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UVOD

Dobro stoletje nazaj, v času Freuda oz. pod vplivom freudizma, odnos sam po sebi ni
obstajal, saj je bil degradiran na nivo zadovoljevanja nagonskih potreb (Gostečnik 2006,
304–306). V zadnjih desetletjih 20. stoletja pa se je okrepilo zavedanje, da izvir
človekovega čutenja, mišljenja in vedenja temelji na medosebnih odnosih, ki igrajo
odločilno vlogo pri posameznikovem razvoju skozi celotno življenje (Reis, Collins in
Berscheid 2000, 844).
Odnos je zapisan že v sami naravi človekovega bivanja. Narejeni smo za povezovanje z
drugimi, saj v naravi ne obstaja en sam nevron ali eni sami možgani (Miehls 2008, 113).
Ljudje smo gnani k odnosu, ki je temeljna motivacijska sila človekovega razvoja
(Gostečnik 2006, 304–306).
Otrok v odnosu s starši ustvari najbolj temeljno podobo o sebi, o drugih in o odnosih na
splošno. Gre za ponotranjenje zgodnjih medosebnih odnosov z drugimi ter izgradnjo
notranje psihične organizacije (Gostečnik 2010a, 27). Odnos sam po sebi ne vodi v
razvoj posameznika; raziskovalci zadnja desetletja ugotavljajo, da so kvaliteta
čustvenega stika in čustvena vzajemnost oz. pozitivna zmožnost uravnavanja čustev v
odnosu gonilo človekovega razvoja (Cvetek 2014, 5–7).
V 60-ih letih prejšnjega stoletja je Bowlby poudarjal, da ima čustvena navezanost v
primarni družini dolgoročne posledice za posameznikov osebnostni, intelektualni in
čustveni razvoj. Primarna oblika navezanosti globoko zaznamuje vse nadaljnje odnose:
vrstniške, intimne odnose v odraslosti in nazadnje tudi odnos do lastnih otrok (Erzar in
Erzar 2011, 27). Lahko bi rekli, da gre za rekonstrukcije starih odnosov, po katerih
človek vedno hrepeni, saj predstavljajo temeljni material, iz katerega je zgrajena
njegova psiha (Gostečnik 2006, 304–306). Ne moremo pa trditi, da primarno obliko
navezanosti živimo dalje v vseh odnosih, saj imamo kasneje v življenju bistveno več
svobode pri izbiri prijateljev ter pri odločitvi za primernega partnerja (Siegel 2015, 93).
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V pričujočem delu se sprašujemo o edinstveni vlogi odnosov, posebno pozornost pa
posvečamo intimnim oz. partnerskim odnosom. V zadnjih stotih letih se je pojmovanje
odnosov radikalno spremenilo, kajti sprememba relacijske paradigme v 50-ih letih
prejšnjega stoletja je predstavljala preobrat od introindividualno-psihometričnega
razumevanja posameznika do videnja posameznika kot dela večjega sistema. Partnerski
odnosi so postali predmet preučevanja šele v 80-ih letih prejšnjega stoletja (Haase et al.
2016, 1–11; Bloch, Haase in Levenson 2014, 130–140).
Znanost odnosov je s premikom fokusa preučevanja z intrapersonalnega na
interpersonalno področje dobila novo komponento, interakcijski prostor med jaz in ti.
Gre za rojstvo medosebnega prostora ter potencialni psihični prostor intime (Gostečnik
2010a, 346), ki lahko vodi k porajanju novih stanj zavesti, kar pomeni, da (so)oblikuje
naš um oz. lastni jaz (Siegel 2015, 307–310).
Raziskave kažejo, da so partnerji v nenehni čustveni interakciji oz. recipročno vplivajo
na čustvena stanja drug drugega (Bloch, Haase in Levenson 2014, 130–144), kar
pomeni, da odnos predstavlja edinstveni prostor interpersonalne čustvene regulacije
(Niven et al. 2012, 246–260; Zhang 2012, 697–712). Ob tem se poraja vprašanje, ali
imajo osebe znotraj resne partnerske zveze posledično več priložnosti za
interpersonalno čustveno regulacijo in s tem morda tudi večjo zmožnost čustvenega
procesiranja kot osebe, ki so samske.
V raziskovalnem delu naloge bomo poskusili opredeliti razlike med tistimi, ki so v resni
partnerski zvezi in tistimi, ki so samski, v zmožnostih čustvenega procesiranja, v
vrstniški navezanosti in čustvenem doživljanju odnosov s svojimi starši.
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1. EDINSTVENA VLOGA ODNOSOV

Če smo pred stotimi leti zanikali ne samo pomen odnosov, ampak celo odnos sam,
lahko sedaj trdimo ravno nasprotno. Medosebni odnosi zasedajo osrednjo vlogo pri
raziskovanju človekovega razvoja (Tamir 2013, 3–7).
Za pričujoče delo je pomembno ovrednotiti specifično vlogo, ki jo med odnosi zaseda
partnerski odnos, vendar taksonomija odnosov ne pozna enotnega konceptualnega
okvira (Reis, Collins in Berscheid 2000, 845). Poznamo npr. starševske, prijateljske,
romantične oz. partnerske, družinske, sodelavske, medsosedske idr. odnose, ki so jih
strokovnjaki poskušali sistematizirati. Sistematizacija odnosov bi zahtevala konsenz
strokovnjakov subsidiarnih področij psihologije in interdisciplinarnih področij ter
dramatično pripomogla k enotnejši analizabilnosti podatkov in omogočala integracijo
dognanj različnih strok (Berscheid 1999, 260). Edward O. Willson predlaga uporabo
izraza »consilience«, kar bi lahko prevedli kot združitev skupnih dognanj različnih
neodvisnih področij (Wilson 1999, 8–10).
V literaturi je zaslediti ogromno teorij, modelov, raziskav itd., ki poskušajo
kategorizirati odnose. Npr. moderen evolucijski pristop, ki temelji na izvirnih delih
Charlesa Darwina, pojasnjuje, da so se tipi odnosov oblikovali glede na adaptivne
potrebe naših prednikov. Vsi naši predniki so se srečevali s problemom preživetja in
reprodukcije, pri tem pa so pomembno vlogo igrali: (1) izziv, kako biti del skupine
(prijateljski odnos); (2) izziv pridobiti družbeni status (sodelavski odnos); (3) izziv
pritegniti partnerja (iskanje primernega partnerja, faza zmenkov); (4) izziv obdržati
partnerja (partnerski odnos); ter (5) izziv, kako poskrbeti za družino (družinski odnosi).
Različni tipi socialnih odnosov naj bi bili posledica fundamentalno različnih tipov
izzivov tako za naše prednike kot za današnjo družbo (Griskevicius, Haselton in
Ackerman 2015, 3–15).
Na podlagi evolucijske teorije odnosov je D. B. Bugental predlagala, da se odnose
uredi v pet socialnih domen: (a) navezanost, (b) hierarhična moč, (c) koalicijske
skupine, (d) recipročnost in (e) partnerska združitev.
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Vsaka izmed teh domen naj bi se med sabo razlikovala ne samo po distinktivnih
kognitivnih reprezentacijah, ampak po različnih komponentah, ki urejajo čustveno
regulacijo ter socialno vedenje (Bugental 2000, 187–190).
Mnogi zgodnji poskusi vključujejo delo M.S. Clarkove in Millsove iz leta 1979, ki sta v
svojem modelu razlikovali med odnosi, ki temeljijo na skupnosti, ter odnosi, ki
temeljijo na izmenjavi. Razliko lahko opredelimo glede na namen. V prvem primeru
so ljudje odzivni na potrebe drugega, v drugem pa je ta odzivnost pogojena s preteklo
ali prihodnjo koristjo (Reis, Collins in Berscheid 2000, 846).
Podobno predlaga Neyer, vendar trideset let kasneje. Odnose bi lahko razlikovali
glede na čustveno bližino in recipročnost. V romantičnih oz. partnerskih odnosih
predvideva visoko stopnjo čustvene bližine in visoko stopnjo recipročnosti. V
prijateljskih oz. družinskih odnosih predvideva visoko stopnjo čustvene bližine in nizko
stopnjo recipročnosti, medtem ko v sodelavskih odnosih predvideva nizko stopnjo
čustvene bližine ter visoko stopnjo recipročnosti (Neyer et al. 2011, 268). V primerjavi
z delom M.S. Clarkove in Millsove ta sistematizacija eksplicitno naslovi koncept
čustvene bližine. Ta je s časom postal bistveni del preučevanja odnosov, kajti
raziskovalci verjamejo, da so različne komponente in procesi neizbežno povezani s
čustveno bližino/oddaljenostjo v odnosu (Aron, Aron in Smollan 1992, 601–609).
Teorija, ki odnose sistematizira na fundamentalen način, je teorija navezanosti, ki iz
evolucijskega in biološkega vidika predpostavlja, da izkušnje zgodnjih odnosov
oblikujejo mentalne reprezentacije, notranje modele navezanosti v vseh nadaljnjih
odnosih, kar pomeni, da bi odnose lahko opredelili glede na stil navezanosti (Bowlby
1982, 664–678; Pietromonaco in Beck 2015, 33–35; Siegel 2015, 91–106). Stile
navezanosti so obravnavali na več načinov: naredili so tipološko in kategorično
razdelitev, vendar Fraley in Waller (1998) ugotovita, da je dimenzionalna razdelitev
bolj primerna.
Raziskovalci, ki se ukvarjajo s takšnimi izzivi, doslej še niso uspeli identificirati
vzorcev interakcije, mehanizmov, ki bi omogočali smiselno, univerzalno sistematizacijo
odnosov. Nalogo dodatno otežuje tudi naše vedenje, ki varira glede na tip odnosa (Reis,
Collins in Berscheid 2000, 845; Niven, Macdonald in Holman 2012, 2–4).
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A.P. Fiske je leta 1992 ugovarjal, da bi odnose lahko razdelili v diskretne strukture,
kjer ni vmesnih oblik, niti jih ni mogoče razdeliti v stalne dimenzije. Odnosi so
fundamentalni in neprimerljivi, v smislu, da ni nobene splošne, sistematične ali višje
sheme, ki bi jih razdeljevala (Reis, Collins in Berscheid, 846).
Morebiti vse to tiščanje v rigidne okvire sploh ni smiselno in je dovolj le to, da se
zavedamo pomena in vloge odnosov, kot jih opiše Scott Peck (2007, 187): »Najvišji cilj
človekovega življenja je duhovna rast, samotno popotovanje na vrhove, ki jih lahko
doseže le sam. Pomembna popotovanja pa omogoča podpora, ki jo daje uspešen zakon
ali pa uspešna družba. Zakon in družba obstajata ravno zato, da omogočata
posamezniku takšna popotovanja. In kot vedno, ko gre za pristno ljubezen, prinašajo
»žrtve« na račun osebnostne rasti drug drugega enako ali celo večjo osebnostno rast
samega sebe. Ko se človek vrne z vrhov, ki jih je dosegel sam, v okrilje zakona in
družbe, oplemeniti svoj zakon ali družbo in ju dvigne na višjo raven. Tako se človekova
rast in rast družbe prepletata med seboj in sta drug od drugega odvisna. Vendar pa je
človek vedno in neizogibno sam tam na konici osebnostne rasti.«
Zgoraj navedeni poskusi kategorizacije odnosov so zgolj fragmentirani delci,
nepovezane informacije brez pravega sosledja in smiselne povezave. Lahko bi rekli, da
je področje znanosti odnosov zaenkrat urejeno na podoben način, zasičeno z
informacijami brez pravega okvira. Pomembno je upoštevati dejstvo, da je znanost
odnosov področje, ki se konstantno širi ter da je področje interpersonalnega relativno
novo, kar pomeni še več novih informacij, teorij in raziskav, ki jih je potrebno
integrirati v dosedanje delo.
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2. POJMOVANJE

ODNOSOV

V

ZADNJIH

STOTIH

LETIH

V zadnjih stotih letih je pojmovanje odnosa doživelo neverjetno transformacijo, zato je
to pot smiselno osvetliti. Odnos, ki je bil nekoč degradiran na nivo zadovoljevanja
nagonskih potreb, je danes v vlogi interpersonalnega prostora, ki služi porajanju novih
stanj zavesti, kar pomeni, da (so)oblikuje naš um oz. lastni jaz (Siegel 2015, 307–310).

2.1 OD INDIVIDUALISTIČNEGA DO SISTEMSKEGA NAČINA
RAZMIŠLJANJA
2.1.1 Pojmovanje odnosa pod vplivom freudizma
V prvi polovici 20. stoletja so Evropski prostor zaznamovale debate, katera izmed
psihoanalitičnih

teorij

bo

najglobje

povzela

posameznikovo

notranjepsihično

organizacijo (Gostečnik 2010b, 5). Psihoanaliza, katere utemeljitelj je bil Freud, je kot
individualističen pristop predstavljala najbolj prevalentno obliko psihološkega
redukcionizma (Reis, Collins in Berscheid 2000, 847), saj se je Freud sam na vsak način
hotel izogniti vsaki misli na odnos. Če je v sedukcijski teoriji zagovarjal predpostavko,
da drugi bistveno vplivajo na posameznikov razvoj, je nagonsko teorijo zavaroval s tem,
da je skušal dokazati, da odnos sam po sebi ne obstaja. Gre namreč samo za stik, ki ga
posameznik vzpostavi z drugim izključno za zadovoljevanje lastnih nagonskih potreb.
Tej teoriji so sledila dolga obdobja v zgodovini psihoanalitičnih idej, v katerih človeška
narava kot bistveno relacijska ni bila neposreden predmet študija.
Po desetletjih prevlade nagonske teorije je v psihoanalizi prišlo do t.i. relacijskega
preobrata oziroma do radikalne menjave psihološke paradigme. Deloma kot odgovor na
dolgotrajne procese psihoanalize se je na drugi strani luže porodila nova paradigma –
premik od individualističnega do sistemskega načina razmišljanja.
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2.1.2 Splošna sistemska teorija
Velik vpliv je imel biolog Ludwing von Bertalanffy, ki se je navduševal nad naravnimi
zakoni, ki naj bi jih znanost pojasnila na način, da so skladni z realnostjo. Trdil je, da je
star, znanstveno utemeljen, mehanski pogled na svet človeka ponižal na raven stroja,
zato naj bi bila nova znanost predvsem celostno, holistično usmerjena. Njegov cilj je bil
ustvariti meta-znanstveni okvir splošne sistematologije, ki bi se ga dalo aplicirati na vsa
področja znanosti (Drack in Pouvreau 2015, 533–538). Rezultat te njegove težnje je
razvoj splošne sistemske teorije, ki se je razvijala v desetletju med 1940 in 1950.
»Splošna sistemska teorija se osredotoča na študij odnosov in interakcij med objekti v
sistemu, skuša razkriti funkcionalna in strukturna pravila, ki naj bi veljala pri
opisovanju vseh sistemov ne glede na njihovo kompozicijo« (Gostečnik 2010b, 5).
Pomembne elemente sistemski teoriji je dodal znanstvenik Norbert Wiener, ki je razvil
kibernetsko

teorijo;

ta

predpostavlja,

da

organizmi

poskušajo

nadzorovati

disorganizacijo v sistemih na osnovi povratnih zank, ki vplivajo in organizirajo
funkcioniranje.
Ta radikalna sprememba miselnosti je posledično za Ameriko sredi petdesetih let 20. st.
pomenila tudi radikalne spremembe na različnih področjih znanosti, predvsem
matematiki, fiziki in biologiji, kjer ima sistemska teorija tudi svojo osnovo (2010b, 20).

2.1.3 Družinska sistemska teorija
Antropolog Gregory Bateson, ki je že v tridesetih letih 20. st. raziskoval zakonitosti
kibernetike, je integriral splošno sistemsko in kibernetsko teorijo ter ju apliciral na
družinsko. Na njegovo pobudo je bil v 70-ih letih v Palo Altu v Kaliforniji ustanovljen
inštitut za študij komunikacije v družinah, komunikacije na splošno in komunikacije v
družinah s shizofrenim članom. Začeli so se ukvarjati z družinskim sistemom kot s
celoto, to pa je bil šele začetek drugačnega razmišljanja, glede na to, da je bila
psihiatrija v tisti dobi pod vplivom nevropsihiatričnega redukcionizma ter
psihoanalitičnih razmišljanj (2010b, 5–13).
Za področje znanosti odnosov je ta konceptualen premik od razumevanja
tradicionalnega, individualističnega-psihometričnega pristopa, do razumevanja odnosa
na sistemski ravni pomenil pravo revolucijo.
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Na osnovi sistemske teorije je bilo funkcioniranje družine mogoče razumeti na
popolnoma nov način. V nasprotju s psihoanalitičnimi teorijami se ta ni več
osredotočala samo na posameznika in notranjepsihične strukture, ampak je obravnavala
družino in njene strukture kot živ sistem ter bila bolj pragmatično usmerjena.
Pragmatizem je slonel na zakonitostih družinske sistemske teorije, ki veljajo za vse tipe
družin (jedrne, enostarševske, razširjene, trigeneracijske, rejniške, družine z istospolno
usmerjenimi starši, pare brez otrok) (2010b, 5).

2.2 ZAKONITOSTI SISTEMA
Splošna sistemska teorija je odprla popolnoma nov pogled na odnose na splošno.
Odnosi postanejo živ sistem, odziven na vsako spremembo. Tako biološki kot
nebiološki pojavi globoko odsevajo značilnosti oz. zakonitosti sistema, ki jih lahko
povzamemo v naslednje kategorije (Gostečnik 2010b, 21–32; Reis, Collins in Berscheid
2000, 847):
Vsak sistem je organizirana celota, elementi v sistemu so nujno medsebojno
soodvisni. Odnosi so sistem, skupek elementov, ki so medsebojno povezani, notranje
odvisni, soodvisni in ne bivajo v izolaciji. Sprememba pri enem posamezniku vpliva na
vse ostale člane. Na vsako družino ali odnos lahko bistveno vplivajo šola, služba in
druge skupnosti, kakor tudi nadsistemi s politično, ekonomsko, kulturno in versko
vsebino.
Celota je večja, kot vsota njenih delov. Zakonski sistem ima dva člana, moža in ženo,
ki skupaj ustvarjata medsebojni odnos. Enako velja za družino; kljub temu da šteje več
članov, ima tudi družinski sistem svojo personalnost, je več kot samo skupek članov.
1+1=3, je temeljni koncept, ki pojasni, da je celota večja od seštevka njenih sestavnih
delov.
Proces v sistemu, na osnovi katerega pride v sistem nova informacija in ga vodi v bolj
kompleksen produkt ali odziv, imenujemo povratna zanka (angl. feedback). Gre za
recipročnost vnosov informacij, na osnovi katerih posamezniki znotraj sistema vplivajo
drug na drugega.
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Ko je v sistemu prišlo do spremembe in jo je ta sprejel, govorimo o pozitivnem
»feedbacku«. Negativni »feedback« pa vedno nadzoruje pozitivnega ter omogoča
stabilnost, saj ima funkcijo ohranjanja ravnovesja. Stanje statusa quo predstavlja
naravno težnjo organizma k ustaljenemu in poznanemu, četudi je ta v sami osnovi zelo
destruktivna in nefunkcionalna oblika »varnosti«. Dva sistema vzdržujeta ravnovesje:
morfostaza je sistemska težnja zgraditi trdnost; morfogeneza omogoča rast,
ustvarjalnost, inovativnost in spremembe.
Vzorci v sistemu so krožni in ne linearni. Sistem na osnovi pozitivnega »feedbacka«
dobiva nove informacije, kar vodi do novih odzivov, ki pa niso vzročno-posledične
narave, ampak večvzročne in recipročne.
Kompleksni sistemi so sestavljeni iz podsistemov. Družinski sistem tvorijo tudi
manjši podsistemi, npr. starševski, zakonski, bratsko-sestrski. Vsak izmed njih ima svoj
nabor idej, pravil, mej in ciljev; ti sistemi so medsebojno hierarhično organizirani.
Sistem ima mehanizem ravnovesja, ki vzdržuje stabilnost vzorcev odnosov v
sistemu. Sistemi so sestavljeni iz interakcijskih vzorcev, ki se ponavljajo ter ustvarjajo
načine vedenja, mišljenja, čutenja in komuniciranja. Sistemi težijo k predvidljivosti,
ponavljanju istih vzorcev, ki vodijo k stabilnosti. Ravnovesje pomagajo vzdrževati
določena pravila, na osnovi katerih posamezniki organizirajo svoje interakcije, ter
igranje različnih vlog, ki so individualno predpisani vzorci obnašanja, okrepljeni s
pričakovanji in normami odnosa. Meje v sistemu določajo pripadnost, podsisteme,
generacije in identiteto družino. Prepustnost, fleksibilnost meja omogoča rast odnosov.
Evolucija in spremembe so neločljivi del odprtih sistemov. Sistemi imajo notranjo
stabilnost, urejenost, hierarhijo in so v stalnem stiku s spremembami v okolju. Od
odnosov se zahteva, da morajo biti v ravnotežju glede prepustnosti meja odprti toliko,
da lahko sprejmejo nove informacije za preživetje, ter zaprti na način, da ni ogrožena
družinska integriteta.
Fleksibilnost naj bi družinskemu sistemu omogočala možnost spremembe zato, da
lahko napredujejo, dosegajo svoje cilje in rastejo, včasih pa zgolj za preživetje.
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3. POJMOVANJE

ODNOSA

SKOZI

TEORIJO

NAVEZANOSTI

3.1 KLASIČNA TEORIJA NAVEZANOSTI IN JOHN BOWLBY
Britanski psihoanalitik in otroški psihiater John Bowlby (1907–1990) se je sredi 20.
stoletja zatekel k raziskovanju živalskega obnašanja, da bi obogatil tradicionalni
psihoanalitični pogled na otrokov razvoj (Siegel 2015, 95), kajti veljalo je, da je
otrokova osnovna motivacijska sila boj za preživetje. Glede na študije o vedenju
sesalcev je Bowlby trdil, da je vedenje mladičev in majhnih otrok mogoče pojasniti kot
vrojen vzorec vedenja, kar je poimenoval psihološka navezanost (Erzar in Erzar 2011,
46).
Ugotovil je, da tako pri živalih kot pri človeku navezanost sestavljajo določene
komponente nagonskega odzivanja: sesanje, smeh, privijanje, jok in sledenje, ki v sami
osnovi služijo za povezavo med materjo in otrokom. Kar pa je v nasprotju z nagonsko
teorijo, ki pravi, da povezanost izhaja iz biološke potrebe; ko govorimo o navezanosti,
govorimo o arhaični dednosti, vgrajenem sistemu, ki je genetsko zapisan v
posameznikovo notranjepsihično strukturo (Gostečnik 2010a, 107–109).
Pomena teorije, ki je za medčloveške odnose predstavljala prelomnico, da otrok za
preživetje potrebuje tudi materino prisotnost in pozornost, ne samo skrb za zadovoljitev
fizičnih potreb, se Bowlby dolgo časa v polnosti ni zavedal. Verjel je, da dopolnjuje in
popravlja posamezne aspekte takrat vsesplošno sprejetih psihoanalitičnih teorij. Leta
1957 je pred analitičnim združenjem uradno predstavil teorijo navezanosti. Ob močni
podpori na etološke raziskave je v razpravi z naslovom Narava otrokove vezi z materjo
(angl. The Nature of the Child ̔s Tie to his Mother) ocenil in zavrnil štiri takrat priznane
teorije o odnosu matere in otroka. Kljub strokovnosti in previdnosti pri predstavljanju
teorije navezanosti je razprava med kleinovci naletela na odpor.
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Večina razhajanj je izvirala iz idejno-interpretacijskih razlik (Badouk-Epstein in Yellin
2013, 41). Kasneje je Ainsworthova dopolnila Bowlbejeve ideje z empiričnimi dokazi,
kljub konsistentnosti raziskovalnih rezultatov pa teorija sprva ni našla mesta v
psihoanalitičnih krogih (Erzar in Erzar 2011, 46). Glede na duh tedanjega časa, ki je pod
vplivom psihoanalize in biologističnih teorij o človekovi naravi zagovarjal mnenje, da
človek lahko preživi brez odnosov, ni presenetljivo, da pojasnitev naravne materinske
vloge ni bila sprejeta, četudi pojasnjena na znanstven način (2011, 8).

