožnost razlikovanja med čustvi in mislimi, osebo
pri delovanju vodi racionalno mišljenje in ne čustva. Dobro diferencirana oseba je
zmožna ohraniti mirno kri v stresnih situacijah, sprejemati realne odločitve in delovati na
konstruktiven način. V nasprotju z njo slabo diferencirano osebo vodijo čustva,
življenjsko pomembne odločitve sprejema na podlagi čustev (Skowron in Friedlander
1998).
Pod diferenciacijo jaza znotraj medosebnih odnosov pojmujemo sposobnost
posameznika, da izrazi svoje mnenje, poglede in vrednote, hkrati pa ohrani tesne odnose
s pomembnimi drugimi. Oseba, ki je dobro diferencirana, deluje na podlagi svojih vrednot
in sebe dojema ločeno od drugih. Za razliko od nje je lahko slabo diferencirana oseba
podrejena ali dominantna, pri obeh skrajnostih gre za potrebo po sprejetosti in
dokazovanju. Pri diferenciaciji jaza je bolj pomemben sam proces kot pa doseženi cilj.
Idealno stanje ne pomeni čustvene hladnosti in stroge objektivnosti, pri tem gre bolj za
ravnotežje med jasnostjo glede sebe in možnostjo za spontano izražanje čustev (Skowron
in Friedlander 1998).
Bowen predpostavlja, da partnerja izberemo na podlagi podobnega nivoja diferenciacije.
Avtor meni, da so na novo poročeni veliko bolj nediferencirani, ni jih toliko strah intime,
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saj živijo že v določenem zlitju, ki pa zakoncev ne ogroža. Prava slika se pokaže kasneje,
ko zakonca doživita prve večje strese in ko sta postavljena na preizkus (Gostečnik 2010,
222).

4.2 Diferenciacija znotraj izvorne družine
Dojenček je ob rojstvu popolnoma odvisen od pomembnih drugih, največkrat od matere.
Svoje življenje pričenja v popolni simbiozi z njo, oba se avtomatično odzivata drug na
drugega. Mati se ne uči posebej o tem, kako naj skrbi za otroka, otrok pa se ne uči tega,
kako naj izzove materin odziv. Matere, ki doživljajo stres, so lahko bolj negotove v tem,
kako naj skrbijo za otroka. Vzporedno s fizičnim dozorevanjem otroka se povečuje tudi
njegova zmožnost prevzemanja odgovornosti. Njegova naloga pri odraščanju je, da
postane samostojna oseba, naloga staršev pa, da mu omogočijo razviti lastno
individualnost (Kerr in Bowen 1988, 94–97).
Kerr in Bowen (1988) trdita, da je družina čustvena enota, v kateri se člani na podoben
način odzivajo na dražljaje. V družinah, ki so dobro diferencirane, so člani sposobni hkrati
vzdrževati svojo avtonomnost in intimnost v odnosu do drugih članov. Slabo
diferencirane družine pa se spopadajo s pretirano povezanostjo članov, ki onemogoča, da
bi posamezniki postali avtonomni (Kim idr. 2014, 262).
Ljudje se razlikujemo po tem, koliko čustvene ločenosti lahko dosežemo od svoje izvorne
družine. Ta diferenciacija je povezana z naslednjima faktorjema: a) stopnja, do katere so
posameznikovi starši uspeli razviti čustveno ločenost od svojih družin in b) značilnosti
posameznikovega odnosa s starši, sorojenci in drugimi pomembnimi sorodniki. Otroci
dosežejo približno enako raven čustvene separacije, kot so jo dosegli njihovi starši od
svojih staršev. Kljub temu pa ne dosežejo vsi otroci v družini enake stopnje čustvene
ločenosti, kar je posledica tega, da imajo starši z vsakim posameznim otrokom drugačen
odnos. Zaradi tega lahko kateri izmed otrok doseže več čustvene separacije, kot so jo
dosegli njegovi starši v odnosu do svojih staršev, medtem pa drug otrok doseže manj
separacije, kot so jo dosegli starši (Kerr in Bowen 1988, 95).
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Obstajata dva pogosta odziva pri tistih, ki niso primerno diferencirani: zlitje z drugimi in
čustvena hladnost. Zlitje z drugimi pomeni, da oseba ne ohranja svojega, drugačnega
mnenja v prisotnosti druge osebe. Čustvena hladnost pa je način, kako posameznik
pokaže svoje nestrinjanje in tako sebe psihično »odstrani« iz dane situacije. Od stopnje
diferenciacije je odvisno, na kakšen način bo posameznik reagiral (Spencer in Brown
2007, 258).
Triangulacija nastane takrat, ko je v družinskem sistemu zaznana notranja grožnja in pod
stresom družina ustvari tretjo oporno točko, ki je največkrat oseba. Ta oseba je
obravnavana kot sredstvo za spopadanje z grožnjo. Je najmanjši sestavni del čustvenega
sistema. Sistem med dvema osebama je stabilen, dokler je stopnja anksioznosti nizka, ko
pa se ta dvigne, se kaže v tretji, najbolj ranljivi osebi. Dokler je časovno omejena in je
nerigidna, nima negativnih posledic. Takšna triangulacija je prisotna v družini, kjer
prispeva k oblikovanju otrokove diferenciacije. Skozi koalicije znotraj triangulacije se
otrok nauči samostojno misliti in čutiti, nauči se tudi, kako je biti hkrati ločen in povezan
s starši. Po Bowenovi teoriji takšna triangulacija pomaga pri uravnavanju ravni intimnosti
in samostojnosti ter zmanjšuje napetost in anksioznost v družini (Peleg 2014, 462–463).
Po Bowenu vse družine uporabljajo triangulacijo pri reševanju težav, vse se kdaj pa kdaj
srečajo s slabo diferenciranim posameznikom, vendar je pomembno, na kakšen način se
lotevajo in predvsem kako dokončno razrešujejo probleme, ki so lahko tipičen del
vsakega družinskega razvoja. Funkcionalne družine so po Bowenovi teoriji tiste, ki
zmorejo uravnotežiti posameznikove potrebe po avtonomnosti in intimnosti. Izredne
situacije, kot so smrt, bolezen, ločitev staršev in odhod otrok od doma lahko zahtevajo,
da posamezniki v družini v smislu diferenciacije odpovedo za nekaj časa, vendar se
kasneje rediferencirajo in postanejo spet funkcionalni. V nefunkcionalnih družinah so
težave prisotne v taki meri, da rušijo njihovo ravnovesje. Problematični so lahko naslednji
mehanizmi: konflikt, distanciranje, triangulacija in simptom, saj pri vseh teh dinamikah
gre za poskus zmanjšanja anksioznosti. Težave nastopijo, ko družina enega izmed teh
mehanizmov preveč uporablja (Gostečnik 2010, 227–228).
Po Bowenu imata v slabo diferencirani družini velik vpliv čustvenost in subjektivnost.
Visoka intenzivnost čustvenosti in povezanosti onemogočata otroku, da bi samostojno
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razmišljal, čutil ali deloval zase. Otrok deluje tako, da se odziva na druge okrog sebe.
Najstniško uporništvo odraža najstnikovo pomanjkanje diferenciacije med njim in starši.
Uporniški najstniki so zelo reaktivne osebe s slabo razvitim jazom. Njihovo delovanje je
usmerjeno v nasprotovanje staršem in drugim, večina njihovih vrednot in prepričanj se
oblikuje nasprotujoče prepričanjem ostalih. Odzivanje z izbruhom je pri otrocih znak
nezrelosti. Ko tak otrok zapusti svojo družino, poustvari posamezne vzorce odnosov z
drugimi (Kerr in Bowen 1988, 96–97).
Povečana diferenciacija pomaga posamezniku in družini, da postanejo zmožni razmišljati
o problemu, namesto da bi se impulzivno odzvali po utečenem redu (Gostečnik 2010,
229).