3.1.1 Notranji delovni modeli
Bowlbyjeva ideja je bila preprosta, vendar močna: narava otrokove navezanosti na
skrbnika bo postala ponotranjen delovni model navezanosti. Če model predstavlja
varnost, bo otrok lahko raziskoval svet okoli sebe, se ločil od staršev in dozorel na zdrav
način; manko osnovne varnosti lahko pripelje do okrnjenosti razvojnih nalog.
Gre za mentalne sheme, ki jih otrok kreira preko zaznave podobnosti in razlik med
ponavljajočimi se izkušnjami. Iz teh primerjalnih procesov otrokov um dela »povzetke«
generaliziranih reprezentacij. Govorimo o fundamentalnem načinu učenja (Siegel 2015,
52). Naloga ponotranjenih mentalnih shem je, da »izkušnje shranijo na način, ki
povzema bistvene značilnosti odnosov v realnosti, ter s tem omogočijo presojanje in
načrtovanje novih aktivnosti v skladu s pričakovanji, ki so vpisana v model« (Erzar in
Erzar 2011, 102).
Fascinantno je dejstvo, da so otroci že pri 18. mesecu starosti sposobni shranjevanja oz.
priklica mentalne reprezentacije odnosa s skrbniki v spomin. Evokativni spomin jim
omogoča, da nosijo objekte navezanosti s sabo v obliki multisenzornih podob (obraz,
glas, vonj, okus, dotik), ki jih lahko prikličejo v spomin, ko jih potrebujejo. Prav tako so
sposobni preko enega izmed čutov ustvariti multimodalen model realnosti. Npr.
otrokom so v zatemnjeni sobi dovolili začutiti obliko bradavice z usti, ki so jo kasneje
uspešno prepoznali iz slik. Njihov um je torej ustvaril mentalno sliko na podlagi dotika.
Še več, otrokom so pokazali niz različnih obrazov, ki so jih kasneje prepoznali iz še
večje množice obrazov. Že v prvih dneh življenja so sposobni ustvariti multimodalno
podobo sveta, kar dalje nakazuje, da so že od samega začetka sposobni shranjevanja
mentalnih shem.
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Mentalne sheme so osnovne komponente implicitnega spomina, ki shranjuje in prikliče
informacije brez našega zavedanja. Npr. če otroka prestraši glasen zvok, ki ga povzroči
igrača, se bo otrok naslednjič, ko bo videl igračo, vznemiril. Možgani avtomatsko
povežejo igračo – vizualni dražljaj z notranjim čustvenim odzivom strahu. Avtomatski
odzivi so fundamentalen del našega vsakdana, ki nosijo v sebi podobe iz preteklosti,
čustva, vedenje in telesne senzacije. Ti implicitni elementi tvorijo del podlage za
subjektivno zaznavanje občutka zase: delujemo in čutimo brez prepoznave izkušenj iz
preteklosti na našo sedanjost (Siegel 2015, 52–53). Iz evolucijskega vidika gledano nam
je ta sposobnost kot vrsti omogočila preživetje, saj naši možgani na podlagi mentalnih
shem predvidijo vsak trenutek. Ta sposobnost nam omogoča boljšo odzivnost za
morebitne izzive iz okolja (Siegel 2015, 52–53), kar pa ne pomeni, da notranji delovni
modeli neposredno odslikavajo izkušnje. Procesiranje v možganih vključuje razbiranje
in izločanje nepomembnih informacij. Izključevanje poteka na različnih ravneh in z
različno intenziteto, vključeni so zavestni in manj zavestni ali celo disociativni procesi.
Način, kako posameznik integrira različne ponotranjene modele, naj bi bil v samem
jedru način, kako izkušnje navezanosti oblikujejo koherenten um (Hofer 2006, 84–88).

3.1.2 Stabilnost notranjih delovnih modelov
Proces razbiranja informacij ter stabilnost notranjih delovnih modelov je odvisen od
številnih dejavnikov, tako intrapsihičnega sveta posameznika kot neposrednih vplivov
iz (medosebnega) okolja. Ljudje sami nehote ohranjajo in obnavljajo stare modele preko
lastnega vedenja, ki posledično vpliva na reakcije drugih, ter preko lastnega
izkrivljenega doživljanja (Erzar in Erzar 2011, 208).
Notranji delovni modeli, ki jih otrok razvije na podlagi interakcij s starši, vplivajo na
njegovo zaznavanje, razumevanje in vključevanje v kasnejše socialne odnose. Sodobne
raziskave kažejo (Simpson et al. 2007, 355–367), da je stopnja varnosti (merjena s
postopkom neznana situacija), merjena pri 12. mesecih starosti, napovedovala
kompetentnost posameznikov v odnosih z vrstniki v prvih treh razredih osnovne šole. Ti
odnosi so napovedovali varnost udeležencev v odnosih s tesnimi prijatelji pri 16. letu
starosti.
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Ti odnosi s prijatelji v mladostništvu so zaznamovali odnose s partnerjem na prehodu v
odraslost. Pokazalo se je, da so predhodni socialni odnosi najmočneje povezani s
socialnimi odnosi, ki jim sledijo v naslednjem razvojnem obdobju in šibkeje s
socialnimi odnosi v nadaljnjih razvojnih obdobjih.
Bowlbyjeva začetna predpostavka, da notranji delovni modeli temeljijo na najbolj
zgodnjih socialnih odnosih, ki vplivajo na kasnejše socialne odnose, tako drži le
deloma, saj se notranji delovni modeli lahko spreminjajo, ko posameznik vstopi v novo
razvojno obdobje in v nove socialne odnose (Cugmas 2012, 34).
Erzarjeva v knjigi Teorija navezanosti zapišeta, da partnerski odnos igra vlogo
ohranitve statusa quo notranjih delovnih modelov partnerjev, kar konkretno pomeni, da
si posamezniki sami izbirajo (medosebno) okolje, ki ustreza njihovim prepričanjem in
predstavam, s čimer nehote ohranjajo in obnavljajo ponotranjene modele. Siegel to
stanje poimenuje »stanje notranje zaklenjenosti« (angl. interlocking states). Gre za
čustveno neregulirana stanja, ki imajo svoj izvor v zgodovini notranjih modelov in
krepijo nefunkcionalne samo-organizacijske povezave (Siegel 2015, 323). Smisel
partnerskih odnosov predstavlja preseganje teh »notranjih stanj zaklenjenosti« in
izkušnje kažejo, da lahko zavestno delo na odnosu in pomembni dogodki, kot npr.
ločitev staršev, smrt bližnjih družinskih članov, bolezni, rojstva ipd. sprožijo temeljne
spremembe v doživljanju in vedenju (2011, 208–209).

13

3.2 STILI NAVEZANOSTI IN »TUJA SITUACIJA«
Raziskovalna psihologinja Mary Ainsworth (1913–1999) in Bowlby sta v 50-ih letih 19.
st. sodelovala na Tavistock kliniki v Londonu. Bowlby velja za teoretičnega očeta
teorije navezanosti, Ainsworthova pa je priskrbela empirične dokaze preko Uganda in
Baltimore študij, kjer se je oprla tudi na Blatzovo teorijo varnosti (van Rosmalen, van
der Horst in van der Veer 2016; Bretherton 1992). Njena ideja je bila, da bi opazovala
interakcijo med materjo in otrokom v prvem letu starosti.
V Baltimore študiji, ki so jo kasneje ponovili neštetokrat po celem svetu, je zbrala 76
majhnih otrok in njihovih staršev, ki jih je opazovala na njihovem domu (72 ur, 18
seans, vsaka je trajala 4 ure). Opazovala je način materinih odzivov na otrokove
potrebe, še posebej hranjenje, ljubkovanje, jokanje, smeh in očesni kontakt (Gostečnik
2010a).
Po tej enoletni študiji so iste pare mater in otrok povabili v laboratorij, kjer so jih
podvrgli seriji procedur, imenovanih »tuje situacije«. Vsak par posebej, mamo z
otrokom, so povabili v sobo, polno igrač, kjer ju je sprejel raziskovalni asistent ter
otroka povabil k igri z igračami. V dvajset minutnem postopku je otrok v prvem
preizkusu ostal sam z mamo, drugič z mamo in tujcem, tretjič samo s tujcem, nato pa
čisto sam za približno tri minute. V vseh primerih je bilo opazovano otrokovo odzivanje
ob separaciji in ponovni združitvi. Ainsworthova je ugotovila, da je otrokovo obnašanje
ob ponovni združitvi organizirano v specifične vzorce odzivanja. Na osnovi teh
rezultatov je prišla do treh vedenjskih vzorcev, katerim sta kasneje Mary Main in Judith
Solomon dodali še četrtega (Siegel 2015, 98). Opis vedenjskih vzorcev v »tuji situaciji«
se nahaja v spodnjih podpoglavjih.

3.2.1 Varna navezanost
Otroci v »tuji situaciji« so svobodno raziskovali okolje in med igro večkrat preverjali
materino prisotnost. Med ločitvijo so izražali različne stopnje strahu, stresa in
zaskrbljenosti, a so ob prihodu matere poiskali njeno bližino, bili hitro potolaženi ter se
prav tako hitro vrnili k igri, ki je sproščena in kreativna. Takšen vzorec varne
navezanosti je v svojem vedenju pokazalo skoraj dve tretjini otrok (55–65 %).
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Starši varno navezanih otrok so bili ocenjeni kot čustveno dostopni, dojemljivi za
otrokove potrebe, sposobni začutiti otrokov notranji svet, predvsem pa sta bili njihova
skrb in tolažba dosledni in trajni. (Erzar in Erzar 2011, 18; Siegel 2015, 100–101).
Longitudinalne raziskave so pokazale, da so varno navezani otroci »odporni« (angl.
resilient), se zanesejo nase, so socialno usmerjeni, empatični, zmožni vzpostaviti globlje
odnose ter kažejo višjo samozavest. Prav tako zaupajo svojim staršem ali skrbnikom in
okolice ne doživljajo kot grožnjo; kar pomeni, da lahko na izzive iz okolja primerno
odreagirajo ter procesirajo čustva na ne-obramben način (Nolte et al. 2011, 55).
Pomemben del pri vzpostavitvi varne navezanosti zavzema materino upoštevanje
otrokovega naravnega valovanja med pozornostjo, ki je usmerjena navzven
(komunikacija in stik z okolico), ter navznoter obrnjeno pozornostjo, ki jo otrok
potrebuje za refleksijo. Spoštovanje tega emocionalnega prostora je bistveni del
uglašene komunikacije med materjo in otrokom (Siegel 2015, 127–128).

3.2.2 Ne-varna navezanost
Če so starši varno navezanih otrok sposobni začutiti otrokovo stisko in nanjo primerno
odreagirati, lahko sklepamo, da so to empatični starši, ki znajo biti prisotni v trenutku.
Medtem ko so starši ne-varno navezanih otrok čustveno in psihično odsotni in
nepredvidljivi, kar pomeni, da so manj odzivni na otrokove potrebe. Na stisko otroka se
odzovejo na način, ki ne naslovi notranjega doživljanja, ampak poskušajo otroka
zamotiti in zmanjšati pomen ter čustveni naboj situacije (Erzar in Erzar 2011, 18).

3.2.2.1 Izogibajoča navezanost
Med 20 in 25 odstotki otrok kaže vzorec izogibajoče navezanosti. Navzven dajejo videz
samostojnosti in neodvisnosti. Prostor so z zanimanjem raziskovali, vendar niso iskali
stika z materjo. Tudi ko je mati odšla iz sobe, niso vidno reagirali, čeprav je pregled
njihovega notranjega stanja pokazal enako ali celo večjo mero fiziološkega vzburjenja
kot pri drugih otrocih. Ob materini vrnitvi niso pokazali pretiranega veselja ali
olajšanja, niso iskali stika, celo nasprotno. Na splošno je zanje značilno izmikanje stiku
in ignoriranje staršev. Ob neustreznem odzivanju staršev na njihove potrebe so se svojo
stisko naučili zadržati zase.
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Strategija zmanjševanja lastne stiske jim omogoča vsaj minimalen stik s starši, zaščito
in tolažbo. Z izogibanjem negativnim čustvom in skrivanju le-teh zmanjšujejo lastni
občutek vznemirjenosti ter hkrati preprečijo staršem izbruhe jeze, ki jim predstavlja
prekinitev stika ter vodi v osamitev. Strategija minimaliziranja čustev se nanaša prav
tako na pozitivna čustva, saj bi deljenje veselja in zanimanje za odnos zanj pomenilo, da
v odnosu nekaj pričakuje, kar pa je lahko skrajno nevarno, saj lahko sledi ponovno
razočaranje. Izogibajoči otroci iščejo stik z materjo samo, kadar so mirni, v časih stiske
pa se zatekajo k različnim oblikam samotolaženja (Erzar in Erzar 2011, 19, 148;
Gostečnik 2010a, 114).

3.2.2.2 Rezistentna ali ambivalentna navezanost
Otroci z ambivalentno obliko navezanosti (10–15 %) delujejo anksiozni in jih je težko
potolažiti. Izražajo močno potrebo po navezanosti in videti je, kot da doživljajo veliko
mero stresa in strahu zaradi materinega odhoda, še preden ta dejansko odide iz prostora.
Med igro, ki je raztresena, hiperaktivna in s pogostimi prekinitvami, jih okupira
predvsem težnja pritegniti materino pozornost. Ob materinem odhodu doživljajo
izjemen stres, ob ponovnem prihodu pa stik hkrati iščejo in se mu upirajo. To bi lahko
pojasnili na način, da materin odhod aktivira sistem navezanosti, kar pomeni, da otrok
ob tem doživlja stisko. Če bi mati znala na to stisko primerno odreagirati, bi se otrok
pustil potolažiti (odreagiral z deaktivacijo sistema navezanosti); v nasprotnem primeru
se ne zmore pomiriti in ostaja v stanju anksioznosti.
Ambivalenten otrok je deležen nekonsistentne starševske pozornosti in senzitivnosti
glede lastnih čustvenih stanj. Naučil se je, da so njegova čustva lahko spregledana ali
vsiljena s strani staršev na nepredvidljiv način, kar pomeni, da ostaja sam z notranjim
občutkom negotovosti in s še večjo potrebo po tolažbi (Siegel 2015, 128–129).
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3.2.2.3 Dezorganizirana ali dezorientirana navezanost in Mary Main
Otroci iz prejšnjih treh skupin imajo prepoznaven vzorec soočanja s stresom, medtem
ko se otroci v tej skupini vedejo na nepredvidljiv način. Ainsworthova teh 5 % otrok ni
mogla uvrstiti v nobeno izmed naštetih kategorij. Pri pregledu posnetkov je njena
študentka in sodelavka Mary Main v začetku osemdesetih let ugotovila, da imajo ti
otroci vendarle skupno značilnost. Njihov način vedenja se spreminja, še preden se ta
lahko izoblikuje v prepoznaven vzorec.
Njihov notranji dezorganiziran svet je poln strahu, groze, tesnobe, nepredvidljivosti
ipd., saj gre za otroke, ki so bili izpostavljeni zelo stresnim okoliščinam. Običajno so
bili žrtve zlorabe, grobega odnosa s strani skrbnikov, možno pa je tudi, da so njihovi
skrbniki utrpeli hude travme, zaradi katerih so nesposobni začutiti in poskrbeti za
otrokove potrebe.
Kadar so ti otroci v stiski, doživljajo še večjo stisko ob tem, ko so prisiljeni iskati
zavetje, zato se skrbniku približujejo z vstran obrnjeno glavo (Erzar in Erzar 2011, 19–
21). Njihovo obnašanje je kaotično in dezorganizirano. Npr. skrbniku se približajo, kot
da želijo stik, potem pa iznenada odkorakajo stran. Lahko se kar naenkrat zaustavijo v
nenavadnih telesnih držah ter v transu podobnem stanju, lahko se vrtijo v krogih, padejo
po tleh, se zibajo naprej in nazaj ter obračajo oči.
Sporočilo, ki ga starši dezorganiziranih otrok pošiljajo, je: »Pridi sem in pojdi stran!«;
po navadi vključuje tudi starševsko zastrašujoče, nasilno, dezorganizirano vedenje.
Otrok ne more razbrati pomena, ne more se potolažiti, kajti skrbnik je vir strahu, groze
in nevarnosti (Siegel 2015, 134–135).
Ni nujno, da je otrok deležen zlorabljajočega odnosa, tudi otroci prestrašenih,
disociiranih in dezorientiranih mam lahko razvijejo dezorganiziran stil navezanosti
(Schuengel et al. 1998, 277).
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4. ČUSTVENO

DOŽIVLJANJE

ODNOSOV

S

SVOJIMI

STARŠI IN ČUSTVENO STARŠEVSTVO

Vaši otroci niso vaši otroci.
So sinovi in hčere Življenja, ki teži po sebi.
Prihajajo skozi vas, a niso od vas;
in čeprav so z vami, niso v vaši posesti.
Morete jim dati svojo ljubezen, a ne svojih misli,
kajti imajo lastne misli.
Lahko dajete dom njihovim telesom, vendar ne njihovim dušam,
kajti njihove duše živijo pod streho bodočnosti,
ki je vi ne morete obiskati niti v sanjah.
Lahko si prizadevate, da jim postanete podobni, toda nikar
si ne prizadevajte, da bi jih naredili sebi enake;
kajti življenje se ne vrača nazaj in se ne mudi z včerajšnjim dnem.
Loki ste, iz katerih se skozi žive puščice izstrelijo vaši otroci.
Lokostrelec vidi znamenje na poti neskončnosti in On vas
napne s svojo močjo, da bi njegove strelice poletele hitro in daleč.
Veselo se upognite v lokostrelčevih rokah;
kajti tako, kot ljubi puščico, ki leti, ljubi tudi lok, ki je trden.

Kahlil Gibran
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Močan vpliv psihoanalize in biologistične teorije o človekovi divji naravi je negoval
škodljivo tradicijo, da lahko človek preživi brez odnosa. Vendar samozadostnost ni v
človekovi naravi, smo izjemno socialna bitja in iz evolucijske perspektive nam je
življenje v skupnosti povečalo možnosti za preživetje. Navezovanje na bližnje ni
»otročja« potreba, znak odvisnosti ali šibkosti, ampak je naravni pogoj človeškega
razvoja, ustvarjalnosti in samouresničenja (Erzar in Erzar 2011, 7–8).
Otrok se rodi v odnos in je že od samega začetka odziven na okolje. Na osnovnem
evolucijskem nivoju mu preživetje omogoča vrojen sistem navezanosti na starše (oz.
primarne skrbnike), kateri izboljša njegove možnosti preživetja (Mikulincer, Shaver in
Pereg 2003, 78). Sistem navezanosti vključuje iskanje bližine, kar otroku in vsem
sesalcem na splošno omogoča zatočišče pred nevarnostmi, zaščito pred stradanjem in
spremembami telesne temperature, zavetje pred napadi drugih in zaščito pred ločitvijo
od skupine. Poleg osnovne možnosti za preživetje sistem navezanosti igra bistveno
vlogo pri vzpostavljanju medosebnih odnosov, kateri pomagajo dozorevajočim
možganom uporabiti zrele možgane staršev za organizacijo lastnih procesov (Kompan
Erzar, Gostečnik in Erzar 2006, 58).
Tako se otrokov notranji model oblikuje ob notranjem modelu staršev. Način, kako
otrok doživlja samega sebe, je odvisen ne samo od tega, kako doživlja starše in odnos z
njimi, ampak tudi od načina, kako starši doživljajo sami sebe. Da otrok lahko osmisli
svoj notranji svet, potrebuje besede, ki jih dobi od staršev, zato je tudi starševsko
čustveno doživljanje nadvse pomembno.
Starši pa se ob otrocih vedno znova srečujejo s svojimi občutki nemoči, saj ti v njih
prebujajo njihove lastne nerazrešene spomine, izkušnje travme, zlorabe ali izgube. Ob
otrocih imajo starši priložnost v polnosti prepoznati odnos, ki so ga imeli s svojimi
starši. Ozavestijo lahko svoje doživljanje, čutenja in stiske ter jih predelajo na način, da
jih ne bodo več ponavljali v odnosu s svojimi otroki (Poljanec in Simonič 2008, 242).
V kakšni luči se naši starši spominjajo svojih staršev, kako se mi spominjamo naših
staršev, koliko spominov smo ohranili, na kakšen način govorimo o njih, kaj ob tem
doživljamo ipd., vse to so osebne zgodbe vsakega posameznika, v samem jedru pa
odraz navezanosti na starše.
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Življenjski narativi niso zgolj zbirka avtobiografskih detajlov, ampak jih poganja tako
eksplicitni kot implicitni spomin ponavljajočih se zgodnjih izkušenj, zato je za otroka,
ki si šele poskuša osmisliti svet in je še posebej ranljiv, nadvse pomembno, da vzpostavi
varno navezavo na starše. Ta je povezana z rastjo možganskih celic pri razvijajočih se
možganih oz. ima direkten vpliv na razvoj različnih področij mentalnega
funkcioniranja: spomin, avtobiografske zgodbe, čustva, mentalne reprezentacije in
stanja zavesti (Siegel 2015, 138).
Bistveni del varne navezanosti je emocionalna vzgoja otrok, ki vključuje sposobnost
staršev, da se znajo o čustvih pogovarjati, jih izražati na pravilen način, da so sposobni
ustvarjati varno ozračje za čustveno samorazkrivanje ter da se znajo pravilno odzivati
na otrokova čustva (Žugman 2012, 35–41).
Esencialno sporočilo, ki prežema celotno poglavje, je dejstvo, da otrokov razvijajoči um
nujno potrebuje ob sebi posameznika, na katerega se lahko varno naveže in mu preko
uglašene komunikacije pomaga organizirati lastna stanja zavesti.

4.1 UGLAŠENOST MED STARŠI IN OTROKOM
V vseh kulturah sveta je odnos med materjo in otrokom naravni začetek čustvene
povezanosti. Šele v luči teorije navezanosti je materinska ljubezen ovrednotena na
način, ki presega zgolj golo skrb matere za preživetje otroka, ampak poudarja
vzajemnost odnosa, čustveno povezanost (Erzar in Erzar 2011, 7) in moč ljubezni.
Raziskave kažejo, da novorojenčki reagirajo na materin vonj na podlagi prenatalnih
izkušenj, kar pomeni, da se predispozicije za odnos začnejo graditi že v prenatalni dobi
(Hofer 2006, 85). Osrednja naloga prvega leta otrokovega življenja je vzpostavitev
varne čustvene navezave med materjo in otrokom. Da mati vzpostavi povezavo z
otrokom, se mora psihobiološko uglasiti z otrokovimi notranjimi telesnimi stanji
centralnega in avtonomnega živčnega vzburjenja.
Kar pomeni, da mora prepoznati otrokova fiziološka in čustvena stanja ter nanje
ustrezno odgovoriti (Schore in Schore 2008, 11–12).
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V varnem zavetju materinega naročja otrok lahko uskladi dihanje, srčni utrip in sprosti
telo; njegov živčni sistem je povezan s starševim. Preko te uglašenosti tako mati kot oče
gradita otrokov prefrontalni korteks ter razvijata kapacitete za samoregulacijo in
kompleksne socialne situacije. Nujnost odraslega ob otroku potrjuje tudi Schore, ki
pravi, da se brez odraslega otroški možgani ne morejo v polnosti razviti (Poljanec in
Simonič 2008, 241).

4.1. MANJKO ČUSTVENE UGLAŠENOSTI IN MOŽGANI
Starejše generacije so otroke pustile jokati, ker naj bi si s tem »krepili pljuča«. Verjetno
še danes v marsikateri hiši slišimo dobronamerne komentarje prijateljev ali družinskih
članov: »Kar pusti ga, samo manipulirati želi in če mu boš sedaj popustila, se ti bo
pozneje maščevalo.« Vemo, da jok sam po sebi otroških možganov ne more prizadeti,
ampak predstavlja način, kako otrok prikliče starše, da odgovorijo na njegovo stisko. In
če te dolgotrajne, ponavljajoče se stiske nihče ne opazi, lahko otrokov sistem za
odzivanje na stres v možganih utrpi dolgotrajne poškodbe. Kadar je otrok v stiski in je
prepuščen samemu sebi, njegove možgane preplavijo toksični stresni hormoni, opiodi
(kemične snovi, ki spodbujajo prijetna občutja) se umaknejo in v možganih se aktivirajo
področja za bolečino, ista kot v primeru fizične bolečine (Sunderland 2009, 20–60).

4.1.2 Naraščajoča stiska in normalen odziv na nevarnost
Pri jokajočem otroku, ki je v stiski ali kakršnikoli nevarnosti, se sproži verižna
hormonska reakcija. Limbični sistem se odzove na stresni dogodek tako, da sprosti
nevrotransmiterje – hormone, ki pripravijo naše telo na obrambo ali napad.
Amigdala signalizira alarm hipotalamusu; oba se nahajata globoko v spodnjih
možganih, v limbičnem sistemu. Hipotalamus nadzira raven vseh hormonov v telesu,
aktivira simpatični živčni sistem in izloča hormon, ki hipofizo spodbudi k izločanju
kortikotropina. Gre za dva različna sistema, ki delujeta vsak zase, ampak usklajeno.
Delovanje simpatičnega živčnega sistema aktivira nadledvični žlezi, da sprosti hormone
adrenalin in noradrenalin, ki pripravijo telo na boj ali beg.
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Istočasno v drugem sistemu hormon kortikotropin aktivira nadledvično žlezo, da izloči
edenokortikotropne hormone hipofize, da lahko sprosti kortizol. Ta služi, da zaustavi
alarmno situacijo v telesu, ko je stresni/travmatičen dogodek mimo in je bil boj ali beg
uspešen, s tem da zaustavi proizvajanje noradrenalina in adrenalina. Z uglašeno
starševsko tolažbo se telo umiri in ponovno se vzpostavi homeostaza. Ta normalen
odziv na stresne in travmatične dogodke se imenuje sistem hipotalamično-hipofiznoadrenalna os (Repič 2008, 216–217).
Kadar je otrok pogosto pod stresom in v stiski, ki ostane neregulirana, lahko
hipotalamično-hipofizno-adrenalna os postane trajno preobčutljiva. Sistemi za bes, strah
in separacijsko stisko so sistemi, s katerimi se otrok že rodi, saj mu pomagajo preživeti.
Ustvarjeni so bili zato, da otrok v primeru nevarnosti ostane blizu staršev (Sunderland
2009, 24–29). Cena, ki jo plačujemo za to arhaično evolucijsko zaščito, je
hiperreaktivnost v medčloveških odnosih (Fishbane 2007, 399), saj se sistemi zlahka
aktivirajo; že sam loput vrat sproži sistem za strah, sistem za bes se npr. sproži ob
poskusu oblačenja ter sistem za separacijsko stisko, ko starš oz. skrbnik poskuša oditi iz
sobe.
Ti sistemi so nadvse občutljivi, ne samo zaradi evolucijske pogojenosti, ampak
predvsem zato, ker otrok še nima razvitih racionalnih možganov, ki bi mu pomagali
misliti in se pomiriti; zato je nujno, da ima ob sebi funkcionalnega odraslega, ki ga
zmore začutiti in pomiriti. Dosledno odgovarjanje na otrokove čustvene potrebe
pomeni, da se bodo v njegovih možganih začele vzpostavljati povezave »od zgoraj
navzdol« (Sunderland 2009, 30–31).
Gre za integracijo med limbičnim sistemom, našimi čustvenimi možgani in
orbitofrontalnim korteksom, ki je zadolžen za fleksibilnost odzivov, samozavedanje,
uravnavanje čustev in empatijo.
LeDoux govori o »nižji poti« (angl. low road) in »višji poti« (angl. high road)
reagiranja na dogodke; evolucija pa nas je opremila z obema. »Nižja«, limbična pot je
hitrejša in gre za avtomatski oz. instinktivni odziv na pretečo nevarnost, kjer se vklopi
»boj ali beg« odziv.
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Pri aktivaciji »višje poti« gre za nekortikalni odziv, ki dopušča fleksibilnost in možnost
izbire. Naša ocena nevarnosti in hiter odziv sta ključnega pomena za naše preživetje in
socialno delovanje.
Ključno vlogo pri vzpostavljanju povezave od »zgoraj navzdol« igra orbitofrontalni
korteks, ki je v vlogi povezovalca med limbičnimi strukturami in višjimi,
neokortikalnimi strukturami. Orbitofrontalni korteks je zadolžen za pomiritev amigdale,
ki je zadolžena za aktivacijo boja ali bega sistema (Fishbane 2007, 398).
Zgodnje travme, zanemarjenost, zloraba in kronični stres lahko poškodujejo funkcije
orbitofrontalnega korteksa. Še več, amigdala lahko preplavi delovanje zdravega
orbitofrontalnega korteksa. Povezave od kortikalnih področij do amigdale so šibkejše
kot povezave od amigdale do korteksa. To razloži dejstvo, zakaj emocije tako hitro
vdrejo v našo zavest in zakaj tako težko pridobimo kontrolo nad našimi čustvi (2007,
398–399).

4.1.3 Zgodnje travme in zlorabe, zanemarjanje, kronični stres in PTSD
Normalen in zdrav odziv za preživetje ob travmatičnem dogodku je, da limbični sistem
aktivira avtonomni živčni sistem. Ko pa je ta hiper delujoč, kronično vzburjen, čeprav
ni več nevarnosti, govorimo o potravmatski stresni motnji. Pri osebah s PTSD
nadledvična žleza ne izloči dovolj kortizola, da zaustavi alarmno reakcijo, zato imajo te
osebe nižji nivo kortizola (Repič 2008, 216–217). In čeprav nevarnosti ni več, ljudje s
PTSD doživljajo vso simptomatiko travme, kot da se dogaja v sedanjem trenutku (angl.
flashback), z aktiviranim hormonskim sistemom (Repič 2008, 217). Amigdala je
hiperaktivna, frontalni korteks pa začasno izključen. Osebe s PTSD so hipersenzitivne,
na najmanjšo nevarnost odreagirajo, kot da je njihovo življenje v nevarnosti (Fishbane
2007, 400). Že pospešeno bitje lastnega srca ob fizičnem naporu, poživila kot npr. kava
ali temna čokolada, lahko povzročijo pretirano delovanje avtonomnega živčnega
sistema ali pa spomin na originalno travmo (Repič 2008, 232).
Zgodnje travme, zlorabe, zanemarjenost in kronični stres lahko poškodujejo otroške
dozorevajoče možgane, sprožijo fiziološke spremembe v možganih.
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Na spodnji sliki je vidna poškodba oz. zmanjšan corpus callosum, ki povezuje levo in
desno možgansko hemisfero; zmanjšan hipokampus, ki je odgovoren za spomin; slabše
nevronske povezave ter na splošno manjša velikost možganov. Otrok, ki je pod stalnim
stresom, se ne zmore naučiti regulirati lastnih čustvenih stanj, okrnjene so učne in
vedenjske sposobnosti (Fishbane 2007, 400).

Slika 1 Fiziološke posledice zgodnje travme, zanemarjanja, kroničnega stresa ali PTSD,
ki se odražajo na otroških možganih1
Spodnja slika prikazuje posnetek možganov otroka, ki je bil deležen veliko ljubezni (na
levi), in posnetek možganov otroka iz romunske sirotišnice (desno), kamor je bil
institucionaliziran kmalu po rojstvu. Slika je dober primer tega, kaj se zgodi z možgani,
kadar je otrok deležen samo osnovne telesne nege, prikrajšan pa je za ljubezen in
tolažbo. Črna območja prikazujejo nedejavne dele v senčnih režnjih – to je del
možganov, ki je odločilen za predelavo in uravnovešanje čustev. Nedejavnost v senčnih
režnjih lahko okrni socialno in čustveno inteligenco.

1

Jill Stark, The Sydney Morning Herald, 7.julij 2013, http://www.smh.com.au/national/health/a-

toxic-legacy-20130706-2pj5z.html (pridobljeno 18. 11. 2016)
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Slika 2 Funkcionalna slikovna preiskava (angl. PET scan) zdravih otroških možganov
(levo) in možganov otroka, ki je odraščal v sirotišnici kmalu po rojstvu (desno)2
Zgodnja travma lahko poškoduje dozorevajoče možgane. Nevronske strukture,
hiperaktivni odzivi na stres in epigenetske spremembe vplivajo na zdravo uravnavanje
čustvenih stanj in stanj zavesti (Siegel 2015, 213). Ljudje, ki so sposobni dobro
obvladovati stres, lahko jasno razmišljajo tudi, kadar so pod pritiskom. Ljudje, ki
nimajo vzpostavljenega učinkovitega sistema za obvladovanje stresa, pogosto trpijo
zaradi številnih mentalnih in telesnih motenj ter bolezni, kot npr.: depresija, trdovratna
stanja anksioznosti, fobije in obsedenosti, telesna simptomatika/bolezni, pomanjkanje
čustvovanja, želj in navdušenja, letargija in pomanjkanje motivacije, pomanjkanje
spontanosti ipd. (Sunderland 2009, 32).

2

Nikhil Autar, Musings of a Med Student Patient, 29.maj 2014, http://nikhilthegrizzlybear.

blogspot.si/2014/05/child-abuse-neglect-and-stress-in-first.html (pridobljeno 18. 11. 2016)
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4.2 TEMELJNA STRUKTURA ČLOVEŠKE PSIHE
Otrok v odnosu s starši ustvari najbolj temeljno podobo o sebi, o drugih in o odnosih na
splošno. Gre za ponotranjenje zgodnjih medosebnih odnosov z drugimi in notranjo
psihično organizacijo (Gostečnik 2010a, 27). Siegel (2015, 46–185) govori o treh
komponentah, ki tvorijo temeljno strukturo človeške psihe: spomin, navezanost in
emocije3. Razvoj teh mehanizmov je v otroštvu pogojen s kvaliteto odnosa s starši in
vodijo v razvoj človekove relacijske strukture.
Prvi otrokovi izviri zadovoljstva so vonj, dotik in zvok. Pomemben je način, kako se je
mama otroku približala, ga pestovala, hranila, tolažila, čutila njegove potrebe ter nanje
odgovarjala, ali pa ravno nasprotno, ga zanemarjala, puščala samega ipd. Ključnega
pomena je, da so starši z otrokom uglašeni in da so otroku čustveno na razpolago, kajti
vse telesne senzacije, ki jih imenujemo afekti, se vpišejo v vsako vlakno otroškega
telesa. Ker je otrok v zgodnjih obdobjih še brez obrambnih mehanizmov, lahko rečemo,
da se zgodnji afektivni doživljaji vpišejo direktno v telo.
Gre za telesni, organski spomin, kamor se shranjujejo telesne senzacije v predverbalni
dobi. Mehanizem navezanosti, spomin in emocije so temeljne strukture, ki omogočijo
otroku, da se razvije v okolju afektov (Kompan Erzar, Gostečnik in Erzar 2006, 130–
131).
Šele z razvojem jezika otrok postane sposoben obvladovanja in izražanja svojih emocij
in afektov. Čustvene vsebine, kot so zaupanje, samostojnost, navezanost, kontrola,
odvisnost, neodvisnost, separacija in individualizacija ter samoregulacija, so teme, ki se
gradijo skozi celo življenje. Po Sternu niso značilne samo za določeno razvojno
obdobje, ampak se v svoji temeljni strukturi ponavljajo vse življenje (Gostečnik 2010a,
28–29).

3

Spomin je opisan v tem poglavju, širši opis navezanosti in čustev pa v naslednjih poglavjih
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4.3 VLOGA SPOMINA, NAVEZANOSTI IN ČUSTEV
Glede na način, kako se spomin vpiše v telo ter kako ga prikličemo, ločimo implicitni
(zgodnji, nedeklarativni, proceduralni) in eksplicitni (poznejši, deklarativni, epizodični/
semantični) spomin.

4.3.1 Implicitni spomin
Implicitni spomin imenujemo tudi telesni oz. organski spomin in je prisoten že ob
rojstvu. Je oblika spomina brez notranje subjektivne izkušnje priklica o sebi ali o času,
ker se vpiše direktno v telo, v vsako celico našega telesa. Implicitni spomin se povezuje
z amigdalo in ostalimi možganskimi strukturami limbičnega sistema, ki so aktivne že ob
rojstvu in ostajajo dostopne celo življenje. Preko te shrambe spomina otrok interpretira
sedanje izkušnje ter predvideva prihodnje in ravno tukaj leži razlog, zakaj je
razumevanje implicitnega spomina tako pomembno. Naša zgodovina kroji našo
sedanjost tudi takrat, ko ni nobenega zunanjega razloga za ponavljanje teh stanj. Ob
določenih osebah ali dogodkih se v nas prebujajo stari mentalni modeli4, ki vplivajo na
naše emocije, vedenje, prepričanja, celotno percepcijo, na podlagi katere se odzivamo.
Vendar pri implicitnem spominu ne gre zgolj za generalizirane povzetke preteklosti
(mentalne modele), ampak osnovne temelje psihične strukture (Siegel 2015, 55).

4.3.2 Eksplicitni spomin
Če je temeljna komponenta implicitnega spomina predvidevanje, je planiranje domena
eksplicitnega spomina. Pojavi se vprašanje, v kolikšni meri je to planiranje svobodno,
saj eksplicitni spomin doživljamo in zaznavamo skozi mentalne modele implicitnega
spomina. Eksplicitni spomin se začne razvijati okrog drugega leta starosti, ko je otrok
sposoben govoriti o svojih dnevnih aktivnostih in preteklih dogodkih. Gre za spomin,
kjer se zavedamo, da se nečesa spominjamo. Povezan je s hipokampusom, ki nam
pomaga ustvarjati občutek za sebe v prostoru in času.

4

Mentalni modeli so del implicitnega spomina in so natančneje opisani v naslednjem poglavju
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Poznamo dve obliki eksplicitnega spomina; semantični spomin je spomin, ki nam
pomaga prepoznavati dejstva o nas in o svetu, epizodični pa je spomin na sebe v
določenem času. Gre za avtobiografski spomin, za katerega nam starši dajo besede
»preko medosebnega stika in njihovega dojemanja, vrednotenja, prepleta domišljije in
dejanskih dogodkov« (Kompan Erzar, Gostečnik in Erzar 2006, 128).
Odraščajoči otrok razvije občutek zase skozi čas, kjer igra integracija med implicitnim
in eksplicitnim spominom ključno vlogo. Ta integracija je pogosto blokirana zaradi
travme, saj povzroči to, da se spomin nanjo ohrani v surovem stanju, shranjenem v
implicitnem spominu, ki se kaže v obliki vsiljivih telesnih senzacij, rigidnih
nefunkcionalnih vedenjskih vzorcih ipd. Rezultat fragmentiranega spomina se kaže kot
nekoherentnost avtobiografskih zgodb. Sposobnost samorefleksije lastne zgodovine
otroštva, sposobnost konceptualizacije mentalnega stanja staršev ter sposobnost
povezovanja teh izkušenj z lastnim doživljanjem pomeni več kot samo sposobnost
introspekcije, ampak način, kako posameznik direktno vpliva na lastne samoorganizacijske procese in posledično notranjepsihične procese otroka (Siegel 2015,
351).
Tako spomina ne moremo pojmovati kot zgolj »naš spomin na preteklost«, ampak v
širšem smislu, kot pravi Siegel: »Spomin je način, kako pretekli dogodki vplivajo na
bodoče dogodke« (2015, 46).
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4.4 ČUSTVENO STARŠEVSTVO
Termin čustveno ali emocionalno starševstvo je med strokovno literaturo težko
zaslediti. Na svetovnem spletu je opaziti trend naraščajočega števila izrazov za opis
sodobnega starševstva, kot so npr. pozitivna vzgoja, sočutno starševstvo, rahločutno
starševstvo, čustveno inteligentno starševstvo, srčno in duhovno starševstvo,
povezovalno starševstvo ipd. Vsem izrazom je skupno to, da ne gre za permisiven ali pa
avtoritaren način vzgoje, ampak za tretjo obliko starševstva, ki temelji na sočutnem
odnosu in pristnem stiku z otrokom.
Cicchetti, Ackerman in Izard opišejo čustveno starševstvo kot način starševstva, ki
podpira razvoj otrokovih čustvenih kompetenc ter sposobnost prepoznavanja, izmenjave
in uravnavanja čustev (2009, 1–10).
Žugmanova (2012, 1) v svojem delu uporablja izraz emocionalno starševstvo in ga
opredeli kot tisto starševstvo, ki se odziva na čustvene potrebe otroka in zagotavlja
razmere za njegov vsestranski optimalni razvoj; pri tem izpostavi štiri vidike (2012, 31–
42) :

4.4.1 Varnost čustvenega samorazkrivanja
Da otrok lahko primerno uravna in osmisli svoje čustveno doživljanje, potrebuje besede.
Starši morajo otrokove občutke in stisko resno obravnavati ter ugotoviti, kako otrok
doživlja dogodek. Z besedami, primernimi njegovi starosti, opišejo to stisko ter mu dajo
vedeti, da ga razumejo oz. čutijo v njegovem doživljanju. Vsa naslovljena čustva in
afekti pomagajo otroku graditi koherentno zgodbo o svojem doživljanju, v nasprotnem
primeru pa lahko nenaslovljena čustva in afekti postanejo vir travmatizacije. Bistvenega
pomena je, da otrok dobi besede za svoja občutja, saj to pripomore k razvoju povezav v
zgornjih možganih, ki igrajo odločilno vlogo pri pomirjanju primitivnih impulzov
(Sunderland 2009, 155).
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4.4.2 Odzivi na otrokova čustva
Med otrokovimi in starševskimi možgani poteka nenehna komunikacija, tok čustvene
energije in informacij. Glede na to, da se otrokovi možgani razvijajo ob prisotnosti
odraslega, je izjemno pomembno, da otrok čuti, da je starš čustveno močan in da
obvladuje položaj (Sunderland 2009, 31), kar pomeni, da se starši zavedajo svojih
čustvenih stanj, jih znajo uravnavati in ubesediti. Za otrokov čustven sistem je čustvena
izraznost staršev izredno pomembna, saj se otrok uči obvladovati svoja občutja na
podlagi tega, kako starš obvladuje lastna čustvena stanja. Greenspan in Lewis
(Greenspan in Lewis 1999, 126) izpostavita pomembnost dvojnega zavedanja; starš
mora biti sposoben umestiti svoje šibke točke s pripadajočimi čutenji v okvir lastne
zgodovine, saj bo v nasprotnem primeru otrokovo vedenje jemal preveč osebno.
Otroci zelo hitro postanejo nosilci potlačenih vsebin svojih staršev, katere odigravajo
preko svojega obnašanja. Starš, ki ni v stiku s svojimi čutenji, ni zmožen biti v stiku s
čutenji svojega otroka in jih posledično obvladuje do te mere, kolikor jih je zmožen
obvladovati sam pri sebi.

4.4.3 Pogovor o čustvih
Odraščajoči otrok potrebuje pomoč pri procesiranju in osmišljanju težkih čutenj, zato
potrebuje varen prostor, kjer lahko »izprazni« svojo notranjost. Starši s svojo empatično
držo in primerno čustveno odzivnostjo ustvarjajo varen prostor, kjer je otroku dovoljeno
izraziti vsa čutenja. Ob starših, kjer je čustveno samorazkrivanje nevarno, lahko otrok
razvije primitivne obrambne mehanizme, kjer se pojavijo posledice, kot so npr.
nepravilno dihanje, srčne aritmije in povišana stopnja stresnega hormona kortizola
(Sunderland 2009, 79). Ob starševski neprimerni odzivnosti na otrokove čustvene
potrebe se oblikujejo otrokovi obrambni mehanizmi in v primeru hude zlorabe se otrok
ves čas vede v skladu z zahtevami starša, saj noče v zlorabljajočem staršu vzbuditi
občutkov jeze (Crittenden in DiLalla 1988, 585–599).
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4.4.4. Čustvena izraznost
Sposobnost starša, da začuti svojega otroka v njegovem doživljanju, je pogoj, da se
lahko primerno odzove na otrokova čustva. Le preko čustvene uglašenosti lahko starš
ubesedi in ovrednoti otrokovo notranje doživljanje. Pomembno je, da starš vsa otrokova
čutenja naslavlja na pozitiven način, saj lahko v nasprotnem primeru postane otrokovo
vedenje v situacijah, ko se sooča z negativnimi čutenji, nekontrolirano. Da se otrok čuti
varnega in sposobnega soočati s težkimi čutenji, morajo starši poskrbeti za ohranitev
stika tudi, ko je otrok jezen, doživlja pritisk ali stisko (Greenspan in Lewis 1999, 106).
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5. NAVEZANOST MED VRSTNIKI

Kvaliteta čustvenega stika v izvorni družini zaznamuje vse nadaljnje odnose in »Bowlby
je vztrajno poudarjal, da ima navezanost globoke in dolgoročne posledice za
posameznikov osebnostni intelektualni in čustveni razvoj, v prvi vrsti v zvezi z odnosi v
izvorni družini, nadalje z vrstniškimi odnosi in intimnimi odnosi v odraslosti in nazadnje
z odnosi do lastnih otrok. Ti odnosi oblikujejo in preoblikujejo posameznikov notranji
svet, občutje sebe in drugih, sposobnost ustvarjanja in poglabljanja intimnosti ter
nudenja varnega zatočišča naslednji generaciji« (Erzar in Erzar 2011, 27).
Ljudje kot socialna bitja poznamo »večstarševstvo«, kar pomeni, da vzgojo otrok
zaupamo tudi drugim odraslim osebam. To pomeni, da nismo navezani samo na mater,
ampak se navezujemo na izbrane starejše, močnejše, modrejše posameznike, od katerih
pričakujemo zaščito in tolažbo. V času zgodnjega otroštva se občutek ne/varnosti oz.
navezovalni odnosi zapišejo v naše možgane v obliki notranjih modelov, ki se kasneje
prebujajo v vseh nadaljnjih odnosih. Tako imamo v sebi več modelov navezanosti, ki
oblikujejo naše dojemanje samega sebe ter odnose z drugimi. Kateri model bo prišel v
ospredje v določenem trenutku, je odvisno od okoliščin, v katerih se znajdemo, kako se
ljudje odzivajo na nas ter koliko nas spominjajo na ljudi, na katere smo bili navezani
(Siegel 2015, 97). Modeli navezanosti nam torej govorijo o načinu, kako pristopamo k
odnosom.
Oblike navezanosti, ki jih je opazovala Ainsworthova pri enoletnih otrokih, ter
navezovalno vedenje otrok med 3. in 6. letom se razlikuje od oblik navezanosti v
obdobju med 10. in 18. letom. Osmisliti prehod v kasnejša obdobja otrokovega razvoja
ostaja izziv tudi za teorijo navezanosti (Erzar in Erzar 2011, 128; Nickerson in Nagle
2004, 37; Gorrese in Ruggieri 2012, 651–653), saj to področje zaenkrat še ni temeljito
raziskano.
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Dosedanje študije kažejo, da glede na to, da se v mladostništvu fokus mladostnikov
preusmeri iz staršev na vrstnike, ti preoblikujejo tudi določene vzorce navezovalnega
vedenja, vendar še ni povsem jasno, ali so oblike navezovalnega vedenja paralelne
ugotovitvam Ainsworthove ali pa je zaradi same kompleksnosti obdobja mladostništva
oz. adolescence potrebno okvire razširiti in prilagoditi.
Čeprav vedenje, značilno za določeno obliko navezanosti, srečujemo primarno pri
otrocih, ga dalje, skupaj z mentalnimi procesi, udejanjamo tudi odrasli skozi celotno
življenje. Še posebej v času stiske ali stresa se odrasli zatekamo k vedenju, ki vodi v
iskanje bližine; poiščemo ljudi, na katere smo navezani, saj nam predstavljajo vir
tolažbe, opore, nasvetov, (po)moči. To ne pomeni, da primarno, razvojno obliko
navezanosti živimo v vseh nadaljnjih odnosih, kajti raziskave kažejo, da obstajajo
konceptualne razlike med razvojno obliko navezanosti in romantično-odraslo
navezanostjo, kjer imamo več možnosti glede izbire partnerja (Siegel 2015, 93).