4.3 Bowenova lestvica diferenciacije
Bowen je za opis ravni diferenciacije jaza oblikoval štiristopenjsko lestvico. Na vsakem
nivoju je opisal funkcioniranje in karakteristike ljudi, ki se nahajajo na njem. Točkovanje
je od nič do sto, pri čemer nič pomeni, da je oseba popolnoma nedefinirana, sto pa
pomeni, da je uspela doseči najvišjo možno stopnjo diferenciacije. Lestvica ni bila
narejena z namenom, da bi posameznika uvrstila na točno določeno točko, saj definira
zmožnost prilagajanja na stres, zato je uporabna za teoretične namene, in ne za
diagnostične. V primeru hudega stresa lahko razvijejo psihične, čustvene ali socialne
simptome posamezniki na poljubni točki lestvice. Višja kot je stopnja diferenciacije, več
stresa mora biti prisotnega, da pripelje do simptoma. Ljudje s posameznih stopenj lestvice
se razlikujejo po tem, v kolikšni meri so zmožni ločevati med razmišljanjem in čustvi
(Kerr in Bowen 1988, 97).
0–25: Za te posameznike je značilno, da živijo v svetu čustev. Ljudje, ki se nahajajo v
spodnjem delu lestvice, so tako občutljivi na svet okoli sebe, da so izgubili sposobnost
čutiti in so otopeli. So zelo potrebni čustev in odzivni na druge, zaradi tega težko ohranijo
dolgotrajno razmerje. Veliko svoje energije porabijo za to, da ljubijo in so ljubljeni ter za
odzivanje na to, da niso bili ljubljeni. Tako jim za uresničevanje ciljev ostaja malo
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energije; zadovoljijo se s tem, da poskušajo doseči udobje. Takšne osebe so podvržene
kronični tesnobi in težko ustvarijo situacije, v katerih se bodo počutile zadovoljne. Glavna
lastnost teh oseb je nezmožnost razlikovanja med mislimi in čustvi. V svoji močni
vpetosti v čustveni svet se alternativnih možnosti sploh ne zavedajo. Glavne odločitve
sprejemajo na osnovi svojih občutkov in se zelo odzivajo na mnenje drugih, pravzaprav
je njihovo funkcioniranje skoraj v celoti podrejeno lastnim čustvenim reakcijam na
okolje. Njihov odziv je lahko popolno strinjanje ali skrajno nasprotovalno vedenje.
Razpolagajo s slabo razvitim jazom in vsako postavljanje zase razumejo kot narcisizem.
Pomanjkanje jaza se izraža tako, da so popolnoma predani relacijskemu sistemu, v
katerega so vpeti. Neodvisno od tega se lahko v stresnih situacijah spravljajo na tiste
osebe, od katerih so najbolj odvisni. Od svojih družin so čustveno premalo ločeni in v
nadaljnjih intimnih odnosih nenehno iščejo ponovitev odvisnega odnosa iz izvorne
družine (Kerr in Bowen 1988, 100–102).
25–50: Ljudje v tej skupini imajo slabo razvit jaz, ampak so zmožni diferenciacije. Ljudje
s spodnjega dela skupine so podobni tistim iz prve skupine (0–25). Zanje je značilno
pomanjkanje lastnih prepričanj in hitra prilagoditev na prevladujočo ideologijo. Radi
posnemajo druge z namenom, da bi jih ti sprejeli – so pravi ideološki kameleoni. Stališča
sprejemajo v skladu s svojo čustveno podobo. Bowen je znotraj te skupine določil
specifično podskupino, in sicer tiste, ki spadajo v rang 35–40. Tudi funkcioniranje ljudi
iz te podskupine vodijo občutja, vendar ne v tej meri, da bi bili paralizirani ob drugih. So
čustveno nestabilni, podležejo vplivu drugih in želijo ustvariti dober vtis. Ves čas
opazujejo obrazno mimiko, kretnje in ton glasu drugih, ki lahko pomenijo njihovo
(ne)odobravanje. Ogromno energije vlagajo v iskanje ljubezni in odobravanja, iskanje
popolnega odnosa jih lahko spremlja vse življenje. Nivo njihovega stabilnega jaza, ki je
pomembna komponenta temeljne diferenciacije, je nizek, raven psevdo jaza, ki je
pomemben dejavnik funkcionalne diferenciacije, pa visok (Kerr in Bowen 1988, 101–
102).
Osebe s psevdo jazom so labilne, bolj nagnjene k prevzemanju simptomatologij vseh vrst
in se hitro prilagajajo trenutni situaciji, ne da bi o tem prej razmislile. Nasprotje psevdo
jaza je temeljni jaz, za katerega je značilno, da je posameznik avtonomen, samostojen, da
razvije svojo individualnost, kar ga lahko naredi svobodnega in je obenem zmožen živeti
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v intimnem odnosu. V tem primeru govorimo o najvišji stopnji diferenciacije jaza, saj
posameznik ni več odvisen od projekcij nuklearne družine (Gostečnik 2010, 222).
50–75: Pri posameznikih iz te skupine je intelektualni sistem razvit v tolikšni meri, da
lahko sprejmejo tudi lastne odločitve. Spoznajo, da za obvladovanje čustvenega sistema
potrebujejo nekaj discipline in se bolj zavedajo razlike med občutji in razumom. Osebe,
ki se nahajajo na sredini lestvice (50–60), so sicer še vedno tako odzivne na sistem, v
katerem živijo, da ne povedo tistega, kar mislijo. Vedo, kaj je prav, vendar tega še niso
pripravljene izraziti. Čim više se v skupini nahajajo (nad 60), tem svobodnejše so in tem
bolj so sposobne izbirati med intelektualnim in čustvenim svetom. So manj kronično
anksiozne in čustveno odzivne ter imajo bolj razviti jaz. Ker imajo višjo stopnjo
individualizacije, imajo tudi več svobode in so sposobne narediti korak naprej ali nazaj
med čustveno bližino in svojimi zastavljenimi cilji. Obstajajo situacije, v katerih pri njih
še vedno prevladuje čustveni sistem, ki prevzame popoln nadzor, ko pa določene težave