5.1

NAVEZANOST

MED

VRSTNIKI

V

OBDOBJU

MLADOSTNIŠTVA IN ODRASLOSTI
V obdobju mladostništva se pozornost iz staršev preusmeri na vrstnike, vzrok deloma
tiči v dejstvu, da se zmanjšuje moč sistema za ločitveno stisko, kar je povezano s
povišano ravnijo testosterona pri fantih ter ravnijo testosterona in estrogena pri dekletih
(Sunderland 2009, 77). Razvojno gledano gre za kritično obdobje zorenja telesa, kar je
povezano predvsem s kritičnim obdobjem zorenja možganov.
Razlike v navezovalnih strategijah mladostnikov izhajajo iz oblik navezanosti v
domačih družinah. Varno navezani otroci bodo ohranili občutek pripadnosti in kljub
nesporazumom ne bodo pretrgali odnosa s starši, tudi prehod v mladostništvo in
adolescenco bo potekal bolj gladko. Nevarno navezani mladostniki bodo doživljali
večjo mero stresa, razdražljivost in napetost, nenadna nihanja v razpoloženju ipd., saj bo
njihov navezovalni sistem aktiven, hkrati pa blokiran, saj starši ne znajo primerno
odgovoriti na mladostnikovo stisko, tako kot niso znali v preteklosti, in v ospredje
pridejo nefunkcionalne in šibke plati navezanosti (Nickerson in Nagle 2004, 131–132;
Erzar in Erzar 2011).
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Kobak in Sceery (1988, 135-146) sta ugotovila, da je za varno navezane otroke značilna
fleksibilnost mišljenja in hitra odzivnost v vrstniških odnosih, medtem ko je pri nevarno
navezanih v odnosu prisotno popačeno dojemanje, nizka stopnja odzivnosti ter
negativna pričakovanja.
Zavračajoče oz. odklonilno vedenje odvrača sovrstnike, da bi vzpostavili tesnejše vezi.
Ne-varno navezane mladostnike prijatelji ocenjujejo kot nedružabne in sovražno
nastrojene.
Formacija navezovalne oblike v obdobju mladostništva bo ostala nespremenjena do
konca življenja. V vrstniških odnosih, ki kažejo otroške poteze, se bodo te preoblikovale
v odrasle lastnosti. Erzarjeva zapišeta (2011, 24, 130–131), da bodo »odnosi z vrstniki
postali vir intime, vir dolgotrajnega partnerstva in prijateljstva, osnovna socialna
mreža, prostor uresničevanja navezovalnih potreb ter vir socialne moči.«
Temeljni pomen navezanosti v mladostniški in odrasli dobi ni več preživetje, ampak
samoregulacija. V odraslih odnosih regulacija afekta s prekinitvijo stika kaže na svoje
otroško poreklo. Stil starševstva posnema vzorce, ki jih je bil posameznik deležen v
otroštvu, s čimer se vzorec navezanosti zelo verjetno prenese tudi v naslednjo
generacijo. Pri tem ne gre samo za vzorce navezanosti, ampak tudi za medgeneracijski
prenos fizičnega, spolnega in čustvenega nasilja.
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5.2 OD DIADIČNE REGULACIJE DO SAMOREGULACIJE
Čustva igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju pomena oz. samemu osmišljanju sveta
posameznika. Starševska empatična uglašenost je nujno potrebna, saj se otrokov
čustveni razvoj odvija preko interakcije s starši. Ti delujejo kot zunanji podaljški
otrokovih notranjih regulativnih sistemov.
Prvo obdobje zorenja možganov je obdobje nastajanja temeljnih struktur navezanosti,
sposobnosti za regulacijo emocij in določi se obseg sposobnosti za regulacijo stresa. Gre
za to, da se otrok nauči uravnavati telesna emocionalna stanja z višjimi oblikami
funkcioniranja. Gre za temeljne mehanizme povezave med telesom, afekti in višjimi
funkcijami. Navezanost in uravnavanje čustev sta torej tesno povezana.
Pomembno je obdobje od 3. do 5. leta starosti, ko se pri otroku razvije sposobnost
reflektiranega delovanja (upoštevanje želja, interesov in potreb drugih, prva formalna
predstava o sebi in drugih), ter obdobje mladostništva, ko otrok dogradi sposobnost
ponotranjenega pojmovanja odnosov in sposobnost obravnavanja izkušenj na splošni
ravni (empatično dojemanje, prepričanja, pripisovanja). Zaradi pospešenega razvoja
mišljenja in na cilj usmerjenega sodelovanja s starši je za obe obdobji značilen nov
zagon, kar se tiče oblikovanja in dograjevanja notranjih modelov (Erzar in Erzar 2011,
138).
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Gledano iz razvojne perspektive je otrokov prvi izziv doseči
notranje ravnovesje med biološkim ritmom spanja in
budnosti ter ostalimi telesnimi funkcijami (bitje srca, dihanje,
prebava) preko funkcij možganskega debla. V tem prvem
obdobju so starši v vlogi »skritih regulatorjev«, ki
neposredno skrbijo za otrokove potrebe.
Drugo polovico prvega leta starosti zaznamuje diadična oz.
vzajemna regulacija čustev, preko katere se gradi odnos
navezanosti. Alan Sroufe5 je prvi poimenoval odnos
navezanosti kot diadično regulacijo čustev, katere cilj je
prehod od diadične regulacije k samoregulaciji. Starši otroku
pomagajo

predelovati

težka

čutenja

in

vzpostavljajo

vzajemno, čustveno fleksibilno sodelovanje, ki kasneje
mladostniku omogoča samostojni odhod v svet (Erzar in
Erzar 2011, 138, 141).
O sposobnosti samostojne regulacije afekta je smiselno
govoriti takrat, ko posameznik pri regulaciji ni več tako
močno odvisen od staršev. Takrat lahko vidimo, ali se je
navezanost prenesla iz generacije v generacijo oz. vidimo, ali
je posameznik razvil neodvisno različico regulacije afekta v
primerjavi s starši.
Siegel (2015, 268) trdi, da je navezanost ključnega pomena
pri tem, kako jaz (self) postane reguliran.

Slika 3 Razvoj čustvene regulacije v odnosu do zrele oblike organizacije jaza

5

L.A.Sroufe, EmotionalDevelopment: The Organization of Emotional Life in the Early Years

(Cambridge University Press, 1996).
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6. EDINSTVENOST PARTNERSKEGA ODNOSA

Toda v vajini skupnosti naj bo prostor
in naj med vama plešejo nebeški vetrovi.

Ljubita se, vendar naj vaju ta ljubezen ne veže:
naj bo raje podobna valovanju morja ob obalah vajinih duš.
Drug drugemu polnita kupi, vendar ne pijta le iz ene.
Dajajta si kruh, vendar ga ne režita od istega hlebca,
pojta in plešita skupaj in se veselita, vendar naj bo vsak
od vaju sam,
tako kot so same strune lutnje, pa čeprav zveni z njih ista
glasba.
Dajte svoje srce, vendar ne drug drugemu v trajno last.
Kajti vajini srci sta lahko le v roki Življenja.
In stojta skupaj, vendar ne preblizu:
kajti stebri v temelju stoje vsaksebi,
pa tudi hrast in cipresa ne rasteta tako, da bi drug drugemu
delala senco.

Kahlil Gibran
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Platon v Simpoziju govori o antičnem mitu, ki pravi, da so na začetku obstajali trije
spoli: moški so bili otroci Sonca, ženske otroci Zemlje in androgini otroci Lune, ki je
rojena iz Sonca in Zemlje. Androgini so imeli dva navzven obrnjena obraza na isti
glavi, dva para rok, dva para nog in dvoje spolovil. Zlahka so se premikali, bili so
močni in veliki, prevzetni zaradi svojih sposobnosti. Ogrožali so bogove, zato sta se
Zeus in Apolon odločila, da jih prerežeta na polovico. Tako so »polovični ljudje« vedno
hrepeneli po drugi polovici. In ko bodo srečali svojo dušno polovico, ne bodo
potrebovali besed, ampak bodo čutili ponovno Enost (1960, 33).
Mitologija o androginih je prisotna v skoraj vseh svetovnih kulturah, na simbolni ravni
govori o združitvi nasprotij, moškega in ženske. Tudi kitajska filozofija govori o Dao,
združitvi jing-ženskega in jang-moškega principa v Enost. Vsem božanstvom
pripisujejo androgine lastnosti – popolnost, celostnost. C. G. Jung govori o androginosti
na arhetipski ravni anime in animusa, skrito žensko naravo pri moškemu in skrito
moško naravo pri ženski. V ozadju gre za združitev polarnih nasprotij, iskanje
popolnega ravnovesja in združitev teh principov v višji smisel.
In če prevedemo mit o »polovičnih ljudeh« na psihološko raven, lahko potegnemo
vzporednice s fenomenom zaljubljenosti – stanjem, kjer prav tako doživljamo občutke
globoke povezanosti, celovitosti in enosti s partnerjem. Hrepenenje, o katerem govori
Platon, je vrojeno človeško hrepenenje po »biti z drugim«, po odnosu. Osnovno
človeško hrepenenje je najgloblje zarisano v notranjepsihičnem svetu vsakega
posameznika oz. že v sami zasnovi naše psihične strukture, saj je človek bitje odnosov
že po naravi (Gostečnik 2006, 232–233).
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6.1 ODNOS Z VIDIKA RELACIJSKO DRUŽINSKEGA MODELA
Vse relacijske teorije zatrjujejo, da je odnos zapisan že v sami naravi človekovega
bivanja, in predpostavljajo, da izvir človekovega čutenja, mišljenja in vedenja temelji na
interpersonalnih odnosih. Prav tako predpostavljajo, da gre pri odnosih za neke vrste
ponavljanja oz. rekonstrukcije starih odnosov, po katerih človek vedno hrepeni, saj
predstavljajo temeljni material, iz katerega je zgrajena njegova psiha.
Ljudje smo gnani k odnosu, ki je temeljna motivacijska sila človekovega razvoja
(Gostečnik 2006, 304–306). Pri opredelitvi partnerskega odnosa se bomo naslonili na
temeljne predpostavke relacijskih teorij, obenem pa naglasili edinstveno vlogo
partnerskega odnosa.

6.1.1 Prostor prvobitne intime
Otrok se rodi v odnos. Vzdušje, ki ga starši ustvarjajo s svojim odnosom, predstavlja za
otroka prostor prvobitne intime. Ta je lahko ljubeča ali pa polna jeze, lahko je prežeta s
strahom in terorjem, lahko je prostor sočutja in spodbude, v kateremkoli primeru pa bo
otrok ponotranjil te zgodnje medsebojne odnose in doživetja z drugimi. Ker pa je otrok
v zgodnjem obdobju, v predverbalni dobi še brez obrambnih mehanizmov, se čustveni
vtisi vpišejo direktno v telo, kot afekti oz. telesno/organsko utemeljene senzacije. To so
nezavedne kode oz. programi (notranji modeli), ki jih zavest ne more nadzorovati, zato
krojijo vse naše nadaljnje odnose (Gostečnik 2010a, 27–28).

6.1.2 Fenomen zaljubljenosti
Način, kako se naša psiha »izčisti« najglobljih travmatičnih doživetij, je deloma tudi
preko fenomena zaljubljenosti. Lahko bi rekli, da gre za trik narave, saj nam mora
zaljubljenost, če želi učinkovito opraviti svojo nalogo, to je ujeti nas v zakon, pričarati
iluzijo, da bo trajala večno (Peck 2007, 98). Vendar zaljubljenost ni isto kot ljubezen,
čeprav jo lahko zmotno občutimo kot »zapisano je bilo v zvezdah, namenjena sva si, kot
da se poznava že celo življenje«; lahko pa pomeni začetek odnosa.
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Zaljubljenost je globoko organsko pogojena in dinamika zaljubljenosti ter predvsem
naša nezavedna izbira, v koga se zaljubimo, nosi zelo globok psihološki pomen
(Gostečnik 2010a, 25). V samem jedru gre za ponovitev prvinske intime. Ne glede na
to, kako patološka in travmatična je bila naša narava odnosa s starši, bomo preko
mehanizma kompulzivnega ponavljanja nezavedno zasledovali temeljni afekt, ki nas je
najgloblje zaznamoval. Tako bosta partnerja z vso preciznostjo, ne da bi sploh vedela za
to, naredila vse, da drug pri drugem preko mehanizma projekcijsko-introjekcijske
identifikacije prebudita stara nerazrešena občutja (2010a, 5–6).

6.1.3 Čut zase
Splošno sprejet antropološki princip in duhovna resnica mnogih religij, predvsem pa
»zdrava kmečka pamet« nam pravijo, da ne moremo ljubiti drugega, če najprej ne
ljubimo sebe. Pred šestdesetimi leti je Erik Erikson trdil, da mora posameznik razviti
močan in pozitiven čut zase, preden lahko razvije intimni odnos, predvsem pa dlje časa
trajajoč odnos, znotraj katerega lahko raste oz. ga še naprej razvija. Že v prejšnjih
desetletjih so se vrstile študije, ki so raziskovale povezavo med identiteto posameznika
in intimnostjo, pokazale pa so na dejstvo, da je Eriksonova trditev utemeljena.
Posamezniki z visoko razvito identiteto so sposobni tudi višjo stopnjo intimnega odnosa
kot posamezniki z nerazvito identiteto. Ko se ljudje s slabim čutom za sebe zaljubijo, je
privlačnost silovito močna, spremljajoča čustva pa so tako močna in neobvladljiva, da
jih začno skoraj v vsem nadzorovati; posameznik, v katerega so zaljubljeni, postane
fokus njihovega življenja. Rezultat je lahko neobvladljiva, kompulzivna, neutešljiva in
destruktivna navezanost posameznika na osebo svojih sanj. Iz tega izhaja, da bolj ko so
ljudje negotovi vase, več potrditve potrebujejo iz zunanjega sveta, zato je jasno, da bodo
pričakovali od drugih ljudi, da zapolnijo ta manjko. Posamezniki z višjo gotovostjo vase
kažejo večjo mero samozadostnosti in so bolj pazljivi pri izbiri partnerja, saj pri njih
obstaja manjša verjetnost, da se bodo zaljubili v vsakega, ki jim bo nudil ljubezen na
prvi pogled (Gostečnik 2010a, 130–134).
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6.1.4 Zmožnost dolgotrajne intimne zavezanosti
Cvetkova v svoji knjigi Živeti s čustvi omenja, da je pri izbiri partnerja potrebno
pretehtati možnosti in presoditi pristnost notranjih vzgibov, ki nas usmerjajo k odločitvi,
predvsem pa je potrebno v sebi odkriti notranjo gotovost, da je izbira prava. Zmožnost
te dolgoročne intimne zavezanosti opredeli Stanley Greenspan v svoji teoriji
vseživljenjskega čustvenega razvoja kot trinajsto kompetenco: zmožnost dolgoročne
intimne zavezanosti svojim odločitvam, kot je npr. izbira partnerja, profesionalne
kariere, stalnega prebivališča ipd. Odločitev za partnersko zavezanost je povezana z
občutjem, da se je mogoče na to osebo varno navezati. Zmožnost zavezanosti na
področju partnerskih odnosov temelji na predhodno doseženi kompetenci čustvene
avtonomije.
Če ta kompetenca ni osvojena, bo posameznik nihal med starši in partnerjem, pa četudi
gre v osnovi za drugačno kvaliteto povezanosti (v odnosu s starši prevladuje vertikalna
povezanost, gre za hierarhično povezanost med otrokom in starši; v odnosu s partnerjem
pa prevladuje horizontalna, enakovredna povezanost) (Cvetek 2014, 153–154).

6.2 INTERPERSONALEN NEVROBIOLOŠKI VIDIK ODNOSA
Ideja povezanosti med umom, možgani in širšim okoljem ni nova. Starodavne zdravilne
tehnike poudarjajo povezavo med umom in telesom. Hipokrat, oče zahodne medicine, je
zagovarjal idejo, da je dobro zdravje odvisno od ravnovesja med umom, telesom in
okoljem. Nekje do leta 1800 so ljudje verjeli, da so čustva povezana s pojavom bolezni
in zdravniki so priporočali veliko počitka ter sproščujoče počitnice v naravi. Postopoma
je vloga čustev izgubljala na veljavi, saj so v ospredje prišla nova odkritja o bakterijah,
bacilih in virusih. Vzrok bolezni so iskali v konkretnih fizičnih vzrokih, jih zdravili z
antibiotiki, povezanost uma in telesa pa je stopila v ozadje.
Danes je povezava med umom in telesom splošno sprejeta. V zadnjih 20-ih letih je na
voljo dovolj dokazov o tem, kako čustveni, mentalni, socialni in vedenjski faktorji lahko
direktno vplivajo na naše zdravje in kako lahko z različnimi tehnikami, kot sta npr.
meditacija in joga, izboljšamo naše zdravje (Emotions and Health 2008).
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Relacijska perspektiva se je začela razvijati vzporedno s sistemskim vidikom. V 70-ih
so se začele pojavljati študije, ki so potrjevale, da tesne socialne vezi med ljudmi
krepijo mentalno zdravje in vsesplošno počutje (Gottlieb et al. 2000, 5). V 80-ih so se
raziskovalci že osredotočali na partnerske odnose ter opozarjali na dejstvo, da zdravi in
konstruktivni odnosi, kjer obstaja pozitivna zmožnost uravnavanja čustev, bistveno
prispevajo k mentalnemu in fizičnemu zdravju posameznikov (Haase et al. 2016, 1–11;
Bloch, Haase in Levenson 2014, 130–140). Desetletje možganov je obrodilo ogromno
novih informacij na področju nevrobiološkega ozadja odnosov in avtorji, kot Shore,
Damasio, Panksepp, LeDoux, Siegel in drugi, so veliko doprinesli k pogledu na odnos,
kot ga poznamo danes.
Daniel Siegel v okviru interpersonalne nevrobiologije6 odnos postavi v interaktivno
matrico med možgani in umom.

Slika 4 Trije aspekti toka energije in informacij, medsebojna povezanost med umom,
možgani in odnosi (Siegel 2015, 8).

6

Daniel Siegel, The Developing Mind (New York, The Guildford Press, 2015), 1–9. Področje

interpersonalne nevrobiologije zaobjema vse od naših najglobjih relacijskih povezav do sinaptičnih
povezav, od moči družine in kulture do molekularne ravni našega obstoja. Interpersonalna nevrobiologija
ni področje nevroznanosti, ampak intregrira dognanja različnih strok, predvsem pa preučuje samo naravo
tega, kaj pomeni biti človeško bitje. Temelji na znanosti ter skuša ponuditi vpogled v medsebojne
povezave med našimi možgani, umom in odnosi. Še več, poskuša razložiti našo povezanost ne samo v
interpersonalnih odnosih, ampak tudi povezanost z vsemi živimi bitji in planetom.
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Možgani, um in odnosi niso trije različni elementi, ampak trije aspekti ene realnosti –
tok energije in informacij. Um je v vlogi regulatorja, uravnava pretok energije in
informacij, ki se pretakajo znotraj odnosa, možgani pa preko fizičnih mehanizmov
omogočijo pretok energije in informacij v celotno telo (Siegel 2015, 7; Bergemann et al.
2013, 137).
Torej, kaj pravzaprav je odnos? Na najosnovnejšem nivoju obsega deljenje energije in
informacij med dvema posameznikoma (Siegel in Shahmoon-Shanok 2010, 8–9).
Pretok energije lahko merimo na znanstven način. Za različne oblike energije poznamo
različne načine merjenja; s funkcijsko magnetno resonanco spremljamo aktivnost
možganov oz. pretok krvi v različnih delih možganov, elektroencefalogram ocenjuje
električno aktivnost možganov, ki jo meri s pomočjo postavljenih elektrod na glavi.
Informacije pa so sestavljene iz »vrtinca energije«, ki ima simboličen pomen. Če ne
razumemo grščine, beseda Glyka Nera nima nobenega pomena, je samo skupek črk. Če
pa pobrskamo po spletu, ugotovimo, da besedo lahko prevedemo kot »sladka voda« in
je ime plaže na Kreti. Tako pretok energije v obliki vzorca g-l-y-k-a-n-e-r-a dobi
simboličen pomen.
Možgani, um in odnosi so medsebojno prepleteni in tvorijo sistem. Lastnost vsakega
sistema je ponavljanje oz. vzdrževanje ravnovesja, kar v našem primeru pomeni, da
odnosi in možgani oblikujejo um ter da um oblikuje odnose in možgane. Gre za močno
sporočilo, ki ga Siegel predaja v svoji knjigi The Developing Mind (2015), kjer poskuša
na znanstven način razložiti subjektivno naravo človeških odnosov. Pojasnjuje, da lahko
možgane,

um

in

odnose

namenoma

(zavedno)

usmerimo

proti

zdravju

(mentalno=čustveno=fizično). Tako vidimo globlje, kako se um razvija, možgani
spreminjajo in odnosi rastejo skozi čas.
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6.3

VLOGA

PARTNERSKEGA

ODNOSA

V

PROCESU

INDIVIDUACIJE POSAMEZNIKA
Po Abrahamu Maslowu in njegovi teoriji osnovnih človeških potreb, po Šudhir
Kakarjevi teoriji razvoja hindujskih stopenj, po Eriksonovi teoriji psihosocialnega
razvoja, po Freud-ovi teoriji id-a, ega in superega ter po Kohlbergovih stopnjah
moralnega razvoja in verjetno še kateri drugi teoriji, predstavlja samouresničitev najvišji
cilj človekovega življenja (D’Souza in Gurin 2016, 210–214). C. G. Jung poimenuje pot
do samouresničitve oz. samorealizacije proces individiuacije, katere smoter je doseganje
višjih ravni zavesti; gre za proces notranje rasti, katere končni cilj je približevanje
sebstvu. Isti cilj si zastavi Greenspan v svoji teoriji funkcionalnega čustvenega razvoja,
kjer meni, da je posameznikov razvoj višjih mentalnih zmožnosti utemeljen na
predhodnem čustvenem razvoju (Cvetek 2014, 95). Ob tem se pojavi vprašanje, kakšno
vlogo zaseda partnerski odnos v procesu individuacije posameznika, glede na to, da gre
za edinstven prostor interpersonalne interakcije.
Vemo, da je razvoj osebnosti oz. osebnostna rast slehernega posameznika pogojena z
okoljem, najmočneje z medosebnimi odnosi. (Neyer in Asendorpf 2001, 1190–1204).
Posameznikova rast ali pa nazadovanje sta odvisna od čustvene klime partnerskega
odnosa; posamezniki, ki poročajo o višjem zadovoljstvu v odnosu, imajo večje
zmožnosti čustvene regulacije oz. sposobnost zavestnejšega preoblikovanja težkih
čutenj v odnosu (Haase 2014, 17). Ne glede na zadovoljstvo v odnosu ali trajanje
partnerskega odnosa ter neodvisno od spola in starosti sta Neyer in Asendorpf (2001,
1190–1204) v svoji raziskavi spremljala spremembe osebnostnih lastnosti v procesu
razvoja partnerskega odnosa.
Ugotovila sta, da se je pri posameznikih, ki so bili v partnerskem odnosu, zvišala raven
ekstravertnosti (angl. extraversion; pomeni usmerjenost navzven), vestnosti (angl.
conscientiousness;

pomeni

skrbnost,

odgovornost,

zanesljivost,

redoljubnost),

samozavesti in zmožnosti uravnavanja čustev7, znižala pa raven sramežljivosti.
7

V raziskavi Neyerja in Asendorpferja (2001, 1200) je napisano, da se je znižala raven nevroticizma,

ki napoveduje količino stresa v medosebnih odnosih. Nevroticizem se meri po šestih podlestvicah:
anksioznost, jezna sovražnost, depresivnost, nesproščenost, impulzivnost, ranljivost.
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Ne moremo reči, da odnos sam po sebi vodi v osebnostni razvoj, seveda je potrebno
vložiti v odnos vsaj nekaj »dela«, lahko pa rečemo, da v odnosu obstaja neka
recipročnost na čustveni ravni. Čustvena recipročnost v odnosu ne pomeni samo
kroženja čustev od enega partnerja k drugemu in nazaj (komunikacijske zanke), ampak
pomeni, da ima naš način pristopanja k drugemu tudi samo-posledice. Torej način, kako
posameznik pristopa do svojega partnerja ali se odziva na njegova čustveno stanja,
povratno vpliva na lastno čustveno stanje. Torej ko poskušamo vplivati na čustvena
stanja drugih, lahko izkusimo spremembe lastnega čustvenega stanja (Niven et al.
2012).
Partnerski odnos predstavlja intimen medoseben prostor dveh posameznikov, ki je
prežet s prvinskim vzdušjem primarnih družin, zato je rast odnosa pogojena z
nezavednimi vzorci delovanja, mišljenja in čustvovanja primarnih družin obeh
posameznikov. Raziskovalci menijo (Zhang 2012, 697–712), da je osebnostna rast
posameznika odziv na uspešno medosebno čustveno regulacijo v odnosih. Osebnostna
rast oz. »samo-izboljšava« je potem del interpersonalnega procesa in ne zgolj posledica
intrapersonalnega truda posameznika. Gre za interaktiven prostor, kjer med partnerjema
poteka nenehna izmenjava energije in informacij, ki so prav tako izmenjane na podlagi
preteklih izkušenj; te kompulzivno ponavljamo z namenom, da jih ozavestimo in
predelamo, kar posameznika privede do porajanja novih stanj zavesti. V tem smislu
partnerski odnos predstavlja edinstven prostor interpersonalne interakcije, ki
partnerjema omogoča integracijo lastne preteklosti, rojstvo novega odnosa ter
nezamenljivo vlogo v posameznikovem procesu individuacije.

Kot je razvidno, ima nevroticizem negativen prizvok, zato se izraz ne uporablja več, zamenjali smo ga
z izrazom čustvena stabilnost, ki predstavlja posameznikovo sposobnost obvladovanja čustev. Zaradi
lažjega razumevanja smo izraz prilagodili tudi v našem besedilu.
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6.4 ZADOVOLJSTVO V PARTNERSKIH ODNOSIH
Večina ljudi si želi zadovoljujoče odnose. V študiji glede izbire potencialnega partnerja
so vsi sodelujoči, ne glede na stil navezanosti, dojemali varno navezanega partnerja kot
bolj privlačnega v primerjavi z ne-varno navezanim partnerjem in ob tem doživljali več
pozitivnih kot negativnih čustev (Chappell in Davis 1998, 327–342). Kljub temu da je
bil varno navezan partner izbran kot najboljša izbira s strani sodelujočih, nadaljnje
raziskave glede izbire partnerja v realnosti kažejo drugače. Na izbiro partnerja vpliva
predvsem posameznikov lasten stil navezanosti. Ne-varno navezani posamezniki
dojemajo ne-varno navezane posameznike bolj privlačne, kot jih dojemajo varno
navezani posamezniki.
Z vidika navezanosti je zadovoljstvo v partnerskem odnosu povezano z zmožnostjo,
da sta partnerja drug drugemu sposobna ponuditi podporo in občutek varnosti v odnosu,
občutek, da se lahko zaneseta drug na drugega, da sta si na voljo ter da sta ustvarila
varno bazo, iz katere lahko oba rasteta in raziskujeta. Partnerska nevarna navezanost
vztrajno napoveduje nezadovoljstvo v odnosu, tako pri ženskah kot pri moških, kljub
upoštevanju ostalih osebnostnih karakteristik (depresija, samozavest, »velik pet
osebnostnih potez«: odprtost, vestnost, ekstravertnost, prijetnost, nevroticizem
(Carnelley, Pietromonaco in Jaffe 1994, 127–140). Posamezniki z visoko stopnjo
anksioznosti so zelo pozorni na majhne spremembe v partnerjevem obnašanju; glede na
partnerjevo pozitivno (njim zaželeno) vedenje ocenjujejo odnos kot zadovoljujoč,
medtem ko glede na negativno (njim nezaželeno) vedenje ocenjujejo odnos kot
nezadovoljujoč. Zaradi intenzivnejšega fokusa na detajle je odnos anksioznih
posameznikov in njihovih partnerjev dojet kot čustveno turbolenten in manj stabilen, na
splošno manj zadovoljujoč. Nasprotno, varno navezani posamezniki poročajo o višji
stopnji zadovoljstva v odnosih, še posebej med stresnimi življenjskimi dogodki.
Individualne razlike glede na stil navezanosti prispevajo k zmožnosti posameznikov, da
vzdržujejo stabilne partnerske odnose. Varno navezani posamezniki imajo stabilnejše
in dlje trajajoče odnose kot nevarno navezani posamezniki. Ne-varna navezanost
posameznikov velikokrat napoveduje konec odnosa že v fazi spoznavanja, ter ločitev pri
poročenih parih.
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Izogibajoči posamezniki bodo želeli končati odnos, ko bo ta za njih postal preveč
stresen, kar je v skladu z njihovim načinom regulacije čustev, kjer želijo svojo
pozornost preusmeriti vstran od vira grožnje. Anksiozni posamezniki pa se bodo večkrat
vračali k partnerju, ki so ga že zapustili, saj regulirajo svoja čustva na način, da
potrebujejo nekoga ob sebi, ker verjamejo, da sami ne bodo zmogli preživeti. Za
anksiozne posameznike prav tako velja, da vzdržujejo partnerske odnose še dolgo časa
po tem, ko so ugotovili, da partner ne izpolnjuje njihovih psiholoških potreb.
Varno navezani posamezniki poročajo o višji stopnji intimnosti in večji zavezanosti k
odnosu. Izsledki prospektivne študije o vzpostavljanju intimnih odnosov poročajo, da
izogibajoči posamezniki manj pogosto vzpostavljajo zavezujoče intimne odnose v
primerjavi z varno navezanimi posamezniki (Schindler, Fagundes in Murdock 2010,
97–105). Izogibajoči posamezniki vstopajo v nove odnose z izdelanimi skripti, ki
vsebujejo odpor glede zavezanosti odnosu, zaradi katerih so prepričani v neuspešnost
odnosov (Birnie et al. 2009, 79–97). Raziskava, ki je spremljala zavezanost
posameznikov k odnosu v obdobju štirih mesecev, je razkrila, da so varno navezani
posamezniki vzdrževali visok nivo zavezanosti; medtem ko je pri izogibajočih in
anksioznih posameznikih zavezanost v istem časovnem obdobju upadla (Keelan, Dion
in Dion 1994, 201–214).
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7. ČUSTVA IN ČUSTVENO PROCESIRANJE

Človeško bitje je hiša za goste.
Vsako jutro nov prihod.
Radost, žalost, podlost.
Trenutno zavedanje pride
kot nepričakovani gost.
Sprejmite in zabavajte prav vse!
Tudi če pride hudo gorje,
ki vam po hiši povzroči hudo razdejanje
in vas oropa pohištva,
vseeno vsakega gosta sprejmite spoštljivo.
Morda vas čisti,
da naredi prostor za novo radost.
Temna misel, sram, zloba,
na vratih jih pričakajte smeje
in povabite naprej.
S hvaležnostjo sprejmite vsakega prišleka,
saj je vsak poslan
kot vodič iz onstranstva.

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī
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Raziskovanje čustev in čustvenega procesiranja je bilo zaradi neotipljivosti in
subjektivnosti dolgo časa potisnjeno na rob znanstvenega raziskovanja (Cvetek 2014,
5). V zadnjih desetletjih 20. stoletja pa se je okrepilo zavedanje, da medosebni odnosi
igrajo odločilno vlogo pri posameznikovem razvoju skozi celo življenje (Reis, Collins
in Berscheid 2000, 844) ter da so čustva in čustveno procesiranje gonilo človekovega
razvoja (Cvetek 2014, 5–7).
Področje raziskovanja se je eksponentno širilo, danes lahko rečemo, da dozoreva (Tamir
2013, 3) v multidisciplinarno polje znanosti odnosov (Berscheid 1999, 260–264; Ryff in
Singer 2000, 32)

7.1 POJMOVANJE ČUSTVENEGA PROCESIRANJA SKOZI ČAS
Gross

navaja, da zametki

raziskovanja čustvenega procesiranja

izvirajo iz

psihoanalitične tradicije in s področja dela s stresom (angl. stress and coping) tradicije
(1999, 551), vendar med tema dvema tradicijama in čustvenim procesiranjem kot
neodvisnim, integrativnim in interdisciplinarnim poljem raziskovanja ni bilo
kontinuitete. Področje čustvenega procesiranja se je začelo razvijati v zadnjih desetletjih
20. stoletja (Tamir 2013, 3), sam izraz čustveno procesiranje oz. regulacija čustev (angl.
emotion regulation) se je začel pojavljati v relativno redkih študijah v začetku 90-ih
letih prejšnjega stoletja (Gross 2015, 3).
Prve znanstvene teorije o čustvih, s poudarkom na iskanju temeljnih komponent
čustvenih procesov, so začele nastajati do leta 1980. V naslednjem desetletju pa so
začele nastajati bolj kompleksne teorije, ki so združevale več komponent čustvenega
procesiranja. Cvetkova meni, da je verjetno Frijda v tem obdobju v prikazu procesa
čustvovanja zaobjel še največ komponent (2014, 7–8).
V desetletju med 1980 in 1990 je prišlo do spremembe v konceptualizaciji čustev
(Campos, Campos in Barrett 1989, 394). Ta niso bila več obravnavana kot samo
občutki, kot neka posebna subjektivna, intrapsihična ter interna stanja (strukturalistični
vidik).
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Po novi definiciji so bila čustva proces vzpostavljanja, ohranjanja ali prekinitev stika
med osebo ter internim ali eksternim okoljem, kadar so bili odnosi za posameznika
pomembni. Čustva torej niso bila več izključno intrapersonalna, ampak relacijske
narave.
Ena najpomembnejših implikacij te spremembe je, da imajo čustva tako intrapersonalne
kot interpersonalne regulatorne posledice. Govorimo torej o spremembi, ki v sami
osnovi predpostavlja obstoj odnosa oz. medsebojno povezanost med posameznikom in
okoljem ter njegovim odzivom nanj (Campos, Campos in Barrett 1989, 394–396). Kljub
relacijskemu vidiku ta funkcionalističen pristop ne naslavlja specifičnih komponent
čustvenega procesiranja, ampak se bolj osredotoča na samo naravo čustev. Za razliko od
funkcionalističnega se je dinamični sistemski pristop osredotočal na naravo čustvenega
razvoja, na procese, kjer se čustva pojavljajo znotraj resničnih situacij, ter spremembe,
katerim so čustva podvržena skozi čas (Witherington in Crichton 2007, 628–630).
Torej, na eni strani imamo avtorje, ki so poskušali oblikovati teoretične modele
čustvovanja. To so avtorji, ki so izpopolnjevali diskretno teorijo čustev (npr. Izard,
Malatesta), funkcionalistične teorije čustev (npr. Barret, Campos, Lazarus, Leventhal),
avtorje, ki so nadaljevali tradicijo kognitivnih teorij čustev (npr. Fisher, Shaver in
Carnochan), ter socialne teorije čustev (npr. Averill, Harre in Parrott).
Na drugi strani imamo avtorje, ki so vzporedno začeli razvijati teorije o procesiranju
čustev. Npr. v 70-ih letih prejšnjega stoletja so bile Bowlbyjeve ugotovitve glede
vedenjskih posledic zaradi materinske separacijske travme široko sprejete. Teoretične
interpretacije glede čustvenega procesiranja so ostale špekulacije, saj so se zdele
neizmerljive ter nemogoče, da bi jih lahko podvrgli testiranjem (Campos, Campos in
Barrett 1989, 395). Njegov koncept čustvene navezanosti med materjo in otrokom je
empirično utemeljila Ainsworthova, pomembno vlogo čustev v razvoju otroka pa sta
prav tako poudarjala Donald Winnicott in Daniel N. Stern (Cvetek 2014, 8–9).
Obdobje po letu 1990 so močno zaznamovala spoznanja nevrologije v povezavi s
psihoterapevtskim znanjem, kar je močno vplivalo na razumevanje čustev in čustvenega
procesiranja (Schore in Schore 2008, 10) ter je podrobneje opisano v naslednjem
poglavju.
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Razmeroma pozno, v primerjavi z drugimi razvojnimi teorijami, pa smo dobili prvi dve
vseživljenjski teoriji čustvenega razvoja. Leta 2004 sta Greenspan in Shanker objavila
prvo teorijo funkcionalnega čustvenega razvoja, leta 2005 pa sta Holodynski in
Friedlmeier predstavila internaliziran model razvoja čustev in čustvene regulacije. Obe
teoriji pokrivata celotno posameznikovo življenje, s tem da je Greenspanova teorija
čustvenega razvoja zastavljena širše, v smislu povezave z razvojem jaza, sebstva,
zavesti in mišljenja (Cvetek 2014, 10, 95).

7.2

MODERNA

TEORIJA

NAVEZANOSTI:

AFEKT

REGULACIJSKA TEORIJA
Klasična teorija navezanosti je nastajala v 60-ih letih 19. stoletja pod vplivom
behaviorizma, s poudarkom na »tuji situaciji« ter vedenju glede na varno bazo (angl.
secure base behavior). V poznih 70-ih oz. zgodnjih 80-ih letih se je poudarek prenesel
na raziskovanje kognicije. Desetletje med letom 1990 in 2000, znanem kot »desetletje
možganov« (angl. decade of the brain), so močno zaznamovala spoznanja nevrologije v
povezavi s psihoterapevtskim znanjem, raziskovanje čustev in čustvenega procesiranja
je bilo v polnem razmahu.
Leta 1994 je Schore v svojem vplivnem delu Regulacija afekta in izvor jaza (angl.
Affect Regulation and the Origin of the Self) ponudil dovolj dokazov, da je
komunikacija med materjo in otrokom kritična za razvoj desnohemisferskih
nevrobioloških sistemov, ki vključujejo procesiranje čustev, uravnavanje stresa,
sposobnost samoregulacije oz. organsko pogojene komponente implicitnega jaza
(Schore in Schore 2008, 10–12). Ta nova spoznanja so klasično teorijo navezanosti
premaknila v sodobnejši okvir, imenovan »afekt regulacijska teorija« (Mikulincer,
Shaver in Pereg 2003, 77).
Šele po letu 2000 so bile klinične aplikacije teorije navezanosti širše izražene;
doživela je intenzivno razširitev izvirnih znanstvenih temeljev ter praktične aplikacije
za klinično delo.
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Leta 2001, relativno pozno, je Schore na »sedmi letni John Bowlby prireditvi« (angl.
Seventh Annual John Bowly Lecture) predlagal, da je sposobnost empatičnega terapevta,
da uravnava klientova nepredelana čutenja preko transferno-kontratransfernega odnosa,
ključna za uspešnost terapevtskega procesa.
Premik teorije navezanosti v afekt in področje afekt regulacije je imel neposreden vpliv
na razvoj razvojne teorije v modele psiho patogeneze ter na sam proces razumevanja in
trenutek spremembe v psihoterapevtskem procesu (Schore in Schore 2008, 8–11).

7.3

IZ

INTRAPERSONALNEGA

NA

INTERPERSONALNO

PODROČJE
Čustveno regulacijo znotraj socialnih situacij preučujejo že dobrega pol stoletja, vendar
se je večina študij osredotočala na vlogo posameznika znotraj socialnih situacij. V
desetletju med 1990 in 2000 je bil osrednji fokus preučevanja še vedno na intrapsihičnih
procesih (Dixon-Gordon, Bernecker in Christensen 2015, 36). Statistika pravi, da se 98
% poročanih primerov v zvezi s čustvenim procesiranjem zgodi v prisotnosti druge
osebe. Presenetljivi pa so izsledki raziskave, da je bilo od leta 1990 do leta 2011 manj
kot 12 % raziskav izvedenih oz. ocenjenih v prisotnosti druge osebe (Campos et al.
2011, 31).
V skladu z naraščajočim trendom raziskovanja čustvenega procesiranja je prišlo do
premika v osrednjem delu preučevanja iz intraindividualne perspektive do
interpersonalnega prostora (Niven, Totterdell in Holman 2009, 498). Lahko rečemo, da
je področje interpersonalne čustvene regulacije relativno mlad fenomen brez enotnega
konceptualnega okvira (Zaki in Williams 2013, 803) ter intersekcija mnogih področij
raziskovanja, kot npr. navezanost, socialna podpora in deljenje, intrapersonalna
čustvena regulacija ipd.
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7.4 ROJSTVO MEDOSEBNEGA PROSTORA
S premikom fokusa preučevanja z intrapersonalnega na interpersonalno področje je
narava diadičnih odnosov dobila novo komponento – interakcijski prostor med
posameznikoma.
Predvidevajmo, da sta posameznika A in B v odnosu. A sprejme signale, poslane z B
strani ter odreagira tako, da spremeni svoje stanje. Direktni posledici sta, da (1) A
spremeni svoje stanje kot posledica poslanih signalov z B strani ter (2) da A pošlje
signale nazaj k strani B. B odreagira na poslane signale s strani A na podoben način.
Kar je novega pri tej diadični komunikaciji, je to, da vzorec odzivov s strani A glede na
B in obratno oblikuje nova notranja stanja, kjer ne moremo več ločiti podkomponent A
in B, ampak imamo nov supersistem AB. Tako posamezniki v interakciji drug z drugim
ustvarjajo nove sisteme, ki jih presegajo kot posameznike (Siegel 2015, 212).
Ampak, kako je možno, da sistem ene osebe vpliva na sistem druge ter ustvarja
supersistem? Na način, ki je podoben našemu sprejemanju informacij v različnih
oblikah – od pisne ali ustne oblike do digitalno prenesene informacije preko telefaks
stroja ali elektronske pošte. Tako tudi naš um pošilja energijo in informacije s pomočjo
pomena, ki vključuje električni akcijski potencial enega samega nevronskega aksona,
sprostitev ponavljajočih se vzorcev nevrotransmiterjev, fiziološko nevroendokrino
ozadje ter kompleksno aktivacijo nevroloških profilnih mrež (angl. neural net profile).
Verjetno se sliši kot znanstvena fantastika, ampak gre za komplet povezav od zrcalnih
nevronov do srednjih prefrontalnih regij, ki se imenuje »povezava resonance«. Zrcalni
nevroni nam omogočajo, da začutimo v svojem telesu stanja, podobna doživljanju druge
osebe. V samem jedru zaresoniramo z drugo osebo in dva »jaz« se združita v »midva«
(Siegel 2015, 212–213).
Torej človeški možgani so se razvili na način, ki je ključnega pomena za medosebne
odnose. Ljudje smo narejeni za povezovanje z drugimi (angl. wired to connect) in v
naravi ne obstaja en sam nevron ali eni sami možgani (Miehls 2008, 113). Ti se
razvijajo v interakciji z drugimi in okoljem; bolj kompleksno kot je okolje, bolj
kompleksne so naše kortikalne strukture (Dunbar 2003, 163–181).
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7.5 ČUSTVENO ZAVEDANJE V MEDOSEBNIH ODNOSIH
Čustveno zavedanje je eden izmed pomembnejših vidikov zavedanja samega sebe in
drugih. V procesih čustvovanja, še posebej pri procesiranju čustev, igra zavedanje
pomembno vlogo (Cvetek 2014, 33; Boden in Thompson 2015, 399–340). Res je, da pri
procesiranju določenih informacij ali čustev zavedanje samo po sebi ni potrebno, saj
lahko poteka na nezavedni ravni ali avtomatično, mimo naše zavestne kontrole; nam pa
zavedanje daje možnost svobodnejšega odločanja.
Kakšno vlogo igra čustveno zavedanje pri procesiranju čustev? Predvsem naredi prostor
za »fleksibilnost odzivanja« oz. prostor samorefleksije, kjer so odzivi na zunanje
stimuluse dovolj prožni, posamezniku omogočajo svobodo pri odločanju ter so ciljno
usmerjeni. Siegel meni, da gre za nove ravni integracije stanj zavesti (Siegel 2015, 291–
292) .

7.5.1 Čustvena izraznost
Čustva lahko sporočamo na besedni način, kar je povezano s posameznikovo
zmožnostjo zavedanja in zavestnega prepoznavanja čustev ter zmožnostjo njihove
ubeseditve. Lahko pa jih izražamo na nebesedni način, preko telesne drže, kretenj,
gibanja, tona glasu, hitrosti govorjenja ter obraznih izrazov, kot so nasmeh, položaj
obrvi, oblika ustnic, nasmeh, nagubanost obraznih mišic ipd. Nebesedno izražanje
čustev je motorična spretnost, ki jo lahko v manjši meri zavestno kontroliramo, vendar
gre predvsem za nezavedno aktivnost (Cvetek 2014, 38).
Na historično vprašanje, ali so čustva biološko ali kulturno pogojena, strokovnjaki
podajajo bolj ali manj podobne odgovore v smeri, da so čustva biološko in kulturno
pogojena8 (Causadias, Telzer in Lee 2017, 1–2).
Obrazni izrazi za najbolj osnovna čustva (veselje, žalost, presenečenje, jeza, strah, gnus)
so si med različnimi kulturami sveta zelo podobni (Izard 1994, 12; Khan, Schmidt in
Chen 2017, 11; Carter in Bailey 2012, 68).
8

Kulturna nevroznanost je veja kulturne psihologije, ki temelji na ideji, da sta um in kultura

neločljiva. Kulturna nevroznanost preučuje, kako se biolološki in kulturološki faktorji med sabo
prepletajo (Khan, Schmidt in Chen 2017, 11).
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Raziskave posameznikov, ki so že od rojstva slepi, dokazujejo, da so obrazni izrazi za ta
osnovna čustva prirojeni, saj so zelo podobni izrazom ljudi z normalnim vidom, kar
pomeni, da se teh izrazov ne naučimo s posnemanjem pri drugih ljudeh (Cvetek 2014,
38). Jaak Panksepp je prispeval konkretne dokaze o obstoju biološko utemeljenih čustev
v različnih možganskih okrožjih9, ki so prisotna že ob rojstvu.
Kompleksna oz. socialna čustva so v veliki meri odvisna od kulture in kulturnih
značilnosti pri razumevanju posameznih obraznih izrazov. Cvetkova navaja raziskavo
Niedenthala in sodelavcev, ki ugotavljajo, da posameznik prepoznava obrazne izraze
prototipičnih čustev bolje, kadar gre za pripadnike lastne kulture. Prav tako pripadniki
manjšin veliko bolje presojajo obrazne izraze pri pripadnikih večinske kulture, kakor pa
pripadniki večinske kulture pri manjšinah (Cvetek 2014, 38).

7.5.2 Čustvena stabilnost
Sposobnost uravnavanja čustev, o kateri govorimo v naslednjem poglavju, igra
pomembno vlogo pri čustveni stabilnost posameznika. Osebe z nizko stopnjo čustvene
stabilnosti kažejo visoko raven negativnih afektov, kot npr. depresija in tesnoba, imajo
manjšo zmožnost kontrole nad svojimi čustvenimi odzivi ter postanejo hitro
vznemirjeni že ob najmanjših stresorjih, kar pomeni, da imajo zelo nizek prag tolerance.
Posamezniki z visoko stopnjo čustvene stabilnosti pa poročajo o odsotnosti depresije in
tesnobe ter izražajo nizko stopnjo negativnih afektov in imajo na splošno bolj umirjen
um. Kažejo visok prag tolerance, kar pomeni, da se na običajne stresorje odzivajo na
bolj umirjen in premišljen način.

9

Biološko utemeljena temeljna čustva v možganih (Cvetek 2014, 25)
možganski sistem
iskanje
bes
strah
skrb
panika
igra

temeljna čustva
zanimanje
jeza
strah
sočutna skrb za drugega
zaupanje/nezaupanje
veselje
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V razmerah večjih stresorjev sta njihov razpon prilagodljivosti ter prožnost odziva bolj
fleksibilna kot pri posameznikih z nizko stopnjo čustvene stabilnosti (Cvetek 2014, 39–
42; Brose, Scheibe in Schmiedek 2013, 148–149).
Raziskave kažejo, da je čustvena stabilnost ena izmed ključnih dejavnikov pri
doživljanju sreče, zadovoljstva v življenju ter pri samopodobi (Hills in Argyle 2001,
1363). Posamezniki z nizko stopnjo čustvene stabilnosti imajo večjo verjetnost, da trpijo
za potravmatskimi stresnimi motnjami. Prav tako poročajo o višji stopnji fizičnih
obolenj, kot npr. tveganje za razvoj srčno-žilnih obolenj (Barr in Simons 2014, 448451), visok pritisk, bolečine v vratu, migrene ipd. ter so na splošno bolj zaskrbljeni za
svoje zdravje kot posamezniki z visoko stopnjo čustvene stabilnosti. Raziskave kažejo,
da je nizka stopnja čustvene stabilnosti tesno povezana z mentalnim zdravjem, kar
pomeni, da posamezniki, ki izražajo nizko stopnjo čustvene stabilnosti, pogosteje
doživljajo negativne afekte ter so bolj nagnjeni k razvoju psihopatologij (Grant 2011,
13–16).