minejo, se znajo umiriti, prevzeti nadzor in se izogniti življenjskim krizam (Kerr in
Bowen 1988, 106).
75–100: Ni veliko ljudi, ki bi funkcionirali v zgornjem delu lestvice, nivo 95–100 je avtor
pustil kot hipotetičnega. Ljudje, ki se nahajajo na stopnji 85–95, so večinoma ciljno
usmerjeni; osamosvajajo se že od otroštva, prepričani so v svoja stališča in vrednote, so
pa tudi sposobni slišati in oceniti mnenje drugih, prav tako lahko zamenjajo svoja
prepričanja za nova. Sposobni so poslušati brez takojšnjega čustvenega odzivanja. So
prepričani vase in spoštujejo osebnost drugega, ne da bi postali kritični ali čustveno
vpleteni, in ne poskušajo spreminjati drugih. Znajo prevzeti odgovornost za svoja dejanja
in nikoli ne prevzamejo odgovornosti za druge. Raven kronične anksioznosti je pri njih
zelo nizka, prilagodijo se stresnim situacijam, ne da bi razvili simptome. So zelo
realistični, tolerantni in spoštljivi do drugačnih ljudi.
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4.4 Raziskave Bowenove teorije diferenciacije jaza
Številne študije so skušale pojasniti in raziskovati konstrukt diferenciacije jaza. Pojem
diferenciacije jaza so raziskovali v različnih kontekstih in s pomočjo raznovrstnih
instrumentov. Veliko raziskav je podprlo Bowenovo teorijo, da je primerna diferenciacija
jaza pogojena z višjo stopnjo splošnega dobrega funkcioniranja, in da je negativno
povezana z različnimi vidiki psihološke stiske, kot so anksioznost, depresija in stres
(Chung in Gale 2006, 377; Peleg 2005, 177). Raziskovalci so potrdili tudi, da je
diferenciacija jaza pozitivno povezana s samospoštovanjem, psihološkim razvojem in
splošnim funkcioniranjem (Chung in Gale 2006, 378).
Pelegova (2014, 469) je raziskovala povezavo med stresnimi dogodki v otroštvu in
mladostništvu ter diferenciacijo jaza in medgeneracijsko triangulacijo v odrasli dobi.
Ugotovila je, da stresni dogodki iz otroštva vplivajo na razvoj diferenciacije in
medgeneracijsko triangulacijo. Te ugotovitve lahko po mnenju avtorice prispevajo k
boljši obravnavi oseb z različnimi motnjami, predvsem tistih z anksioznostjo. Terapevt
naj bi osebam pomagal zmanjšati stopnjo napetosti do družinskih članov, ti procesi naj bi
potem povečali raven diferenciacije in zmanjšali vključenost v medgeneracijske
triangulacije.
Nekateri avtorji so raziskovali povezavo med diferenciacijo jaza in starostjo. Bowen v
svoji teoriji sicer ne razpravlja o razmerju med starostjo in stopnjo diferenciacije,
poudarja pa, da je za izpopolnjevanje teorije potrebno veliko let. Če gledamo na
diferenciacijo jaza kot na vseživljenjski proces, lahko predpostavljamo, da posamezniki
s staranjem izboljšajo raven diferenciacije. Rezultati so tudi pokazali, da imajo tisti, ki so
poročali o precejšnjem zlitju z drugimi, višjo stopnjo kohezije v družinskem delovanju,
ki pa ne potrjujejo Bowenove teorije (Kim idr. 2014, 263).
Lohan in Gupta (2016, 124) v svoji raziskavi ugotavljata, da v zakonski zvezi obstaja
pozitivna korelacija med diferenciacijo jaza in prilagoditvijo, čim višja je raven
diferenciacije, tem boljša je prilagoditev v zakonski zvezi. Najpomembnejšo in najvišjo
povezanost sta avtorja odkrila pri poziciji jaza in čustvenem umiku, sledi jima čustvena
odzivnost.
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Veliko raziskav je pokazalo, da obstaja pozitivna povezava med diferenciacijo jaza in
splošnim dobrim počutjem posameznika. Skowron idr. (2009) so v svoji raziskavi prišli
do ugotovitev, da je diferenciacija jaza povezana s povečanim medosebnim in psihičnim
zadovoljstvom študentov. Murdock in Gore (2004) pa ugotavljata, da na podlagi nizke
stopnje diferenciacije jaza lahko napovemo psihološko stisko. Tisti, ki imajo nižjo raven
diferenciacije, močneje občutijo psihološko stisko (Ross in Murdock 2014, 487).
Murdock in Gore (2004) sta v svoji raziskavi potrdila Bowenovo teorijo, da je za
posameznike z višjo stopnjo diferenciacije jaza značilna nižja stopnja tesnobe in manj
simptomov, povezanih s stresom, kot za tiste z nižjo stopnjo diferenciacije jaza. Slednji
v življenju večkrat in bolj intenzivno doživljajo stres ter višjo stopnjo psiholoških
disfunkcij.
Več raziskovalcev se je ukvarjalo s povezavo med diferenciacijo jaza staršev in
diferenciacijo jaza njihovih otrok. Prišli so do ugotovitev, da so otroci, katerih starši so
imeli nizko stopnjo diferenciacije, poročali o višji stopnji tesnobe in anksioznosti
(Skowron in Friedlander 1998).
Jenkins idr. (2005, 258) so v svoji raziskavi ugotovili, da je stopnja diferenciacije
povezana s psihosocialnim razvojem mlajših odraslih. Ta ugotovitev podpira Bowenovo
trditev, da diferenciacija jaza napoveduje psihološko prilagajanje v odrasli dobi.
Ugotovili so, da imajo nekatere komponente diferenciacije jaza edinstven učinek na
psihosocialni razvoj. Rezultati kažejo, da imajo posamezniki, ki se na dražljaje iz okolja
odzivajo s čustveno labilnostjo ali preobčutljivostjo, manj stabilno identiteto. Za zdrav
psihosocialni razvoj sta potrebna jasen občutek sebe in sposobnost vztrajanja pri svojih
vrednotah in prepričanjih tudi ob pritisku drugih ljudi (pozicija jaza).
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5. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