7.6 ČUSTVENO PROCESIRANJE V MEDOSEBNIH ODNOSIH
V zadnjih letih je zaznati vedno večje število avtorjev, ki se ukvarjajo s področjem
čustvenega procesiranja, kar kaže pravzaprav na to, da je področje čustvene regulacije
pomembno za posameznikovo zdravje in splošno dobrobit (Cvetek 2014, 41). Opaziti je
porast števila raziskovalnih programov, napredek v raziskovanju različnih vidikov
interpersonalne regulacije in številni teoretiki so oblikovali pomembne modele
interpersonalnih regulacijskih procesov. Zanimivo je, da je med temi modeli termin
interpersonalna regulacija uporabljen za opisovanje različnih, vendar podobnih
fenomenov, kot npr. željo posameznika, da deli svoja občutja z drugimi, slabljenje
negativnega afekta v prisotnosti drugih in motivacijo kot pomoč drugim pri spremembi
njihovega čustvenega stanja (Niven, Totterdell in Holman 2009, 498).
Kompleksnost čustvene regulacije v medosebnih odnosih so poskušali opredeliti mnogi,
vendar enotne teorije zaenkrat še nimamo (Cvetek 2014, 13).
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Zaki in Williams sta poskušala integrirati dosedanje delo v preprost in dosegljiv okvir,
skozi katerega bi lahko interpretirali širše področje interpersonalne regulacije. Začela
sta pri uporabi enotne terminologije; pojasnila in konceptualizirala sta termina
intrinzična in ekstrinzična interpersonalna čustvena regulacija. O intrinzični regulaciji
govorimo, ko posameznik poskuša lastna čustva regulirati sam, kar pomeni, da gre za
intrapsihično čustveno regulacijo. O ekstrinzični regulaciji govorimo takrat, ko
posamezniki namenoma vplivajo na čustvena stanja drugih, kar pomeni, da gre za
interpersonalno čustveno regulacijo (Zaki in Williams 2013, 498; Gyurak, Gross in
Etkin 2011, 3–5; Niven, Totterdell in Holman 2009) .
Dalje sta razdelila intrinzično in ekstrinzično regulacijo na odziv-odvisno in odzivneodvisno. Odziv-odvisna regulacija je odvisna od določene kvalitete oz. želene
povratne informacije s strani določenega posameznika, nasprotno pa je odziv-neodvisna
regulacija, neodvisna od kakršnega koli odziva z druge strani. Posamezniki znotraj
socialne situacije simultano sodelujejo v ekstrinzični in intrinzični regulaciji, fluidno
izmenjujejo vloge ter uporabljajo odziv-odvisne in odziv-neodvisne regulatorne procese
(2013, 805).
Ljudje vplivajo na počutja drugih posameznikov; poskušajo razbremeniti potrtega
prijatelja, sorodnikom vzbujajo občutke krivde, ker ne pridejo dovolj pogosto na obisk,
poskušajo v partnerju vzbuditi ljubosumje ipd. Poskusi vplivati na počutja drugih so
lahko zavestni, kjer posameznik z namenom uporabi cilj podpirajoče strategije, ali pa
potekajo avtomatsko, na nezavednem nivoju posameznika. Velik del raziskav v zvezi z
interpersonalno čustveno regulacijo se je nanašalo na avtomatsko regulacijo, kjer je
čustvena konverzacija potekala brez zavedanja, vendar ni nujno, da sta si zavestna in
avtomatska uporaba regulacije nasprotujoči (Niven, Totterdell in Holman 2009, 498).
Namenoma uporabljene strategije, ki vplivajo na čustveno stanje ali vedenje določenega
posameznika, lahko sčasoma postanejo navada ali rutina, ki ne zahteva zavedanja,
ampak zgolj ponavljanje (Gross 1999, 557).
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7.6.1 Afekt regulacijske strategije
V literaturi socialne podpore in spoprijemanja se pogosto govori o uporabi strategij
interpersonalne čustvene regulacije, vendar je pomembno naglasiti, da je znotraj tega
konteksta pomen na zmanjšanju stresa skozi daljša obdobja. Izraz čustvena regulacija
zajema procese, ki so po naravi kratkoročni, namenjeni uravnavanju pozitivnih in
negativnih čustvenih stanj, zato je primernejša uporaba izraza (interpesonalna)
regulacija afekta. V samem jedru se osredotoča na del interpersonalne komunikacije,
kjer posameznik poskuša uravnavati lastna čustva (intrinzična) ali čustva nekoga
drugega (ekstrinzična) (Dixon-Gordon, Bernecker in Christensen 2015, 36).
Opisi in klasifikacije strategij čustvene regulacije se lahko med sabo močno razlikujejo.
Na voljo imamo številne različne strategije čustvene regulacije, ki so lahko
funkcionalne ali pa popolnoma destruktivne (Cvetek 2014, 41).
Niven in sodelavci so v raziskavi zajeli 378 različnih interpersonalnih afekt
regulacijskih strategij, kjer so razlikovali med strategijami, ki izboljšajo ali poslabšajo
čustveno stanje, med strategijami, ki so v odnosu vezane na določene situacije, ter
relacijske strategije, ki se nanašajo na samo naravo odnosa. Glede na asimetrično
porazdelitev strategij v klasifikaciji so predvidevali, da posamezniki razvijemo več
variacij strategij, če imamo na voljo dovolj priložnosti in seveda potrebo za njihovo
uporabo (Niven, Totterdell in Holman 2009, 507).
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7.7. KOMPONENTE ČUSTVENEGA PROCESIRANJA
Komponente čustvenega procesa se med avtorji razlikujejo. Večina med njimi v svoje
modele vključuje zaznavo dogodka, ki v nadaljevanju sproži nastanek čustev, dalje pa
se lahko proces čustvovanja precej razlikuje med različnimi avtorji in teorijami. Enotne
teorije, ki bi pojasnila proces čustvovanja, zaenkrat še nimamo, zato se bomo naslonili
na komponente čustvenega procesiranja, kot jih navaja Cvetkova v delu Živeti s čustvi
(Cvetek 2014, 13–32).

7.7.1 Zaznava dogodka
Posameznik mora najprej zaznati dražljaj ali senzacijo, šele nato lahko pride do
čustvenega odziva, ki sproži nadaljnji potek čustvenega procesiranja. Telesni občutki so
tisti, ki posamezniku omogočajo, da čustveno dogajanje najprej zazna, šele kasneje ga
lahko ozavesti. Torej, preden lahko posameznik razmišlja o svojem čustvenem
doživljanju ali pa sklepa na razumski ravni, kako je njegovo čustveno doživljanje
povezano z dogajanjem okoli njega in z njim, zaznava te čustvene informacije na ravni
senzorike in motorike. Vrsta različnih senzornih receptorjev osrednjemu živčnemu
sistemu posreduje informacije o dogajanju v posameznikovem telesu in njegovem
okolju, obe vrsti informacij pa sta pomembni za čustveno doživljanje. Običajno nek
dogodek iz zunanjega okolja sproži čustveni odziv, informacije iz posameznikovega
notranjega okolja pa predstavljajo odziv na to, kako se je posameznikovo telo odzvalo
na dogodek iz zunanjega okolja.

7.7.2 Ocena dogodka
Po tem, ko so naši možgani nek dogodek zaznali, sledi logično nadaljevanje v procesu
čustvenega procesiranja – ocena dogodka, kar pomeni, da mu dodamo čustveno
vrednost. Prva ocena dogodka poteka na nezavedni ravni in gre za avtomatski proces,
kjer možgani ocenijo dogodek kot škodljiv ali koristen za organizem. V primeru
ogroženosti se aktivira obrambni možganski sistem boj-beg-zamrznitev. Kasnejša ocena
vključuje številne zavestne procese in je veliko bolj kompleksna, saj temelji na presoji
pomembnosti dogodka za posameznikove dolgoročne cilje.
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7.7.3 Fiziološko vzburjenje in telesni odzivi
Fiziološko vzburjenje in telesni odzivi so odsev čustev ter predhodnik zavestnega
doživljanja in izražanja čustev. Različna čustva so povezana z različnimi odzivi telesnih
sprememb, ki jih posamezniki lahko bolj ali manj zavestno zaznavajo. S čustvenim
doživljanjem lahko povežemo vrsto fizioloških odzivov, vendar lahko tudi enake vzorce
fizioloških sprememb povežemo z različnim čustvenim doživljanjem. Zmožnost, da
posameznik zaznava in prepoznava fiziološka stanja telesa, imenujemo interoceptivno
zavedanje.
V skladu z ugotovitvami sodobnih raziskav lahko zmožnost interoceptivnega zavedanja
izboljša posameznikovo zmožnost uravnavanja čustvenih stanj ter posledično vpliva na
posameznikovo zdravje (Cvetek 2014, 23–27).
Naši možgani ustvarjajo reprezentacije telesnih sprememb. Prejšnje izkušnje so
oblikovale »somatske mape«, ki so lahko neodvisne od sedanjih odzivov ali pa lahko z
eno samo mislijo vdrejo v zaznavo sedanjega trenutka. Gre za podoživljanje spominov,
vtisnjenih v implicitni spomin, kar pomeni, da pride do fiziološkega odziva v našem
telesu. Torej naši možgani so nas sposobni privesti do spremembe telesnega stanja že
zgolj z eno mislijo oz. spominom na čustveno obarvan dogodek iz preteklosti ali pa s
pomočjo domišljije (Siegel 2015, 169–170).

7.7.4 Subjektivno doživljanje čustev
Subjektivno doživljanje čustev je tesno povezano s posameznikom samim in je nekaj,
kar lahko posamezniki povezujejo z zavestnim dojemanjem svojega čustvenega stanja,
ali pa je čustveno doživljanje nezavedno. Subjektivno čustveno doživljanje odslikava
senzorne zaznave, fiziološke spremembe, nezavedne procese čustvene ocene in stanja
akcijske pripravljenosti ter druge komponente čustvenega procesiranja. Namerna
pozornost na lastno čustveno stanje pripomore k ozaveščanju čustvenega doživljanja.
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7.7.5 Stanje akcijske pripravljenosti
Stanje

akcijske

pripravljenosti

pomeni

posameznikovo

pripravljenost

ali

pa

nepripravljenost soočiti se s tistim, kar je sprožilo pojav čustva. Cvetkova navaja, da je
v skladu s pojmovanjem nizozemskega psihologa Nica Frijda stanje akcijske
pripravljenosti

bistvo

čustvenega

odziva.

Lahko

vključuje

osredotočanje

posameznikove pozornosti, vzdrževanje motivacijske pripravljenosti slediti cilju in
fiziološko vzburjenost ter pripravljenost telesa na določen motoričen odziv.

7.8

NEVROLOŠKO

ODZADJE

MEDOSEBNE

ČUSTVENE

REGULACIJE
Nevrološko ozadje intrapsihične čustvene regulacije je dobro raziskano; prefrontalni
korteks ima modulatorni učinek na limbične strukture, kot sta amigdala in insula, ki jih
povezujejo s percepcijo in doživljanjem čustev. Leta 2014 so Hallam in sodelavci
(Hallam et al. 2014) naredili prvo študijo, kjer so raziskali nevrofiziolško odzadje
interpersonalne čustvene regulacije. Predpostavljali so, da obstajajo razlike v aktivaciji
možganskih predelov ob uporabi intrapsihične ali interpersonalne čustvene regulacije.
Gre za kompleksen proces, saj interpersonalna čustvena regulacija vsebuje aspekte
medosebne čustvene izmenjave, identifikacijo čustvenega stanja druge osebe, kar
pomeni aktivacijo možganskih omrežij zrcalnih nevronov. Pri uspešni interpersonalni
regulaciji gre za simulacijo intrapsihične regulacije, kar pomeni, da so pri obeh načinih
aktivna ista možganska področja.
Raziskava pa je pokazala, da se pri interpersonalni regulaciji aktivirata rostralni del
cingulusne skorje, ki je del frontalnega korteksa, ter cingulatni girus. Iz drugih raziskav
je znano, da je aktivacija teh dveh področij potrebna, kadar želi posameznik »sebe«
razmejiti od »drugih« (Burgess, Dumontheil in Gilbert 2007, 290–298). Aktivacija
rostralnega dela cingulusne skorje naj bi bila prav tako povezana s čustveno
sinhroniciteto med dvema posameznikoma (Kühn et al. 2011, 272–273).
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Del bazalnih gangljev, imenovan repato jedro (lat. nucleus caudatus), ki se posebej
aktivira (v medosebnih situacijah kot neposreden rezultat posameznikove akcijske
težnje) ob občutku nagrajenosti (Benningfield et al. 2014, 43–52), prav tako kaže
aktivnost med interpersonalno regulacijo, ne samo na strani tarče pomoči, ampak tudi
na strani tistega, ki poskuša regulirati čustveno stanje drugega.
Intrapsihična in interpersonalna čustvena regulacija si delita delovanje mnogih skupnih
možganskih predelov. Obetavna raziskava Hallama in sodelavcev je pokazala, da se
interpersonalna čustvena regulacija navezuje na aktivacijo možganskih predelov,
povezanih z empatijo in socialno kognicijo (2014), kar priča o svojevrstnosti in
edinstvenosti regulacije čustev med dvema posameznikoma.
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8. RAZISKOVALNI

PROBLEM

IN

RAZISKOVALNA

METODOLOGIJA

8.1 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE
Temeljna podlaga magistrskega dela so medosebni odnosi, ki predstavljajo osnovno
motivacijsko silo človekovega razvoja in so neizogibno povezani z možnostjo
osebnostne rasti posameznika.
V pričujočem delu smo osvetlili vlogo primarnih odnosov, vrstniških odnosov ter
predvsem edinstveno vlogo partnerskih odnosov. Raziskave kažejo, da predispozicije za
odnos začnemo graditi že v prenatalni dobi, način, kako bomo kasneje v življenju
pristopali k odnosom, pa gradimo skozi ponavljajoče interakcije z našimi starši oz.
skrbniki v otroštvu. Ponotranjeni mentalni modeli zgodnjih odnosov oblikujejo
sposobnost kognitivne, vedenjske in čustvene regulacije. Menimo, da vsi nadaljnji
odnosi zasedajo pomembno vlogo v življenju posameznika, saj gre v osnovi za
rekonstrukcije primarnih odnosov z našimi starši ter odnosov z morebitnimi
pomembnimi drugimi posamezniki, na katere smo se navezali v otroštvu. Različni
odnosi prebudijo v nas različne mentalne modele in vsak zase predstavljajo enkraten
medoseben prostor razvijanja lastnega potenciala.
Partnerski odnos, interpretiran v luči rekonstrukcije primarnih odnosov, prebudi pri
posamezniku najglobje psihične in organske komponente, ki zapolnijo medoseben
prostor z nerazrešenimi vsebinami. To pomeni, da partnerski odnos nudi prostor
možnosti razgrinjanja neozaveščenih psihičnih vsebin in s tem enkratno priložnost, kjer
lahko dogradimo oz. spremenimo ponotranjene mentalne modele vedenja in
čustvovanja.
Medoseben prostor predstavlja združitev svetov dveh posameznikov in raziskave
kažejo, da partnerski odnosi predstavljajo svojevrsten prostor medosebne interakcije, saj
so partnerji v nenehni čustveni interakciji oz. recipročno vplivajo drug na drugega
(Bloch, Haase in Levenson 2014, 130–144).
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Ob tem se poraja vprašanje, na katerega bomo poskusili odgovoriti v raziskovalnem
delu. Imajo posamezniki, ki so v resni partnerski zvezi (poročeni in neporočeni) večjo
zmožnost čustvenega procesiranja v primerjavi s samskimi posamezniki, glede na to, da
imajo več priložnosti za interpersonalne čustvene interakcije?
Z raziskavo bomo poskusili opredeliti razlike med tistimi, ki so poročeni, neporočeni v
resni partnerski zvezi ter samskimi posamezniki v zmožnostih čustvenega procesiranja,
v vrstniški navezanosti in čustvenem doživljanju odnosov s svojimi starši. Zastavili smo
si naslednje hipoteze:
H1: Posamezniki, ki so se s svojimi starši v večji meri pogovarjali o čustvih, ki so ob
svojih starših čutili višjo stopnjo varnosti čustvenega samorazkrivanja, ki so imeli
čustveno bolj izrazne starše in katerih starši so se v večji meri odzivali na njihova
čustva, prav tako v vrstniških odnosih izražajo višjo stopnjo medsebojnega zaupanja,
kvalitetnejšo komunikacijo in nižjo stopnjo odtujenosti.
H2: Posamezniki, ki so se s svojimi starši v večji meri pogovarjali o čustvih, ki so ob
svojih starših čutili višjo stopnjo varnosti čustvenega samorazkrivanja, ki so imeli
čustveno bolj izrazne starše in katerih starši so se v večji meri odzivali na njihova
čustva, izražajo tudi višjo stopnjo čustvene izraznosti, boljšo presojo čustev in višjo
stopnjo čustvene stabilnosti.
H3: Posamezniki v resni partnerski zvezi (poročeni in neporočeni) izražajo višjo stopnjo
medsebojnega zaupanja, boljšo kvaliteto komunikacije ter nižjo stopnjo odtujenosti v
odnosu z vrstniki kot samski posamezniki.
H4: Posamezniki v resni partnerski zvezi (poročeni in neporočeni) ocenjujejo, da so se s
svojimi starši lahko v večji meri pogovarjali o čustvih, da so ob svojih starših čutili
višjo stopnjo varnosti čustvenega samorazkrivanja, da so imeli čustveno bolj izrazne
starše ter da so se starši v večji meri odzivali na njihova čustva kot samski posamezniki.
H5: Posamezniki v resni partnerski zvezi (poročeni in neporočeni) izražajo višjo stopnjo
čustvene izraznosti, boljšo presojo čustev in višjo stopnjo čustvene stabilnosti kot
samski posamezniki.
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8.2 UDELEŽENCI
V raziskavi je sodelovalo 312 udeležencev, od tega 239 udeleženk ženskega spola (76,6
%) in 73 udeležencev moškega spola (23,4 %). Starostni razpon udeležencev je od 20
do 40 let. Povprečna starost udeležencev je 30,44 let (SD = 5,358). Povprečna starost
žensk je 30,44 let (SD = 5,185), povprečna starost moških je 30,45 let (SD = 5,928).
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Slika 5 Grafični prikaz razmerja med spoloma znotraj skupin

Glede na stopnjo izobrazbe ima 129 (41,3 %) udeležencev zaključeno drugo ali tretjo
bolonjsko stopnjo (univerzitetna, magistrska, doktorska), 92 (29,5 %) udeležencev prvo
bolonjsko stopnjo (višja šola, visoka šola) ter 91 (29,2 %) udeležencev osnovno šolo,
srednjo šolo ali gimnazijo.
Glede na obliko življenjske skupnosti so prevladovali udeleženci, ki živijo v družinski
skupnosti z majhnimi otroki (do 10 let) (96 oz. 30,8 %), sledili so jim udeleženci, ki
živijo v partnerski ali zakonski skupnosti brez otrok (86 oz. 27,6 %), samsko življenje
živi 66 (21,2 %) udeležencev, v družinski skupnosti z odhajajočimi otroki živi 28 (9,0
%) udeležencev, v družinski skupnosti z odraščajočimi otroki (do 18 let) pa živi 16 (5,1
%) udeležencev.
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20 (6,4 %) udeležencev je izbralo možnost drugo, kot obliko življenjske skupnosti pa so
navedli: 7 (46 %) oseb živi doma s starši, 1 (7 %) oseba si deli študentsko stanovanje s
sostanovalci, 1 oseba (7 %) živi čez teden s sostanovalci čez vikend pa doma s starši v
družini z odraščajočimi otroki, 1 (7 %) oseba živi z očetom, 1 (7 %) oseba živi s starejšo
osebo, 1 (7 %) oseba živi z bratom, tri osebe (19 %) pa na vprašanje niso odgovorile.
Glede na zakonski status je bilo največ udeležencev, 142 (45,5 %) neporočenih, ampak
v resni partnerski zvezi, 69 (22,1 %) udeležencev je bilo poročenih, kot samske pa se je
označilo 89 (28,5 %) udeležencev, 2 (0,6%) udeleženca sta v istospolni partnerski zvezi,
1 (0,3 %) udeleženka pa se je označila kot vdova. 9 (2,9 %) udeležencev se je opredelilo
pod drugo. Kot ločeno se je navedla ena udeleženka (17 %); ločena, vendar v resni
partnerski zvezi pa prav tako ena udeleženka (17 %).
Trije udeleženci so navedli, da so v razmerju (50 %), iz česar bi lahko sklepali, da so v
zvezi, za katero menijo, da ni resna partnerska zveza. En udeleženec (16 %) navaja, da
je v izven zakonski skupnosti, vendar ne moremo zagotovo vedeti, kaj natančno je želel
s tem opredeliti.
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Slika 6 Grafični prikaz števila udeležencev glede na zakonski status
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8.3 MERSKI PRIPOMOČKI
Za raziskavo smo poleg osnovnih demografskih podatkov (starost, spol, zakonski status,
oblika življenjske skupnosti, izobrazba) uporabili tudi naslednje vprašalnike: vprašalnik
navezanosti na starše in vrstnike, vprašalnik emocionalnega starševstva ter vprašalnik
čustvenega procesiranja, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

8.3.1 Vprašalnik navezanosti na starše in vrstnike
Za merjenje vrstniške navezanosti smo uporabili Armsdenov in Greenbergov (1983, 1–
38) Vprašalnik navezanosti na starše in vrstnike (angl. Inventory of Parent and Peer
Attachment, IPPA) oz. podlestvico, ki meri navezanost na vrstnike (angl. Peer
Attachment). Teorija navezanosti služi vprašalniku kot teoretični okvir. V osnovi je
samoocenjevalni vprašalnik namenjen adolescentom in meri, kako dobro osebe, na
katere je posameznik navezan, služijo kot psihološki viri varnosti. Vprašalnik vrstniške
navezanosti ima 25 postavk, pri katerih posameznik oceni, v kolikšni meri držijo trditve,
katere oceni na 5-stopenjski Likertovi lestvici (1 – skoraj nikoli ali nikoli ne drži, 2 –
pogosto ne drži, 3 – včasih drži, 4 – pogosto drži, 5 – skoraj vedno ali vedno drži).
Postavke merijo tri dimenzije, ki odražajo značilnosti navezanosti (Vignoli in Mallet
2004, 251–260): stopnja vzajemnega zaupanja (angl. trust), kakovost komunikacije
(angl. communication) ter stopnja jeze in odtujitve (angl. alienation).
Zaupanje se nanaša na občutek varnosti oz. na to, v kolikšni meri se posameznik lahko
zanese na svoje vrstnike. Pristna komunikacija pripomore h kvalitetnejšim odnosom ter
posameznikovi varni navezanosti na vrstnike. Odtujitev izraža tesnoben vzorec
navezanosti, ki temelji na izogibanju in zavrnitvi. Veljavnost vprašalnika vrstniške
navezanosti je preverjena, kajti ima dobro sočasno veljavnost z drugimi vprašalniki
(npr. Tennessijska lestvica pojma sebe, angl. Tennessee Self Concept Scale; vprašalnik
družinskega

funkcioniranja,

angl.

Family

Environment

Scale)

na

področju

samospoštovanja, koncepta jaza, zadovoljstva z življenjem in reševanja problemov;
negativno se povezuje z depresijo in osamljenostjo (Corcoran in Fischer 1994, 546).
Avtorja sta namerila dobro notranjo zanesljivost pri vprašalniku vrstniške navezanosti
α=0,86, mi pa smo prav tako namerili dobro zanesljivost α = 0,94 (zaupanje α =0,95,
komunikacija α = 0,89, odtujenost α = 0,70).
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8.3.2 Vprašalnik emocionalnega starševstva
Z Vprašalnikom emocionalnega starševstva (Žugman 2012, 61-63) smo merili
kvaliteto čustvene starševske skrbi. Vprašalnik zajema 25 postavk (posebej za mamo in
posebej za očeta), katere se nanašajo na starševstvo, ki spodbuja čustveni razvoj otroka.
Postavke posameznik oceni na 5-stopenjski Likertovi lestvici (1 – skoraj nikoli ali
nikoli ne drži, 2 – pogosto ne drži, 3 – včasih drži, 4 – pogosto drži, 5 – skoraj vedno ali
vedno drži); te se med sabo seštevajo; najnižji možen rezultat je 25, najvišji pa 125 točk,
kar konkretno pomeni, da višji rezultat odraža kvalitetnejšo starševsko čustveno skrb.
Vprašalnik meri kvaliteto čustvene skrbi posebej za mamo in posebej za očeta.
Sestavljen je iz štirih poddimenzij:
a) Pogovor o čustvih: nanaša se na pogovor starša z otrokom o prijetnih in neprijetnih
občutjih ter o deležu čustvene podpore ob tem in v kolikšni meri sta starša otroku
pomagala razumeti njegova čustva ter se z njimi spoprijemati.
b) Čustvena izraznost staršev: govori o sposobnosti staršev glede obvladovanja lastnih
čustev jeze, strahu, žalosti, veselja ipd. ter o stopnji zanimanja za čustva in izraznost
čustvene topline.
c) Odzivi staršev na otrokova čustva: nanaša se na sposobnost starša, ki otroku dopušča
možnost, da se ob njem čustveno umiri in potolaži; na mero starševske spodbude, da se
lahko otrok tudi čustveno izrazi.
d) Varnost čustvenega samorazkrivanja: se nanaša na otrokov občutek varnosti glede
izražanja čustev, v kolikšni meri je lahko razkrival svoja pristna občutja ter v kolikšni
meri so jih starši bili zmožni sprejeti.
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Vprašalnik emocionalnega starševstva – ES ima dobro zanesljivost, ki jo je Žugmanova
v svoji raziskavi tudi potrdila: pri vprašalniku za mame znaša Cronbachova alfa 0,82,
pri vprašalniku za očete pa 0,91.
Poddimenzije pa so na testu zanesljivosti dosegle naslednje vrednosti Cronbachove alfe:
1. ES za očete: pogovor o čustvih 0,82, čustvena izraznost 0,53, odzivi na otrokova
čustva 0,86, varnost čustvenega samorazkrivanja 0,68.
2. ES za matere: pogovor o čustvih 0,91, čustvena izraznost 0,77, odzivi na otrokova
čustva 0,90, varnost čustvenega samorazkrivanja 0,74.
Naša raziskava pa je pokazala naslednje vrednosti Cronbachove alfe:
1. ES za očete: pogovor o čustvih 0,94, čustvena izraznost 0,77, odzivnost na otrokova
čustva 0,93, varnost čustvenega samorazkrivanja 0,78.
2. Es za mame: pogovor o čustvih 0,93, čustvena izraznost 0,81, odzivnost na otrokova
čustva 0,93, varnost čustvenega samorazkrivanja 0,82.

8.3.3 Vprašalnik čustvenega procesiranja
Vprašalnik čustvenega procesiranja (angl. Emotional Processing Scale- EPS) sta
razvila avtorja Rory C. Reid in James Harper (Reid in Harper 2007). Na podlagi
faktorske analize je bila ugotovljena tri-faktorska struktura lestvice. Tako lestvica meri
naslednje dimenzije:
a) Čustvena izraznost: se nanaša na sposobnost deljenja svojega čustvenega doživljanja
z drugimi, na zmožnost pristnega izražanja svojih čustev z drugimi ter s kakšno
lahkoto izražate ta čustva drugim.
b) Presojanja čustev: se nanaša na posameznikovo sposobnost uporabe lastnega
čustvenega doživljanja pri razumevanju samega sebe, za prepoznavanje lastnih
potreb, za lažje odločanje, pa tudi na sposobnost posameznika pri prepoznavi lastnih
občutij ter na splošno pozornost čustvenega doživljanja.
c) Čustvena stabilnost: se nanaša na posameznikovo mero zaupanja v lastne zmožnosti
obvladovanja čustev, na sposobnost uravnavanja močnih čustev, ter na prevladujoča
prijetna ali neprijetna čustva v posameznikovem življenju.
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Lestvica je merski pripomoček samoocenjevalnega tipa in je sestavljena iz 28 postavk,
ki opisujejo različne načine, kako ljudje doživljajo svoja čustva in kako se nanje
odzivajo. Trditve se ocenjujejo na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa (1 – nikoli, 2 –
redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto).
Konfirmatorna faktorska analiza slovenskega prevoda vprašalnika je potrdila, da se
podatki, zbrani s tem vprašalnikom, dobro ujemajo glede faktorske strukture (RMSEA
je 0,048). Slovenska oblika ima tri faktorje, tako kot originalna oblika vprašalnika v
angleškem jeziku, pri obeh oblikah pa so postavke podobno nasičene s faktorji: prvi je
odprtost izražanja čustev, drugi je čustvena stabilnost, tretji pa zmožnost presojanja ter
uporabe čustev (Cvetek in Gostečnik 2013, 154).
Avtorja vprašalnika podatkov o zanesljivosti nista objavila. Naša raziskava je na
temelju vzorca 312 ljudi pokazala, da je vprašalnik zanesljiv, saj smo namerili naslednje
vrednosti Cronbachove alfe: čustvena izraznost 0,70 presojanje čustev 0,91 čustvena
stabilnost 0,86.

8.4 POSTOPEK
Udeleženci so izpolnjevali spletni vprašalnik preko spletnega orodja 1KA. Povabila so
prejeli preko osebnega povabila, povezava do vprašalnika pa je bila objavljena tudi na
različnih forumih ter družabnem omrežju Facebook, preko katerega smo zbrali večinski
del udeležencev. Približno 40 udeležencev, študentov SFU-ja (Sigmund Freud Univerza
v Ljubljani) je vprašalnik izpolnilo v sklopu rednega predavanja. Reševanje vprašalnika
je trajalo približno deset minut, anonimnost je bila zagotovljena. Zbiranje podatkov je
potekalo od konca leta 2015 do maja 2016 ter se je zaradi zelo nizkega deleža samskih
posameznikov podaljšalo še za obdobje od septembra 2016 do februarja 2017. V
drugem delu obdobja zbiranja podatkov smo za sodelovanje prosili predvsem
organizacije, ki se ukvarjajo z dogodki za samske posameznike (podporne skupine za
samske).
Za statistične analize smo uporabili program SPSS 21, pridobljene podatke pa prikazali
v grafih in tabelah.
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9. REZULTATI RAZISKAVE

9.1 DESKRIPTIVNA STATISTIKA ZA VSE UPORABLJENE MERE
Tabela 1
Prikaz deskriptivne statistke za vprašalnik čustvenega procesiranja, vprašalnik
vrstniške navezanosti ter vprašalnik emocionalnega starševstva
N

M

SD

Min

Max

Asim.

Spl.

izražanje

312

26,73

5,29

11

39

-,130

-,480

presojanje

312

40,36

7,18

11

55

-,325

,530

stabilnost

312

29,33

5,92

13

42

-,368

-,208

ČUSTVENO PROCESIRANJE

VRSTNIŠKA NAVEZANOST

zaupanje

312

41,26

7,49

13

50

-1,015

1,115

komunikacija

312

30,19

5,93

8

40

-,736

,871

odtujenost

312

16,75

4,13

7

29

,270

-,139

Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, Min – najnižja
vrednost, Max – najvišja vrednost, Asim. – asimetričnost, Spl. – sploščenost
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Tabela 2
Prikaz deskriptivne statistke za vprašalnik emocionalnega starševstva
N

M

SD

Min

Max

Asim.

Spl.

ESM pogovor

312

16,10

6,23

6

30

,341

-,740

ESO pogovor

312

14,33

5,42

6

30

,402

-,315

ESM izraznost

312

19,17

5,25

6

30

-,185

-,482

ESO izraznost

312

18,62

5,18

6

30

-, 260

-,443

ESM odzivnost

312

21,36

6,94

7

35

,039

-,595

ESO odzivnost

312

18,47

6,92

7

35

,110

-,780

ESM samorazkrivanje

312

17,52

4,99

6

30

,057

-,405

ESO samorazkrivanje

312

18,26

5,18

8

30

,208

-,652

EMOCIONALNO
STARŠEVSTVO

Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, Min – najnižja
vrednost, Max – najvišja vrednost, Asim. – asimetričnost, Spl. – sploščenost, ESM – emocionalno
starševstvo mama, ESO – emocionalno starševstvo oče
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9.2 PRIMERJAVA MED UDELEŽENCI V RESNI PARTNERSKI
ZVEZI IN SAMSKIMI UDELEŽENCI
9.2.1 Razlike med posamezniki v resni partnerski zvezi in samskimi
posamezniki v zmožnostih čustvenega procesiranja
Razpršenost distribucije smo preverili s pomočjo Shapiro-Wilkov testa in ugotovili, da
gre za statistično pomembno odstopanje od normalne distribucije pri vseh treh
dimenzijah (čustvena izraznost p =0,027; presoja čustev p=0,003; čustvena stabilnost
p=0,001).
Distribucija ni normalna, zato smo uporabili Kruskall-Wallisov test in med sabo
primerjali poročene posameznike, neporočene posameznike v resni partnerski zvezi ter
samske posameznike v zmožnosti čustvene izraznosti, zmožnosti presoje čustev in
čustveni stabilnosti.
Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna razlika v stopnji čustvene
stabilnosti (p=0,021) na ravni 5 % tveganja med poročenimi posamezniki, neporočenimi
v resni partnerski zvezi ter samskimi posamezniki.
Nadaljnja primerjava skupin s pomočjo Mann-Whitney testa je pokazala, da med
poročenimi posamezniki in neporočenimi posamezniki v resni partnerski zvezi ni
statistično pomembnih razlik v stopnji čustvene stabilnosti. Med poročenimi in
samskimi posamezniki obstaja statistično pomembna razlika na ravni 1 % tveganja pri
čustveni stabilnost (p=0,007). Med samskimi posamezniki in neporočenimi v resni
partnerski zvezi obstajajo statistično pomembne razlike na ravni 5 % tveganja (p=0,046)
pri dimenziji čustvene stabilnosti.
Rezultati kažejo, da se poročeni posamezniki in neporočeni posamezniki v resni
partnerski zvezi statistično pomembno razlikujejo od samskih posameznikov v čustveni
stabilnosti. Za poročene posameznike ter neporočene v resni zvezi je značilna večja
stopnja čustvene stabilnosti kot za samske posameznike (glej tabelo 3). Poročeni in
neporočeni posamezniki v resni partnerski zvezi pa se v merjenih lastnostih med sabo
ne razlikujejo.
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Tabela 3
Prikaz deskriptivne statistike za poročene posameznike, neporočene v resni partnerski
zvezi in samske posameznike glede na zmožnost čustvenega procesiranja
ČUSTVENO
PROCESIRANJE

izražanje

presojanje

stabilnost

N

M

SD

neporočeni

142

27,21

5,293

poročeni

69

27,17

4,959

samski

89

25,97

5,611

neporočeni

142

39,83

6,602

poročeni

69

41,45

8,127

samski

89

40,98

6,750

neporočeni

142

29,70

5,687

poročeni

69

30,64

4,362

samski

89

27,85

6,783

Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon

9.2.2 Razlike med posamezniki v resni partnerski zvezi in samskimi
posamezniki v odnosih z vrstniki
Razpršenost distribucije smo preverili s pomočjo Kolmogorov Smirnov testa
(medsebojno zaupanje p=0,00; kvaliteta komunikacije p=0,013; stopnja odtujenosti
p=0,032) in ugotovili, da gre za statistično pomembno odstopanje od normalne
distribucije. Ker razpršenost distribucije ni normalna, smo uporabili Kruskall-Wallisov
test in med sabo primerjali poročene posameznike, neporočene posameznike v resni
partnerski zvezi ter samske posameznike v stopnji medsebojnega zaupanja, kvaliteti
komunikacije ter stopnji odtujenosti v vrstniških odnosih. Rezultati so pokazali, da
obstaja statistično pomembna razlika v stopnji medsebojne odtujenosti na ravni 1 %
tveganja (p=0,00) med poročenimi posamezniki, neporočenimi v resni partnerski zvezi
ter samskimi posamezniki.
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Nadaljnja primerjava skupin s pomočjo Mann-Whitney testa je pokazala, da med
poročenimi posamezniki in neporočenimi posamezniki v resni partnerski zvezi ni
statistično pomembnih razlik v stopnji medsebojne odtujenosti. Med poročenimi in
samskimi posamezniki obstaja statistično pomembna razlika na ravni 1 % tveganja v
stopnji medsebojne odtujenosti (p=0,01). Med samskimi posamezniki in neporočenimi v
resni partnerski zvezi obstajajo statistično pomembne razlike na ravni 5 % tveganja v
stopnji medsebojne odtujenosti (p=0,023).
Rezultati kažejo na to, da je zakonski status povezan s posameznikovo stopnjo
medsebojne odtujenosti v vrstniških odnosih, vendar ne s stopnjo zaupanja ter kvaliteto
komunikacije. Za poročene posameznike ter neporočene v resni zvezi je značilna nižja
stopnja medsebojne odtujenosti v vrstniških odnosih kot za samske posameznike (glej
tabelo 4). Iz rezultatov naše raziskave je razvidno, da prihaja do največjih razlik med
neporočenimi v resni partnerski zvezi in samskimi posamezniki v stopnji medsebojne
odtujenosti. Tudi med poročenimi in samskimi posamezniki obstajajo razlike v stopnji
medsebojne odtujenosti, medtem ko se poročeni in neporočeni posamezniki v resni
partnerski zvezi v stopnji medsebojne odtujenosti med sabo ne razlikujejo v statistično
pomembni meri.
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Tabela 4
Prikaz deskriptivne statistike za poročene posameznike, neporočene v resni partnerski
zvezi in samske posameznike glede na vrstniško navezanost
N

M

SD

neporočeni

142

42,12

6,695

poročeni

69

41,51

7,569

samski

89

40,04

7,656

neporočeni

142

30,82

5,229

poročeni

69

29,78

6,046

samski

89

29,70

6,311

neporočeni

142

16,55

4,015

poročeni

69

15,64

3,312

samski

89

17,83

4,533

VRSTNIŠKA
NAVEZANOST

zaupanje

komunikacija

odtujenost

9.2.3 Razlike med posamezniki v resni partnerski zvezi in samskimi
posamezniki v čustvenem doživljanju odnosov s svojimi starši
H 3: Posamezniki v resni partnerski zvezi ocenjujejo, da so se s svojimi starši lahko v
večji meri pogovarjali o čustvih, da so ob svojih starših čutili višjo stopnjo čustvene
varnosti, da so imeli čustveno bolj izrazne starše ter da so se starši v večji meri odzivali
na njihova čustva, kot samski posamezniki.
Normalnost distribucije smo preverili s pomočjo Shapiro-Wilkov testa. Ugotovili smo,
da gre za statistično pomembno odstopanje od normalne distribucije pri dimenziji
pogovora (mama p=0,000; oče p=0,000), pri dimenziji izraznosti (mama=0,003; oče
p=0,002), pri dimenziji odzivnosti (mama=,001; oče p=0,000) ter pri dimenziji varnosti
(mama=0,041; oče p=0,000).
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Razpršenost distribucije ni normalna, zato smo uporabili Kruskall-Wallisov test in za
izračun razlik med sabo primerjali poročene posameznike, neporočene posameznike v
resni partnerski zvezi ter samske posameznike v izraženi stopnji pogovora o čustvih,
čustveni izraznosti staršev, čustvene odzivnosti ter v čustveni varnosti, ki so jo čutili ob
njihovih starših. Rezultati so pokazali, da obstaja statistično pomembna razlika v stopnji
pogovora o čustvih pri mami (p= 0,030) na ravni 5 % tveganja ter v stopnji čustvene
odzivnosti pri mami (p =0,010) na ravni 1 % tveganja.
Nadaljnja primerjava skupin s pomočjo Mann-Whitney testa je pokazala, da med
poročenimi posamezniki in neporočenimi posamezniki v resni partnerski zvezi obstaja
statistično pomembna razlika v izraženi stopnji pogovora o čustvih z mamo (p=0,009)
na ravni 1 % tveganja ter v stopnji čustvene odzivnosti pri mami (p=0,004) na ravni 1 %
tveganja. Med poročenimi in samskimi posamezniki obstajajo razlike v stopnji
pogovora o čustvih pri mami (p =0,056) na ravni 5 % tveganja. Med neporočenimi in
samskimi posamezniki v stopnji pogovora o čustvih ter stopnji čustvene odzivnosti pri
mami ni statistično pomembnih razlik.
Rezultati so pokazali, da se poročeni posamezniki, neporočeni posamezniki v resni
partnerski zvezi in samski posamezniki med sabo statistično pomembno razlikujejo
glede na čustveno starševstvo, vendar samo s strani mame. Neporočeni posamezniki
poročajo o višji stopnji pogovora s svojo mamo in višji stopnji čustvene odzivnosti v
primerjavi s poročenimi posamezniki. Rezultati so pokazali, da tudi samski posamezniki
poročajo o višji stopnji pogovora s svojo mamo v primerjavi s poročenimi posamezniki
(glej tabelo 5). Neporočeni in samski posamezniki so si glede na čustveno starševstvo s
svojo mamo precej podobni v primerjavi s poročenimi posamezniki, saj ocenjujejo, da
je bil njihov odnos s starši čustveno kvalitetnejši. Primerjava rezultatov med skupinami
naših udeležencev je tudi pokazala, da se udeleženci med sabo v statistično pomembni
meri ne razlikujejo, tako pri mami kot pri očetu, glede na stopnjo čustvene izraznosti
staršev ter glede na stopnjo čustvene varnosti, ki so jo doživljali ob njih.
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Tabela 5
Prikaz deskriptivne statistike za poročene posameznike, neporočene v resni partnerski
zvezi in samske posameznike glede na izkušnjo emocionalnega starševstva
N

M

SD

min

max

asim.

spl.

neporočeni

142

16,87

6,33

6

30

0,35

-,081

poročeni

69

14,46

6,45

6

28

0,52

-0,70

samski

89

16,16

5,65

6

30

0,33

-0,47

neporočeni

142

19,87

5,33

6

30

-0,27

-0,55

poročeni

69

18,06

5,56

6

29

-0,08

-0,60

samski

89

19,00

4,89

6

29

-0,20

-0,14

neporočeni

142

22,60

6,85

7

35

0,03

-0,60

poročeni

69

19,42

7,37

7

35

0,18

-0,91

samski

89

21,00

6,39

7

35

0,06

-0,25

neporočeni

142

18,88

4,92

9

30

0,13

-0,43

poročeni

69

17,86

5,35

8

29

0,37

-0,85

samski

89

17,51

5,36

8

29

0,32

-0,57

neporočeni

142

15,30

5,45

6

30

0,32

-0,31

poročeni

69

13,33

4,84

6

23

0,26

-0,98

samski

89

14,27

5,61

6

30

0,56

-0,03

neporočeni

142

19,33

5,10

6

29

-0,27

-0,57

poročeni

69

17,99

5,76

6

28

-0,04

-0,62

samski

89

18,37

4,79

6

30

-0,08

-0,14

neporočeni

142

19,36

6,67

7

35

0,05

-0,68

poročeni

69

17,56

6,91

7

32

0,16

-1,00

samski
neporočeni
poročeni
samski

89
142
69
89

18,35
18,02
17,22
17,01

7,07
4,70
5,11
5,29

7
7
6
7

35
29
29
30

0,19
0,09
-0,11
0,23

-0,59
-0,35
-0,40
-0,37

EMOCIONALNO
STARŠEVSTVO

M pogovor

M izraznost

M odzivnost

M varnost

O pogovor

O izraznost

O odzivnost

O varnost

Opombe: N – število udeležencev, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, M – mama, O –
oče, min – minimalen dosežen rezultat, max – maksimalen dosežen rezultat, asim. – koeficient
asimetričnosti distribucije, spl. – koeficient sploščenosti distribucije.
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9.3 POVEZANOST MED ČUSTVENIM DOŽIVLJANJEM ODNOSA
S SVOJIMI STARŠI IN RAZISKOVANIMA SPREMENLJIVKAMA
9.3.1. Povezanost med čustvenim doživljanjem odnosa s svojimi starši in
zmožnostmi čustvenega procesiranja
H2: Posamezniki, ki so se s svojimi starši v večji meri pogovarjali o čustvih, ki so ob
svojih starših čutili višjo stopnjo varnosti čustvenega samorazkrivanja, ki so imeli
čustveno bolj izrazne starše in katerih starši so se v večji meri odzivali na njihova
čustva, izražajo tudi višjo stopnjo čustvene izraznosti, boljšo presojo čustev in višjo
stopnjo čustvene stabilnosti.
Pri izračunu medsebojne povezanosti med merami kvalitete čustvenega starševstva
(merjeno z vprašalnikom ES) ter značilnostmi čustvenega procesiranja (merjeno z
vprašalnikom ČP) v odrasli dobi smo najprej preverili potrebne pogoje za izračun
korelacijskih koeficientov. Normalnost distribucij smo preverili s pomočjo Shapiro
Wilk testa in ugotovili, da gre za statistično pomembno odstopanje od normalne
distribucije pri vseh dimenzijah: izražanje p=0,027; presojanja p=0,003; stabilnost
p=0,001; pogovor mama p=0,000; izraznost mama p=0,003; odzivnost mama p=0,000;
varnost mama p=0,000; pogovor oče p=0,000; izraznost oče p=0,002; odzivnost oče
p=0,000; varnost oče p=0,041.
Ker distribucije pri vseh dimenzijah pomembno odstopajo od normalne distribucije,
smo za izračun medsebojne povezanosti uporabili Spearmanov rho korelacijski
koeficient. Posamezni koeficienti, vključno s statistično pomembnostjo teh koeficientov
ter številom vključenih oseb, so prikazani v tabeli 6.
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Tabela 6
Prikaz povezanosti med kvaliteto čustvenega starševstva (merjeno z vprašalnikom ES)
in zmožnostjo čustvenega procesiranja (merjeno z vprašalnikom EPS) v odrasli dobi.
Povezanost je določena s Spearmanovim rho korelacijskim koeficientom.
Emocionalno starševstvo

odprtost
izražanja
čustev

čustvena
stabilnost

presojanje
in uporaba
čustev

Celotna
lestvica
ČP

Pogovor o čustvih

0,168**
p=0,003
N=312

0,086
p=0,132
N=312

0,106
p=0,061
N=312

0,162**
p=0,004
N=312

Čustvena izraznost

0,075
p=0,184
N=312

0,071
p=0,21
N=312

0,019
p=0,738
N=312

0,081
p=0,155
N=312

Odzivi na otrokova
čustva

0,121*
p=0,33
N=312

0,085
p=133
N=312

0,069
p=226
N=312

0,129*
p=0,02
N=312

Varnost čustvenega
samorazkrivanja

0,293**
p=0,00
N=312

0,269**
p=000
N=312

0,043
p=453
N=312

0,251*
p=0,000
N=312

Pogovor o čustvih

0,015
p=0,789
N=312

0,112*
p=0,047
N=312

0,070
p=0,216
N=312

0,113*
p=0,046
N=312

Čustvena izraznost

0,043
p=0,444
N=312

0,143*
p=0,011
N=312

0,024
p=0,674
N=312

0,103
p=0,070
N=312

Odzivi na otrokova
čustva

0,073
p=0,199
N=312

0,138*
p=0,014
N=312

0,058
p=0,309
N=312

0,135*
p=0,017
N=312

Varnost čustvenega
samorazkrivanja

0,209**
p=0,000
N=312

0,255**
p=0,000
N=312

0,025
p=0,655
N=312

0,210*
p=0,000
N=312

M
A
M
A

O
Č
E

Celotna
lestvica
ČP

0,165**
p=0,003
N=312

0,149**
p=0,008
N=312

Opombe. * statistična pomembnost na ravni 0,05; ** statistična pomembnost na ravni 0,01; ČP –
čustveno procesiranje.

Rezultati so pokazali, da je emocionalno starševstvo v majhni meri pozitivno povezano
z zmožnostjo čustvenega procesiranja. To pomeni, da izražajo udeleženci, ki so s strani
staršev doživeli večjo stopnjo čustvenega starševstva, v odraslosti večjo zmožnost
čustvenega procesiranja.
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Višja stopnja čustvenega starševstva s strani mater se povezuje zlasti z večjo odprtostjo
izražanja čustev pri odraslih otrocih teh mater. Višja stopnja čustvenega starševstva s
strani očetov pa se povezuje zlasti z večjo stopnjo čustvene stabilnosti pri odraslih
otrocih teh očetov.
Izmed vseh dimenzij čustvenega starševstva se s kasnejšo otrokovo zmožnostjo
čustvenega procesiranja najmočneje povezuje varnost čustvenega samorazkrivanja s
strani staršev, kar velja tako za očete kakor tudi za matere.
Statistično pomembna povezanost med emocionalnim starševstvom ter zmožnostjo
čustvenega procesiranja velja pri mamah in očetih, vendar ne velja za dimenzijo
presojanja in uporabe čustev pri vprašalniku čustvenega procesiranja, tako pri mami kot
pri očetu. Dimenzija čustvene izraznosti pri obeh starših ni statistično pomembno
povezana z zmožnostmi čustvenega procesiranja. V splošnem lahko rečemo, da je
korelacijska povezanost med emocionalnim starševstvom in zmožnostmi čustvenega
procesiranja malenkost močnejša pri mami kot pri očetu (mama r=0,165; oče r=0,149).
Korelacijska povezanost med merami emocionalnega starševstva za mame in med
zmožnostmi čustvenega procesiranja je zelo majhna do majhna. Največja povezanost je
med mero varnosti čustvenega samorazkrivanja pri ES in med zmožnostmi čustvenega
procesiranja (r=0,251) pri dimenzijah odprtosti izražanja čustev (r=0,293) in čustveni
stabilnosti (r=0,269). Malenkost šibkejša povezanost je med mero pogovor o čustvih pri
ES in med zmožnostmi čustvenega procesiranja (r=0,162) pri dimenziji odprtost
izražanja čustev (r=0,168). Najmanjša povezanost pa je med mero odzivnosti na
otrokova čustva pri ES in zmožnostmi čustvenega procesiranja (r=0,129) pri dimenziji
odzivnost na otrokova čustva (r=0,121). Mera čustvene izraznosti pri ES se ne povezuje
z zmožnostmi čustvenega procesiranja. Iz rezultatov je razvidno, da so posamezniki, s
katerimi se je mama pogovarjala o čustvih, čutili večjo varnost čustvenega
samorazkrivanja in posamezniki, kjer so bile mame čustveno bolj odzivne, boljše
zmožnosti čustvenega procesiranja, predvsem pri odprtosti izražanja čustev.
Posamezniki, ki so ob svoji mami čutili večjo varnost čustvenega samorazkrivanja, pa
so tudi čustveno bolj stabilni.
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Korelacijska povezanost med merami emocionalnega starševstva za očete in med
zmožnostmi čustvenega procesiranja je zelo majhna do majhna.
Rezultati so pokazali povezanost med mero varnosti čustvenega samorazkrivanja pri ES
in zmožnostmi čustvenega procesiranja (r=0,210) pri dimenziji odprtosti izražanja
čustev (r=0,209) ter čustveni stabilnosti (r=0,255); povezanost med mero ES pogovor o
čustvih in med zmožnostmi čustvenega procesiranja pri dimenziji čustvene stabilnosti
(r=0,112); povezanost med mero ES odzivnost na otrokova čustva in med zmožnostmi
čustvenega procesiranja (r=135) pri dimenziji čustvene stabilnosti (r=0,138);
povezanost med mero ES čustvena izraznost in med mero čustvene stabilnosti pri ČP,
ampak ne povezanosti s celotno lestvico čustvenega procesiranja. Iz rezultatov lahko
razberemo, da imajo posamezniki, ki so čutili večjo varnost čustvenega samorazkrivanja
ob očetu, boljše zmožnosti čustvenega procesiranja, predvsem pri odprtosti izražanja
čustev ter večji čustveni stabilnosti; isto velja za mame. Posamezniki, s katerimi se je
oče pogovarjal o čustvih, so čutili večjo varnost čustvenega samorazkrivanja,
posamezniki, ki so bili deležni očetove čustvene odzivnosti in katerih očetje so
obvladovali lastna čustva, so čustveno bolj stabilni.