Namen magistrskega dela je raziskati povezanost med diferenciacijo jaza, kvaliteto
partnerskega odnosa in odnosi v izvorni družini pri mlajših odraslih. Raziskati želimo
tudi nekatere razlike v stopnji diferenciacije in kvaliteti partnerskega odnosa glede na spol
in zakonski stan.
Na to tematiko ni bilo veliko napisanega, čeprav se nam zdi zelo aktualna in vredna
raziskovanja. Z magistrskim delom bi predvsem mlajšim odraslim pomagali razumeti
pomembnost odnosov iz preteklosti pri oblikovanju odnosov v sedanjosti, da bi tako lažje
reševali nekatere konflikte ter postavljali primerne razmejitve.
Pred pričetkom raziskave smo postavili naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Moški in ženske se glede diferenciacije jaza razlikujejo med sabo.
Hipoteza 2: Med diferenciacijo jaza in odnosi v izvorni družini obstaja pozitivna
povezanost.
Hipoteza 3: Med diferenciacijo jaza in kvaliteto partnerskega odnosa obstaja pozitivna
povezanost.
Hipoteza 4: Med poročenimi in tistimi, ki so v izvenzakonski zvezi, ne obstajajo razlike
v kvaliteti partnerskega odnosa.
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6. METODA

6.1 Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo 164 udeležencev, od tega 134 žensk (81,7 %) in 30 moških
(18,3 %). Upoštevali smo udeležence, stare med 25 in 44 let, tako je bil razpon v starosti
25–44 let (obdobje mlajše odraslosti). Skupna povprečna starost udeležencev je bila 31,34
let (SD= 5,17), največ udeležencev je bilo starih 25 let.
Vsi udeleženci, razen treh, so bili v partnerskem odnosu ali v zakonski zvezi, saj je bil to
pogoj za sodelovanje v raziskavi. Povprečno trajanje partnerskega odnosa ali zakona je
bilo 7,83 let (SD= 5,38).

Kakšen je vaš zakonski stan?
2%
26%

72%

V izvenzakonski zvezi

Poročen

Samski

Slika 1: Udeleženci glede zakonskega stanu

S slike 1 je razvidno, da največ udeležencev živi v izvenzakonski zvezi (N= 118), 43
udeležencev je bilo poročenih. Izmed vseh udeležencev so bili trije takšni, ki niso bili v
partnerskem odnosu, torej samski.
Slika 2 prikazuje, da je največ udeležencev, kar 93, živelo v lastnem gospodinjstvu. 33
udeležencev je živelo v skupnem gospodinjstvu pri starših, 17 pri starših v ločenem
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gospodinjstvu. 11 udeležencev je živelo pri starših svojega partnerja v ločenem
gospodinjstvu, 10 udeležencev pa v skupnem gospodinjstvu pri starših svojega partnerja.

Slika 2: Udeleženci po tipu gospodinjstva

6.2 Merski instrumenti
Pri raziskavi smo poleg demografskih vprašanj (spol, starost, trajanje partnerskega
odnosa, tip gospodinjstva) uporabili vprašalnike za merjenje odnosov v izvorni družini,
za merjenje kvalitete partnerskega odnosa in diferenciacije jaza.
Za merjenje odnosov v izvorni družini smo uporabili Vprašalnik o izvorni (primarni)
družini (Family of Origin Scale – FOS), katerega avtorji so Hovestadt idr. (1985).
Vprašalnik meri avtonomijo in intimnost v izvorni družini, vsaka od teh dveh dimenzij
ima še pet poddimenzij.
Avtorji poudarjajo, da se elementi avtonomije v zdravi funkcionalni družini kažejo v
jasnosti izražanja čustev, odgovornosti, medsebojnem spoštovanju, odprtosti med člani
družine in v soočanju z izgubami ter ločitvami. Elementi intimnosti pa se odražajo v
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spodbujanju izražanja čustev, ustvarjanju prijetne družinske klime, spoprijemanju s
konflikti s čim manj stresa, sočutju med člani, v zaupanju in razvijanju zaupanja.
Vprašalnik vsebuje petstopenjsko lestvico, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam in 5
popolnoma se strinjam. Pri vsaki posamezni dimenziji je bilo možno doseči najmanj 4 in
največ 20 točk. Tako pri avtonomiji kot pri intimnosti je bilo možno doseči najmanj 20
in največ 100 točk (skupni seštevek vseh petih elementov za posamezno dimenzijo).
Nazadnje smo sešteli vse točke za avtonomijo in intimnost, pri čemer je bilo možno
skupno dobiti najmanj 40 in največ 200 točk. Čim višji je rezultat, tem bolj sta v družini
razviti avtonomija in intimnost, kar pomeni boljše delovanje družine. Zanesljivost
vprašalnika smo merili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki je 0,97, kar se ujema s
koeficientom, o katerem poročajo avtorji.
Za merjenje kvalitete partnerskega odnosa smo uporabili Kansaški vprašalnik o
zadovoljstvu v zakonu (Kansas Marital Satisfaction Scale –KMS), katerega avtorji so
Walter R. Schumm in ostali (1983). Vprašalnik vsebuje 3 vprašanja, pri čemer
posameznik na sedemstopenjski lestvici ocenjuje svoje zadovoljstvo v odnosu (od 1–
izjemno nezadovoljen do 7 – izjemno zadovoljen). Točke se pri vsakem vprašanju
seštevajo, tako je ocena v razponu od 3 do 21, čim višja je ocena, tem bolj je posameznik
zadovoljen s svojim partnerskim odnosom ali zakonom. Kljub dolžini ima vprašalnik zelo
visoko zanesljivost, saj je Cronbachov koeficient alfa 0,93. V naši raziskavi je
Cronbachov koeficient alfa znašal 0,94, kar prav tako velja za visoko zanesljivost.
Za merjenje diferenciacije jaza smo uporabili Vprašalnik diferenciacije jaza
(Differentiation of Self Inventory – DSI), avtorja Skowron in Friedlander (1998).
Vprašalnik vsebuje 46 postavk, pri čemer posameznik ocenjuje postavke na
šeststopenjski Likertovi lestvici (od 1 – ne drži zame do 6 – zelo drži zame). Postavke se
seštevajo, pri čemer je 29 postavk obratno ovrednotenih. Vprašalnik ima štiri
poddimenzije: čustvena odzivnost (11 postavk), zlitje z drugimi (12 postavk), čustveni
umik (12 postavk) in pozicija jaza (11 postavk).
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V nadaljevanju si bomo posebej pogledali vsako poddimenzijo:
Čustveni umik: Ta poddimenzija kaže na željo, da se oseba v stresnih situacijah zapre
ali čustveno umakne. Posameznik torej ob povečanju čustvene napetosti začuti potrebo
po begu. Večja kot je diferenciacija jaza, bolj je oseba sposobna priznavati, se spopadati
s stresnimi situacijami ter je manjša možnost, da se želi čustveno umakniti (Drake 2011,
13). Ta poddimenzija je sestavljena iz postavk, ki odražajo čustveno distanciranje v
medosebnih odnosih (Skowron in Friedlander 1998).
Pozicija jaza: Poddimenzija meri sposobnost osebe za zagovarjanje svojih prepričanj,
vrednot in perspektive kljub stresni situaciji. Odraža, ali je oseba zmožna obdržati svojo
identiteto tudi pod vplivom čustev in pomembnih drugih. Oseba je tem bolj diferencirana,
čim bolj predstavlja svoje lastne poglede in čim manj je preplavljena z afekti (Drake 2011,
13). Ocenjuje obseg posameznikovih prepričanj, kadar je pod pritiskom, da bi ravnal
drugače (Skowron in Friedlander 1998).
Čustvena odzivnost: Poddimenzija se nanaša na to, da lahko osebo v njenem delovanju
preplavijo čustva. Oseba z manjšo čustveno odzivnostjo se je sposobna v stresnih
situacijah odzivati mirneje (Drake 2011, 12). Ocenjuje težnjo posameznika, da se na
dražljaje odzove na podlagi čustev (Skowron in Friedlander 1998).
Zlitje z drugimi: Ta poddimenzija ocenjuje nagnjenost k zlitju z drugimi. Višja kot je
zlitost z drugimi, manj je oseba zmožna izraziti svoja prepričanja, vrednote in misli, saj
jih podreja tistim, ki jih izražajo drugi. Večja zlitost pomeni tudi, da se oseba težje reši
bolečega odnosa. Manj zlitosti pomeni višjo raven diferenciacije jaza (Drake 2011, 13).
Vprašalnik DSI je po merjenju avtorjev pokazal visoko zanesljivost, saj je Cronbachov
koeficient alfa znašal 0,91 (Skowron in Friedlander 1998), v našem primeru prav tako
lahko govorimo o visoki zanesljivosti, saj je koeficient alfa 0,85.
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6.3 Postopek
Udeležence smo pridobili s povabilom preko različnih forumov in socialnih omrežij,
hkrati pa so znanci pošiljali povezavo do vprašalnika, ki je bil dostopen v elektronski
obliki. Udeleženci so na vprašanja odgovarjali anonimno.
V raziskavi smo upoštevali udeležence v starosti od 25 do 44 let, ker smo predvidevali,
da so pri teh letih v resnem partnerskem odnosu in je to obdobje prehoda v odraslo dobo.
Zastavljene hipoteze smo želeli preverjati na mlajših odraslih, prvotno smo želeli vključiti
osebe, stare med 25 in 40 let, vendar smo vključili tudi osebo, ki je stara 44 let.
Podatke smo zbirali od aprila do avgusta 2016. Anketni vprašalnik smo zatem izvozili v
paketni program SPSS 20, kjer smo najprej oblikovali dimenzije in poddimenzije. Nato
smo rezultate analizirali s pomočjo deskriptivne statistike, korelacijskih koeficientov
(Spearman rho) in ugotavljali razlike med skupinama (Mann-Whitneyjev U-test, t-test).
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7. REZULTATI

7.1 Opisne statistike za vse merjene dimenzije in poddimenzije
Tabela 1: Opisne statistike za vse merjene dimenzije in poddimenzije
Dimenzija

N

DSI SKUPAJ

Min.

Maks.

M

SD

164

2,41

5,37

3,88

0,56

-

ČUSTVENA REAKTIVNOST

164

1,00

5,55

3,43

0,80

-

JAZ POZICIJA

164

2,18

5,91

4,11

0,78

-

ČUSTVENA ODZIVNOST

164

2,67

5,50

4,49

0,59

-

ZLITJE Z DRUGIMI

164

2,25

5,08

3,77

0,58

KMS

164

3,00

21,00

16,80

3,66

FOS SKUPAJ

164

47,00

200,00

147,23

29,78

FOS AVTONOMIJA

164

24,00

100,00

72,15

14,72

-

JASNOST IZRAŽANJA ČUSTEV

164

5,00

20,00

13,94

3,09

-

ODGOVORNOST

164

5,00

20,00

14,21

3,19

-

SPREJEMANJE SEPARACIJE

164

4,00

20,00

13,95

3,84

-

SPOŠTOVANJE DRUGIH

164

4,00

20,00

15,16

3,61

-

ODPRTOST

164

4,00

20,00

14,89

3,37

164

23,00

100,00

75,07

15,66

FOS INTIMNOST
-

SPOPRIJEMANJE S KONFLIKTI

164

4,00

20,00

14,22

3,86

-

SPODBUJANJE IZ ČUSTEV

164

4,00

20,00

15,45

3,56

-

SOČUTJE

164

5,00

20,00

14,80

3,50

-

RAZVIJANJE ZAUPANJA

164

6,00

20,00

14,85

2,98

-

RAZPOLOŽENJE

164

4,00

20,00

15,75

3,63

Opombe: N – število udeležencev, M – povprečna vrednost, Min. – najnižja vrednost, Maks. – najvišja
vrednost, SD – standardni odklon, DSI SKUPAJ – rezultat pri vprašalniku o diferenciaciji jaza, KMS –
vprašalnik o zadovoljstvu v zakonu, FOS SKUPAJ – vprašalnik o odnosih v izvorni družini – celota, FOS
AVTONOMIJA – vprašalnik o odnosih v izvorni družini – dimenzija avtonomija, FOS INTIMNOST –
vprašalnik o odnosih v izvorni družini – intimnost.
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7.2 Razlike med moškimi in ženskami glede diferenciacije jaza
Postavili smo hipotezo, da se moški in ženske glede diferenciacije jaza razlikujejo med
sabo. Da bi odgovorili na prvo hipotezo, smo najprej preverili, ali rezultati naših
spremenljivk statistično pomembno odstopajo od normalne distribucije. Uporabili smo
Kolmogorov-Smirnov test in ugotovili, da gre za normalno porazdelitev rezultatov. Za
ugotavljanje razlik med moškimi in ženskami glede diferenciacije jaza smo uporabili ttest.
Iz tabele 2 je razvidno, da so imeli moški v primerjavi z ženskami v povprečju višjo
stopnjo diferenciacije jaza. T-test je v nadaljevanju pokazal, da je ta razlika statistično
pomembna (tabela 3). Iz tega sledi, da lahko potrdimo hipotezo 1.
Tabela 2: Razlike med moškimi in ženskami glede diferenciacije jaza

DSI SKUPAJ

N

M

SD

Min.

Maks.

KSz

p

Ženske

134

3,82

0,54

2,41

4,96

0,44

0,96

Moški

30

4,19

0,58

3,35

5,37

0,11

0,85

Opombe: DSI_SSSKUPAJ – vprašalnik o diferenciaciji jaza, N – število udeležencev, M – povprečna
vrednost, SD – standardni odklon, Min. – najnižja vrednost, Maks. – najvišja vrednost, KSz – vrednost
na Kolmogorov-Smirnovem testu; p – statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnov testa.

Tabela 3: T-test razlik med moškimi in ženskami v stopnji diferenciacije jaza
Levenov test
DSI SKUPAJ

t-test

F

p

t

df

p

0,12

0,726

3,25

162

0,002

Opombe: DSI SKUPAJ – vprašalnik o diferenciaciji jaza – celota, F- vrednost Levenovega testa; t –
Studentov t-test; p – statistična pomembnost, df – stopnja svobode.
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7.3 Povezava med diferenciacijo jaza in odnosi v izvorni družini
Postavili smo hipotezo, da obstaja pozitivna povezava med diferenciacijo jaza in odnosi
v izvorni družini. Da bi lahko odgovorili na našo drugo hipotezo, smo za računanje
korelacije uporabili Spearmanov korelacijski koeficient, ker pogoji za Pearsonov
korelacijski koeficient niso bili izpolnjeni (priloga 1).
Ugotovili smo, da med diferenciacijo jaza in odnosi v izvorni družini obstaja pozitivna
korelacija, in sicer bolj kot je oseba diferencirana, boljši so njeni odnosi v izvorni družini.
Iz tabele 4 je razvidno, da je ta povezava statistično pomembna, na osnovi našega vzorca
lahko z enoodstotnim tveganjem trdimo, da obstaja takšna povezava tudi v splošni
populaciji. Na osnovi tega potrdimo hipotezo 2.

Tabela 4: Povezava med diferenciacijo jaza in odnosi v izvorni družini

Korelacijski

DSI SKUPAJ

FOS SKUPAJ

1

,259

koeficient
p
N

0,001
164

164

Opombe: p – statistična pomembnost, N – število udeležencev, DSI SKUPAJ – diferenciacija jaza, FOS
SKUPAJ – odnosi v izvorni družini.
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7.4 Povezava med diferenciacijo jaza in kvaliteto partnerskega odnosa
Preverjali smo hipotezo, ali obstaja pozitivna povezanost med diferenciacijo jaza in
kvaliteto partnerskega odnosa.
Da bi lahko odgovorili na našo tretjo hipotezo, smo najprej preverili monotonost med
merjenima dimenzijama. Za računanje korelacije smo uporabili Spearmanov korelacijski
koeficient, ker pogoji za Pearsonov korelacijski koeficient niso bili izpolnjeni (priloga 2).
Rezultat Spearmanovega korelacijskega koeficienta je pokazal, da obstaja statistično
pomembna pozitivna povezava med diferenciacijo jaza in zadovoljstvom v partnerskem
odnosu – torej višja kot je diferenciacija, bolj so zadovoljni s partnerskim odnosom (ρ =
0,197 in p = 0,001). Na podlagi dobljenih rezultatov lahko s petodstotnim tveganjem
trdimo, da obstaja takšna povezava tudi v splošni populaciji. Hipotezo 3 potrdimo.
Poddimenzija čustvena odzivnost pri vprašalniku diferenciacije jaza je statistično
pomembno pozitivno povezana z zadovoljstvom v partnerskem odnosu (ρ = 0,267 in p =
0,001). Torej so tisti, ki se na dražljaje odzovejo na podlagi svojih čustev, v partnerskem
odnosu bolj zadovoljni. Ostale poddimenzije (pozicija jaza, čustvena reaktivnost in zlitje
z drugimi) niso bile statistično pomembno povezane z zadovoljstvom v partnerskem
odnosu.
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7.5 Razlike v kvaliteti partnerskega odnosa med poročenimi in
neporočenimi
Izračun Kolmogorov-Smirnovega testa je pokazal, da naše dimenzije odstopajo od
normalne porazdelitve, zato smo za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med
skupinama uporabili Mann-Whitneyjev U-test.
Iz tabele 5 je razvidno, da so neporočeni v primerjavi s poročenimi dosegli nekoliko višji
povprečni rezultat pri oceni kvalitete partnerskega odnosa. Izračun testa je pokazal, da se
poročeni in neporočeni, ki živijo v izvenzakonski zvezi, ne razlikujejo statistično
pomembno v kvaliteti partnerskega odnosa (U = -0,339 in p = 0,7359). Tako potrdimo
tudi hipotezo 4, v kateri smo predvidevali, da med poročenimi in osebami v izvenzakonski
zvezi ne obstajajo razlike v kvaliteti partnerskega odnosa.

Tabela 5: Razlika med poročenimi in neporočenimi glede zadovoljstva v partnerskem
odnosu

KMS ZADOVOLJSTVO

N

M

SD

Min

Max

KSz

p

Poročeni

43

16,79

3,41

6

21

0,17

0,15

Neporočeni, v

118

16,95

3,58

3

21

0,24

0,00

izvenzakonski
zvezi
Opombe: KMS ZADOVOLJSTVO – vprašalnik o kvaliteti partnerskega odnosa, N – število udeležencev,
M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, Min. – najnižja vrednost, Maks. – najvišja vrednost,
KSz – vrednost na Kolmogorov-Smirnovem testu; p – statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnov
testa
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8. RAZPRAVA

V magistrskem delu smo pregledali dosedanje raziskave in literaturo na temo
diferenciacije jaza ter z raziskavo preverili, ali obstajajo razlike med ženskami in moškimi
glede diferenciacije jaza. Pregledali smo tudi literaturo o odnosih v izvorni družini in
kvaliteti partnerskega odnosa, nato raziskovali povezavo med odnosi v izvorni družini in
diferenciacijo jaza ter med kvaliteto partnerskega odnosa in diferenciacijo jaza.
Predvidevali smo, da obstajajo pozitivne korelacije med omenjenimi dimenzijami. Pri
kvaliteti partnerskega odnosa nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med poročenimi in
tistimi, ki so v izvenzakonski zvezi. Vse te dimenzije smo raziskovali na vzorcu mlajših
odraslih.
Raziskava je pokazala, da obstaja med moškimi in ženskami statistično pomembna
razlika glede diferenciacije jaza. Moški so v primerjavi z ženskami bolj diferencirani.
Bowen v svoji teoriji diferenciacije jaza ni posebej izpostavil razmerja med spolom in
diferenciacijo jaza. Možna razlaga naših rezultatov je lahko ta, da starši drugače vzgajajo
deklice kot dečke. Deklicam morda posvetijo več pozornosti in zato one ob separaciji od
matere doživljajo večjo stisko, medtem ko dečki prej postanejo samostojni. V
partnerskem odnosu so običajno ženske tiste, ki se bolj prilagajajo svojim partnerjem, so
manj svobodne v odnosu in izgubijo del sebe, kar nakazuje na to, da imajo nižjo stopnjo
diferenciacije jaza. Diferenciacija jaza je osebnostna lastnost, ki se tekom življenja lahko
spreminja, kar velja tudi za udeležence naše raziskave.
Pri drugi hipotezi smo raziskovali, ali obstaja povezava med diferenciacijo jaza in odnosi
v izvorni družini. Ugotovili smo, da obstaja statistično pomembna pozitivna povezanost
med diferenciacijo jaza in odnosi v izvorni družini. S tem smo potrdili, da sta avtonomija
in intimnost v izvorni družini statistično pomembno pozitivno povezani z diferenciacijo
jaza.
Avtonomija in intimnost sta temeljni potrebi, ki ju mora posameznik zadovoljiti znotraj
izvorne družine. Diferenciacija jaza se oblikuje znotraj izvorne družine in pomeni
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zmožnost posameznika, da v odnosih s pomembnimi drugimi ostane povezan s svojimi
potrebami in vrednotami, pri tem pa zmore razlikovati med čustvi in življenjskimi
potrebami (Bowen 1988). V družinah, ki so dobro diferencirane, so člani sposobni hkrati
vzdrževati svojo avtonomijo in intimnost v odnosu do drugih članov. Slabo diferencirane
družine se spopadajo s pretirano povezanostjo članov, ki onemogoča, da bi posamezniki
postali avtonomni (Kim idr. 2014, 262).
Z raziskavo smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna pozitivna povezanost med
kvaliteto partnerskega odnosa in diferenciacijo jaza. Naša ugotovitev se ujema z
dosedanjimi ugotovitvami.
Kerr in Bowen (1988) pravita, da imajo osebe z višjo stopnjo diferenciacije jaza zdravo
raven osebne avtonomije v partnerskem odnosu, posledično imajo bolj razvito zmožnost
tega, da se primerno odzovejo na partnerske stresorje in ohranijo občutek sebe v okviru
odnosa. Osebe z nižjo stopnjo diferenciacije jaza imajo težave s samoregulacijo čustvenih
reakcij v stresnih situacijah znotraj odnosa in težko podpirajo svojega partnerja brez
občutka izgube sebe. Tudi druge raziskave potrjujejo teorijo, da je diferenciacija jaza
pozitivno povezana z zadovoljstvom v zakonu (Khaddouma, Coop Gordon in Bolden
2015, 2–3).
Pri poročenih parih je bilo ugotovljeno, da na podlagi diferenciacije jaza lahko napovemo
zadovoljstvo v zakonu (Peleg 2008). Nekateri avtorji so mnenja, da so romantična
razmerja najbolj značilna za obdobje mlajšega odraslega in je raziskovanje diferenciacije
jaza v povezavi z zadovoljstvom v razmerju potrebno za to obdobje (Norona in Welsh
2016, 125–126).
V eni od raziskav so prišli do ugotovitve, da je občutljivost na zavrnitev povezana z
občutkom neodvisnosti in soodvisnosti v medosebnih odnosih, kar pa je povezano z
diferenciacijo jaza (Wismeijer, Van Assen in Bekker 2014). Norona in Welsh (2016) sta
prišla do podobnega spoznanja, da je zadovoljstvo v partnerskem odnosu negativno
povezano z občutljivostjo na zavrnitev in pozitivno povezano z diferenciacijo jaza.
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Miller je s sodelavci (2004) prišel do ugotovitev, da obstaja pri poročenih parih pozitivna
korelacija med diferenciacijo jaza in zakonskim zadovoljstvom. Ugotovili so, da je ta
korelacija močnejša pri moških kot pri ženskah. Pri ženskah zadovoljstvo z zakonom z
leti upada, pri moških pa se z leti povečuje.
Skowron (2000) je na vzorcu 118 parov ugotovila, da je diferenciacija jaza povezana s
stopnjo intimnosti in z dolgoročno vzajemnostjo v zakonu. Posamezniki z nižjo stopnjo
čustvene reaktivnosti in zlitja z drugimi ter visoko stopnjo pozicije jaza imajo višjo raven
zadovoljstva v zakonu. Posamezniki z nizko stopnjo diferenciacije, ki imajo visoko
stopnjo čustvene reaktivnosti in fuzije, poročajo o višji stopnji stresa in tesnobe v
medosebnih odnosih.
Manj raziskav je bilo opravljenih o neporočenih parih, v teh so ugotovili, da občutljivost
na zavrnitev in diferenciacija jaza lahko napovesta zadovoljstvo partnerskega odnosa za
neporočene mlajše odrasle (Wismeijer, Van Assen in Bekker 2014). Norona in Welsh
(2016, 125–126) sta ugotovila, da ima lahko diferenciacija jaza pomembno vlogo pri
romantičnih razmerjih in njihovem zadovoljstvu. Možna razlaga je, da dobro
diferencirane osebe v svojih partnerskih odnosih uživajo celoten spekter čustvene
intimnosti brez tega, da bi žrtvovale del sebe (Peleg 2008, 395).
Pri zadnji hipotezi smo predvidevali, da ni razlike v kvaliteti partnerskega odnosa med
poročenimi pari in tistimi, ki živijo v izvenzakonski skupnosti. Z raziskavo smo potrdili
to hipotezo.
Nekatere zgodnje raziskave so pokazale, da so bili tisti, ki so živeli v zunajzakonski
skupnosti, manj zadovoljni s svojim partnerskim odnosom od tistih, ki so bili poročeni.
Poročali so o velikem številu nesoglasij in sporov ter bili v dvomih glede stabilnosti
partnerskih zvez. Novejše raziskave, v katerih so primerjali kakovost odnosa neporočenih
in poročenih parov, kažejo, da je zadovoljstvo večje pri tistih izvenzakonskih skupnostih,
ki načrtujejo poroko, torej jih načrti na nek način povežejo (Brown, Manning in Payne
2015, 3–4).
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V eni od raziskav so avtorji ugotovili, da ni občutne razlike v zadovoljstvu z odnosom
med neporočenimi in mladoporočenimi mlajšimi odrasli. Partnerji so v obeh primerih
glede osebnosti in čustvovanja precej podobni, kar je pozitivno povezano z
zadovoljstvom v partnerskem odnosu (Gonzaga, Campos in Bradbury 2007, 45).
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SKLEP

V magistrskem delu smo preučevali pojme izvorna družina, mlajši odrasli, kvaliteta
partnerskega odnosa in diferenciacija jaza. Zanimalo nas je, katere so temeljne potrebe,
ki jih mora družina zadovoljiti pri otroku za njegov uspešen razvoj. Veliko avtorjev
poudarja, da je od naših primarnih odnosov v družini odvisno, kakšne odnose bomo
ustvarili kasneje, torej nam družina daje zgled za ustvarjanje medosebnih odnosov.
Pomembno je, da starši otroka ne zanemarijo, mu pomagajo pri zadovoljevanju potreb in
mu hkrati omogočijo dovolj prostora za raziskovanje, da bo zmožen postati samostojen.
Mlajši odrasli se na prehodu v odraslost srečajo z mnogimi izzivi. Po eni strani spadajo v
obdobje mladostništva, po drugi strani v obdobje odraslosti. Nekateri avtorji so mnenja,
da so obtičali nekje vmes med omenjenima obdobjema. Zaradi relativno novega pojava
(»emerging adulthood«), to je vse kasnejšega vstopa mlajših odraslih v odraslo dobo, se
nam je zdelo smiselno, da se osredotočimo na to skupino posameznikov.
V povezavi z izvorno družino sta nas zanimala že omenjena pojma, diferenciacija jaza in
kvaliteta partnerskega odnosa. Diferenciacija jaza pomeni zmožnost posameznika, da v
odnosih s pomembnimi drugimi ostane povezan s svojimi potrebami in vrednotami, pri
tem pa zmore razlikovati med čustvi in življenjskimi potrebami (Bowen 1988).
Diferenciacija jaza pomeni tudi sposobnost razlikovanja med mislimi in občutki ter
sposobnost videti sebe ločeno od izvorne družine. V raziskavi smo prišli do ugotovitve,
da obstaja pri mlajših odraslih pozitivna povezanost med diferenciacijo jaza in odnosi v
izvorni družini. Čim bolj je oseba diferencirana, tem boljše odnose ima v izvorni družini
in obratno. Temeljna potreba vsake družine je članom omogočiti avtonomijo in intimnost.
Ugotovili smo, da je med omenjenima pojmoma in diferenciacijo jaza statistično
pomembna pozitivna povezanost. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da se temelji
zdrave diferenciacije jaza oblikujejo znotraj izvorne družine.
Nadalje smo ugotovili, da obstaja pri mlajših odraslih med moškimi in ženskami
statistično pomembna razlika v diferenciaciji jaza. To lahko razložimo s tem, da so v

61

partnerskem odnosu običajno ženske tiste, ki se bolj prilagajajo svojim partnerjem, so
manj svobodne v odnosu in izgubijo del sebe, kar nakazuje na to, da imajo nižjo stopnjo
diferenciacije jaza.
V raziskavi smo predpostavljali, da obstaja pozitivna povezanost med diferenciacijo jaza
in kvaliteto partnerskega odnosa. Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna
pozitivna povezanost med omenjenima pojmoma. To področje je zelo raziskano in se naši
rezultati ujemajo z ugotovitvami avtorjev.
Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da pri mlajših odraslih glede kvalitete partnerskega
odnosa ni razlik med poročenimi in tistimi, ki živijo v izvenzakonski skupnosti. Avtorji
so prišli do različnih ugotovitev, nekateri pravijo, da obstajajo razlike, medtem ko so
drugi dobili našim podobne rezultate.
Z magistrskim delom smo želeli mlajšim odraslim pomagati razumeti, kako so njihovi
odnosi iz preteklosti pomembni za odnose v sedanjosti, s poudarkom na partnerskem
odnosu. Pomembno je, da se mlajši odrasli zavedajo, da odnosi iz otroštva do pomembnih
drugih zaznamujejo njihovo življenje, in je od njih odvisno, kakšen partnerski odnos bodo
ustvarili sami. Na podlagi odnosov v izvorni družini se razvije tudi diferenciacija jaza, ki
pa ima posebno vlogo pri razvoju zdravega partnerskega odnosa. Želeli smo tudi opozoriti
na izzive, s katerimi se mlajši odrasli srečujejo na prehodu v odraslost.
Pomembna ugotovitev raziskave je tudi, da pri mlajših odraslih ni razlike v zadovoljstvu
s partnerskim odnosom med poročenimi in tistimi, ki živijo v zunajzakonski zvezi. To
pomeni, da zadovoljstvo v partnerskem odnosu ni pogojeno z zakonsko zvezo. Mlajši
odrasli, ki niso poročeni, so lahko prav tako zadovoljni v odnosu kot njihovi poročeni
vrstniki.
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POVZETEK

Avtorica je v pričujočem magistrskem delu preučevala odnose v izvorni družini, kvaliteto
partnerskega odnosa in diferenciacijo jaza pri mlajših odraslih.
V prvem delu so opisani pojmi, povezani z izvorno družino. Sledi opis obdobja mlajših
odraslih s poudarkom na težavah, s katerimi se mladi na prehodu v odraslost srečujejo. V
nadaljevanju avtorica podrobneje predstavi nastajanje partnerskega odnosa in kazalce
kvalitete tega odnosa. V zadnjem delu teoretičnega dela sledi opredelitev diferenciacije
jaza.
V drugem, empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo
164 udeležencev, od tega 134 žensk in 30 moških. Avtorico je zanimala razlika med
spoloma glede diferenciacije jaza. Ugotovila je, da so imeli moški v primerjavi z
ženskami v povprečju višjo stopnjo diferenciacije jaza. Rezultati so pokazali, da obstaja
pri mlajših odraslih statistično pomembna pozitivna povezanost med diferenciacijo jaza
in odnosi v izvorni družini; višje kot je oseba diferencirana, boljši so njeni odnosi v
izvorni družini. Nadalje so rezultati pokazali, da med diferenciacijo jaza in zadovoljstvom
v partnerskem odnosu obstaja statistično pomembna pozitivna korelacija – torej višja kot
je diferenciacija jaza, bolj so mlajši odrasli zadovoljni s partnerskim odnosom. Iz
rezultatov je razvidno, da se poročeni mlajši odrasli in tisti, ki živijo v izvenzakonski
zvezi, ne razlikujejo statistično pomembno v kvaliteti partnerskega odnosa.

KLJUČNE BESEDE: izvorna družina, mlajši odrasli, kvaliteta partnerskega odnosa,
diferenciacija jaza.
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ABSTRACT

In the present master thesis, the author studied the relationships in the family of origin,
the quality of the partner relationship and the differentiation of self with younger adults.
In the first part, the concepts related to the family of origin are described, followed by the
description of the period of younger adults with an emphasis on the difficulties young
people face during the transition to adulthood. Further, the author presents the formation
of partnership and indicators of the quality of this relationship in detail. In the last chapter
of the theoretical part, the differentiation of self is defined.
In the second, empirical part, the results of the research involving 164 participants, 134
of them being women and 30 men, are presented. Regarding the differentiation of self,
the author was interested in the gender-linked differences. The findings showed that men
in comparison to women, on the average have a higher degree of differentiation of self.
The results showed that there is a statistically significant positive correlation between
differentiation of self and relationships within the family of origin - the higher a person
is differentiated, the better their relationships in the family. Furthermore, the results
showed that there is a statistically significant positive correlation between the
differentiation of self and satisfaction in a relationship - the higher the differentiation of
self, the more they are satisfied with their partner relationship. Regarding the quality of
the partner relationship, it is evident from the results that there is no statistically important
difference between married participants and those living in a non-marital relationship.

KEY WORDS: family of origin, younger adults, quality of the partner relationship,
differentiation of self.
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PRILOGE

Priloga 1: Histogram in razsevni diagram za merjeni dimenziji (diferenciacija jaza in
odnosi v izvorni družini).
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Priloga 2: Histogram in razsevni diagram za merjeni dimenziji (diferenciacija jaza in
kvaliteta partnerskega odnosa).
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