82

9.3.2 Povezanost med kvaliteto čustvenega starševstva in kvaliteto
vrstniških odnosov
H1: Posamezniki, ki so se s svojimi starši v večji meri pogovarjali o čustvih, ki so ob
svojih starših čutili višjo stopnjo varnosti čustvenega samorazkrivanja, ki so imeli
čustveno bolj izrazne starše in katerih starši so se v večji meri odzivali na njihova
čustva, prav tako v vrstniških odnosih izražajo višjo stopnjo medsebojnega zaupanja,
kvalitetnejšo komunikacijo in manjšo stopnjo odtujenosti.
Pri izračunu medsebojne povezanosti med merami emocionalnega starševstva (merjeno
z vprašalnikom ES) ter značilnostmi vrstniške navezanosti (merjeno z vprašalnikom
IPPA, podlestvica za vrstnike) smo najprej preverili potrebne pogoje za izračun
korelacijskih koeficientov. Normalnost distribucij smo preverili s pomočjo Shapiro
Wilk testa in ugotovili, da gre za statistično pomembno odstopanje od normalne
distribucije pri vseh dimenzijah: zaupanje p=0,0; komunikacija p=0,00; odtujenost
p=0,005; pogovor mama p=0,000; pogovor oče p=0,000; izraznost mama p=0,003;
izraznost oče p=0,002; odzivnost mama p=0,001; odzivnost oče p=0,000; varnost mama
p=0,000; varnost oče p=0,041.
Ker distribucije pri vseh dimenzijah pomembno odstopajo od normalne distribucije,
smo za izračun medsebojne povezanosti uporabili Spearmanov rho korelacijski
koeficient. Posamezni koeficienti, vključno s statistično pomembnostjo teh koeficientov
ter številom vključenih oseb, so prikazani v tabeli 7.
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Tabela 7
Prikaz povezanosti med emocionalnim starševstvom (merjeno z vprašalnikom ES) in
vrstniško navezanostjo (merjeno z vprašalnikom starševske in vrstniške navezanosti,
podlestvica za vrstnike) v odrasli dobi. Povezanost je določena s Spearmanovim rho
korelacijskim koeficientom.
Emocionalno
starševstvo

M
A
M
A

O
Č
E

zaupanje

komunikacija

odtujenost

Celotna
lestvica
IPPAp

Pogovor o čustvih

0,251**
p=0,000
N=312

0,180**
p=0,001
N=312

0,101
p=0,074
N=312

0,225**
p=0,000
N=312

Čustvena
izraznost

0,270**
p=0,000
N=312

0,164**
p=0,004
N=312

0,145*
p=0,010
N=312

0,237**
p=0,000
N=312

Odzivi na
otrokova
čustva

0,286*
p=0,000
N=312

0,216**
p=000
N=312

0,125*
p=028
N=312

0,262*
p=0,000
N=312

Varnost
čustvenega
samorazkrivanja

0,222**
p=0,000
N=312

0,109
p=053
N=312

0,294*
p=000
N=312

0,213*
p=0,000
N=312

Pogovor o čustvih

0,115*
p=0,043
N=312

0,068
p=0,232
N=312

0,047
p=0,404
N=312

0,096
p=0,092
N=312

Čustvena
izraznost

0,132*
p=0,020
N=312

0,075
p=0,188
N=312

0,086
p=0,129
N=312

0,159*
p=0,005
N=312

Odzivi na
otrokova
čustva

0,175*
p=0,002
N=312

0,121*
p=0,014
N=312

0,094
p=0,096
N=312

0,135*
p=0,017
N=312

Varnost
čustvenega
samorazkrivanja

0,198**
p=0,000
N=312

0,033**
p=0,000
N=312

0,192
p=0,001
N=312

0,187*
p=0,001
N=312

Celotna
lestvica
IPPAp

0,263**
p=0,000
N=312

0,147**
p=0,009
N=312

Opombe: * statistična pomembnost na ravni 0,05; ** statistična pomembnost na ravni 0,01; IPPAp –
vprašalnik navezanosti na starše in vrstnike, podlestvica za vrstnike.

Rezultati so pokazali, da je čustveno starševstvo v majhni meri pozitivno povezano s
kvaliteto vrstniških odnosov. To pomeni, da imajo udeleženci, ki so s strani staršev
doživeli večjo stopnjo čustvenega starševstva, v odraslosti čustveno kvalitetnejše
odnose z vrstniki.
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Višja stopnja čustvenega starševstva s strani mater se povezuje predvsem z zmožnostjo
zaupanja ter komunikacijo in stopnjo odtujenosti v medsebojnih odnosih. Višja stopnja
čustvenega starševstva s strani očetov pa se povezuje zlasti z zmožnostjo zaupanja v
medsebojnih odnosih.
Izmed vseh dimenzij čustvenega starševstva se s kvaliteto vrstniških odnosov
najmočneje povezuje z zmožnostjo zaupanja v medsebojnih odnosih, kar velja tako za
matere kakor tudi za očete.
Statistična pomembnost velja za vse mere emocionalnega starševstva, razen za mero
pogovora o čustvih pri očetu. V splošnem lahko rečemo, da je korelacijska povezanost
med merami emocionalnega starševstva in vrstniško navezanostjo močnejša pri lestvici
za mame v primerjavi z lestvico za očete (mama r=0,263; oče r=0,147).
Korelacijska povezanost med merami emocionalnega starševstva za mame in merami
vrstniškega odnosa je majhna do zmerna. Največja povezanost je med mero ES odziv na
otrokova čustva in vrstniško navezanostjo (r=0,262), v poddimenziji zaupanja
(r=0,286), komunikacije (r=0,216) in odtujenosti (r=0,125). Nizka oz. majhna
povezanost je med mero ES pogovor in vrstniško navezanostjo (r=0,225), v
poddimenziji zaupanje (r=0,251) in komunikacija (r=0,180); med mero ES čustvena
izraznost in vrstniška navezanost(r=0,237), v poddimenziji zaupanje (r=0,270),
komunikacija (r=0,146), odtujenost (r=0,145); med mero ES varnost čustvenega
samorazkrivanja in vrstniško navezanostjo (r=0,213), v poddimenziji zaupanje
(r=0,222) in odtujenost (r=0,294). Iz rezultatov je razvidno, da imajo posamezniki,
katerih mame so bile čustveno bolj izrazne in odzivne na njihova čustva, višjo stopnjo
medsebojnega zaupanja, boljšo kvaliteto komunikacije in nižjo stopnjo odtujenosti v
vrstniških odnosih. Posamezniki, s katerimi se je mama pogovarjala o čustvih, ki so
čutili večjo varnost čustvenega samorazkrivanja in so bile mame čustveno bolj odzivne
ter sposobne obvladovati lastna čustva, doživljajo višjo mero medsebojnega zaupanja v
vrstniških odnosih.
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Posamezniki, s katerimi se je mama pogovarjala o čustvih, izražajo tudi v vrstniških
odnosih višjo kvaliteto komunikacije in večjo stopnjo medsebojnega zaupanja.
Posamezniki, ki so ob mami čutili večjo varnost čustvenega samorazkrivanja, doživljajo
v vrstniških odnosih višjo stopnjo medsebojnega zaupanja ter nižjo stopnjo odtujenosti.
Korelacijska povezanost med merami emocionalnega starševstva za očete in med
merami vrstniške navezanosti je zelo majhna do majhna. Rezultati so pokazali največjo
povezanost med mero ES čustvena izraznost in vrstniško navezanostjo (r=159), v
poddimenziji medsebojno zaupanje; med mero ES varnost čustvenega samorazkrivanja
in vrstniško navezanostjo (r=0,187), v poddimenziji medsebojno zaupanje (r=0,198) in
komunikacija (r=0,033). Najmanjša povezanost je med mero ES odzivi na otrokova
čustva in vrstniško navezanostjo (r=0,135), v poddimenziji medsebojno zaupanje
(r=0,175) in komunikacija (r=0,121). Med mero ES pogovor o čustvih in vrstniško
navezanostjo ni povezanosti. Iz rezultatov je razvidno, da posamezniki, s katerimi se je
oče pogovarjal o čustvih, ki so čutili večjo varnost čustvenega samorazkrivanja in so
bili očetje čustveno bolj odzivni ter sposobni obvladovati lastna čustva, doživljajo višjo
mero medsebojnega zaupanja v vrstniških odnosih; isto velja za mame. Pri
posameznikih, s katerimi se je oče pogovarjal o čustvih in ki so čutili večjo varnost
čustvenega samorazkrivanja, poleg doživljanja večje mere medsebojnega zaupanja,
lahko pričakujemo tudi višjo kvaliteto komunikacije.
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10. RAZPRAVA

V naši raziskavi smo glede na zastavljene hipoteze ugotavljali povezanost med kvaliteto
čustvenega starševstva in med kvaliteto vrstniških odnosov ter povezanost med
kvaliteto čustvenega starševstva in med zmožnostmi čustvenega procesiranja. Prav tako
smo preverjali razlike med posamezniki, ki so v resni partnerski zvezi (poročeni in
neporočeni) in samskimi posamezniki na področju čustvenega starševstva, vrstniške
navezanosti in zmožnosti čustvenega procesiranja. Zanimalo nas je, ali imajo
posamezniki, ki so v resni partnerski zvezi, glede na to, da imajo več priložnosti za
interpersonalne čustvene interakcije, tudi večje zmožnosti čustvenega procesiranja.

10.1. POVEZANOST MED ČUSTVENIM DOŽIVLJANJEM ODNOSA S
SVOJIMI STARŠI IN KVALITETO VRSTNIŠKIH ODNOSOV
Predvidevali smo, da imajo udeleženci, ki so bili deležni večje stopnje čustvenega
starševstva, kasneje tudi čustveno kvalitetnejše odnose z vrstniki. V naši raziskavi smo
ugotavljali povezanost med posamezniki, ki so se s svojimi starši v večji meri
pogovarjali o čustvih, ki so ob svojih starših čutili višjo stopnjo varnosti čustvenega
samorazkrivanja, ki so imeli čustveno bolj izrazne starše in katerih starši so se v večji
meri odzivali na njihova čustva, ter med stopnjo medsebojnega zaupanja, kvaliteto
komunikacije in stopnjo odtujenosti v vrstniških odnosih.
Rezultati so pokazali, da je čustveno starševstvo v majhni meri pozitivno povezano s
kvaliteto vrstniških odnosov in je statistično pomembno, kar pomeni, da imajo
udeleženci, ki so s strani staršev doživeli večjo stopnjo čustvenega starševstva, tudi v
odraslosti čustveno kvalitetnejše odnose z vrstniki. Takšno povezanost smo pričakovali,
saj raziskave kažejo, da zgodnji odnosi z mamo in očetom vplivajo na zaznavanje,
razumevanje in vključevanje v kasnejše socialne odnose (Grossmann et al. 2008, 98).
Ob tem se porodi vprašanje, v kolikšni meri vpliva materino čustveno starševstvo oz.
očetovo čustveno starševstvo na kasnejše čustveno kvalitetnejše odnose z vrstniki.
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Rezultati v naši raziskavi so pokazali, da se čustveno starševstvo pri materah močneje
povezuje s čustveno kvalitetnejšim odnosom z vrstniki kot pa čustveno starševstvo pri
očetih. Višja stopnja čustvenega starševstva s strani mater je povezana predvsem z
zmožnostjo zaupanja ter komunikacijo in stopnjo odtujenosti v medsebojnih odnosih.
Višja stopnja čustvenega starševstva s strani očetov pa se povezuje zlasti z zmožnostjo
zaupanja v medsebojnih odnosih. Podobno ugotavlja Cugmasova v svoji raziskavi,
razlike pa pojasni na podlagi Bowlbyeve teze o mami kot primarnem objektu
navezanosti. Mladi, ki so varno navezani na mamo, jo uporabijo kot varno osnovo za
raziskovanje prijateljskih odnosov od srednjega mladostništva dalje (Cugmas 2012, 23–
44). Če ta trditev drži, potem to pomeni, da mama kot primarna oseba, na katero se
otrok naveže, v primerjavi z očetom globlje oz. odločilneje zaznamuje odnose z vrstniki
izključno zaradi njene vloge? To bi pomenilo, da odnos mame do otroka premore
določeno čustveno kvaliteto, ki zaznamuje kasnejše odnose z vrstniki, medtem ko ima
odnos z očetom bistveno manjši vpliv. Yogman je v svoji raziskavi ugotovil, da se
dvomesečni dojenčki drugače odzivajo na mamo kot na očeta (Yogman 1981, 241–
248), kar pomeni, da razvijajo z vsakim staršem edinstven odnos, iz česar sledi, da je
lahko otrok na enega od staršev varno navezan, na drugega pa ne-varno (Erzar in Erzar
2011, 17). Morebiti razlog za razlike v rezultatih leži zgolj v različnih oblikah
navezanosti in v določenem ponotranjenem modelu, ki je v ospredju, ne pa specifičnosti
vloge mame kot primarne osebe, na katero se otrok naveže. Čeprav z rezultati naše
raziskave takšnih zaključkov ne moremo potrditi, pa lahko z gotovostjo potrdimo
zastavljeno hipotezo in sklenemo, da imajo posamezniki, ki so odraščali v čustveno
varnejših odnosih, tudi kasneje v življenju čustveno kvalitetnejše odnose z vrstniki, kar
potrjujejo tudi druge raziskave (Zimmermann, Scheuerer-Englisch in Grossmann 1996).
Iz rezultatov naše raziskave izstopa povezanost, tako pri mamah kot pri očetih, med
merami čustvenega starševstva in zmožnostjo zaupanja v medsebojnih odnosih. Kar
pomeni, da posamezniki, ki so odraščali v čustveno varnih odnosih (so se pogovarjali o
čustvih, čutili večjo varnost samorazkrivanja, sta bila starša čustveno odzivna ter
sposobna obvladovati lastna čustva), kasneje doživljajo višjo mero medsebojnega
zaupanja v vrstniških odnosih. Torej na temelju preteklih pozitivnih izkušenj
posameznik tudi nadaljnje odnose doživlja bolj pozitivno.
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Zaupanje se razvije, če je posameznik v preteklosti doživljal izkušnje sočutne bližine,
ko so se njegovi bližnji odzivali na njegove potrebe, ga poslušali, ga sprejemali s
spoštovanjem ipd. Če pri posamezniku prevladuje zaupanje, bo posledično več prostora
za doživljanje ostalih pozitivnih čustev; če prevladuje nezaupanje, bo zaradi obrambne
drže ostalo manj prostora za doživljanje pozitivnih čustev, istočasno pa bo prisotnih več
negativnih in bolečih čustev. Lahko bi rekli, da je »čustvo zaupanja oz. nezaupanja kot
ozadje, ki da ton celotnemu posameznikovemu doživljanju« (Cvetek 2014, 52). Rezultat
naše raziskave predstavlja dodano vrednost zastavljeni hipotezi. Kot smo že zapisali,
imajo posamezniki, ki so s strani staršev doživeli večjo stopnjo čustvenega starševstva
tudi v odraslosti čustveno kvalitetnejše odnose z vrstniki, predvsem pa imajo višjo
zmožnost zaupanja v vrstniških odnosih. Kar pomeni, da stopnja čustvenega starševstva,
ki jo je bil posameznik deležen ob svojih najbližjih, vpliva na regulacijo medsebojne
bližine v nadaljnjih socialnih odnosih. V našem primeru gre za to, kakšno notranjo držo
posameznik zavzema v odnosu do vrstnikov; vstopa v odnose z odprto držo, se je
zmožen prepustiti nekomu ali nečemu, je odprt za nove izkušnje ipd., ali pa vstopa v
odnose z bolj zaprto, obrambno držo, zaznamovano z nezaupanjem, ki posameznika od
drugega oddaljuje, saj se je v odnosu potrebno zaščititi in prikriti svojo ranljivost. Tako
lahko sklepamo, da so čustveno varni, zgodnji odnosi z najbližjimi, podlaga za vero v
medosebne odnose. Ne pravimo, da naša raziskava to potrjuje, ker je trditev te vrste
težko empirično podpreti, vsekakor pa je potrebno upoštevati interpretacijo rezultatov
tudi v širšem kontekstu.

10.2. POVEZANOST MED ČUSTVENIM DOŽIVLJANJEM ODNOSA S
SVOJIMI STARŠI IN ZMOŽNOSTMI ČUSTVENEGA PROCESIRANJA
Predvidevali smo, da imajo udeleženci, ki so bili deležni večje stopnje čustvenega
starševstva, tudi večje zmožnosti čustvenega procesiranja. Ugotavljali smo povezanost
med udeleženci, ki so se s svojimi starši v večji meri pogovarjali o čustvih, ki so ob
svojih starših čutili višjo stopnjo varnosti čustvenega samorazkrivanja, ki so imeli
čustveno bolj izrazne starše in katerih starši so se v večji meri odzivali na njihova
čustva, ter med zmožnostmi izražanja višje stopnje čustvene izraznosti, boljšo presojo
čustev in višjo stopnjo čustvene stabilnosti.
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Rezultati so pokazali, da je emocionalno starševstvo v majhni meri pozitivno povezano
z zmožnostjo čustvenega procesiranja in je statistično pomembno. To pomeni, da
izražajo udeleženci, ki so s strani staršev doživeli večjo stopnjo čustvenega starševstva,
v odrasli dobi malenkost večjo zmožnost čustvenega procesiranja. Takšen rezultat smo
pričakovali, saj tudi dosedanje raziskave v okviru teorije navezanosti in v okviru
različnih stilov starševstva kažejo podobne rezultate. Posamezniki, ki so odraščali v
čustveno varnejšem okolju, imajo večje zmožnosti čustvenega procesiranja kot
posamezniki, ki so odraščali v čustveno bolj grobem okolju, z nekonsistentno starševsko
odzivnostjo in pomanjkanjem senzitivnosti (Bowers et al. 2011, 1193–1206; Moilanen
2007, 835–848). Pomembnost starševske vloge za optimalen čustveni razvoj ni nikoli
dovolj poudarjena. Večja zmožnost čustvenega procesiranja je nadvse pomembna, saj se
povezuje s tem, kako doživljamo svet, kako se povezujemo z drugimi in doživljamo
smisel življenja. Sposobnost regulacije čustvenih stanj v mnogih pogledih določa način,
kako je organizirana naša notranja psihična struktura (Siegel 2015, 273). Rezultat naše
raziskave je skromen prispevek k razumevanju medsebojnih odnosov, katerih
pomembnost smo naglasili že v teoretičnem delu, v splošnem pa lahko hipotezo
potrdimo.
Pomembno se je zavedati, da k razlikam v zmožnostih čustvenega procesiranja ne
prispeva samo zgodovina navezanosti oz. neka splošna čustvena klima primarne
družine, ampak tudi temperament otroka in izkustveni dejavniki skozi čas odraščanja
(Siegel 2015, 273), ki pa jih iz raziskave ne moremo odstraniti, ampak jih je potrebno
vzeti v zakup pri koeficientu povezanosti. Glede na to, da smo v raziskavi zajeli
populacijo v starosti od 20 do 40 let, to pomeni, da so vsaj starejši posamezniki verjetno
že imeli ali so del čustveno varnega odnosa, kateri lahko vpliva na spremembo oblike
navezanosti (Scharfe in Cole 2006, 363–374) in posledično zmožnost čustvene
regulacije (Clear in Zimmer-Gembeck 2017, 64–73), kar še dodatno vpliva na rezultate
raziskave.
Rezultati so prav tako pokazali, da je korelacijska povezanost med emocionalnim
starševstvom in zmožnostmi čustvenega procesiranja malenkost močnejša pri mami kot
pri očetu. Te razlike verjetno izhajajo iz Bowlbyeve teze o mami kot primarnem objektu
navezanosti (Bowlby 1982).
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V večini družin v zahodni kulturi je mama primarna oseba, ki v prvih letih življenja
skrbi za otroka (Lieberman, Doyle in Markiewicz 1999, 202–213), študij, ki bi
raziskovale vlogo očeta kot primarnega skrbnika, pa zaenkrat ni; tudi metaanaliza
raziskav vloge matere in očeta v razvoju otrokove navezanosti ni dokazala, da je vloga
očeta enaka ali enakovredna vlogi matere (Schneider Rosen in Burke 1999, 436–441).
Za nadaljnjo interpretacijo rezultatov naše raziskave je le-te pomembno umestiti v
kontekst teorije navezanosti, saj je ravno oblika navezanosti z vsemi komponentami
tista, ki oblikuje sposobnost kasnejše zmožnosti čustvene samoregulacije. Kot smo
zapisali že v teoretičnem delu, je navezanost ključni način, kako jaz oz. različna
mentalna stanja postanejo regulirana. Vzorec starševske notranje psihične organizacije
je udejanjen v vzorcih otrokove zmožnosti samoregulacije (Siegel 2015, 212, 268), kar
pomeni, da se starševska notranja psihična organizacija reflektira v načinu starševske
vzgoje. Žugmanova v svojem delu uporablja izraz emocionalno starševstvo (2012, 1), ki
pa v osnovi dobro povzema osnovne komponente navezanosti.
Opredeli ga kot starševstvo, ki se odziva na čustvene potrebe otroka in zagotavlja
razmere za njegov vsestranski optimalni razvoj in pri tem izpostavi štiri vidike (2012,
31–42): pogovor o čustvih, čustvena izraznost staršev, odzivi staršev na otrokova čustva
in varnost čustvenega samorazkrivanja. Če bi umestili te štiri vidike v okvir
navezanosti, bi lahko predvidevali, da udeleženci, ki dosegajo višje rezultate pri
vprašalniku ES, po vsej verjetnosti spadajo med bolj varno navezane posameznike, in
obratno udeleženci, ki dosegajo nižje rezultate, spadajo med ne-varno navezane
posameznike. Smoter umestiti komponente emocionalnega starševstva v okvir
navezanosti, tiči v tem, da zaradi pomanjkanja tovrstnih raziskav potrebujemo nek
okvir, na katerega se zaradi lažje interpretacije lahko naslonimo, saj rezultati tečejo v
istem raziskovalnem toku.
V naši raziskavi smo ugotavljali, katera izmed teh komponent čustvenega starševstva se
najmočneje povezuje s kasnejšo zmožnostjo čustvene regulacije.
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Rezultati so pokazali, da se s kasnejšo otrokovo zmožnostjo čustvenega procesiranja
najmočneje povezuje varnost čustvenega samorazkrivanja tako pri mami kot pri očetu;
kar pomeni, da na kasnejšo zmožnost čustvenega procesiranja posameznika najmočneje
vpliva otrokov občutek varnosti glede izražanja čustev, v kolikšni meri je lahko
razkrival svoja pristna občutja ter v kolikšni meri so jih bili starši zmožni sprejeti.
Rezultati so konsistentni z raziskavami o navezanosti, kjer določeno obliko navezanosti
povezujejo s kasnejšo zmožnostjo čustvene regulacije v odraslosti (Ainsworth et al.
2015; Zimmer-Gembeck et al. 2017, 74–93). Tovrstne raziskave kažejo, da varna
navezanost in ne-varne oblike navezanosti vplivajo na kasnejšo zmožnost čustvene
regulacije, vendar redko katere natančneje opredelijo, katere komponente navezanosti
oz. stili starševstva se povezujejo z določeno dimenzijo čustvene regulacije v odrasli
dobi (Tani, Raffagnino in Pascuzzi 2017, 1). Večina raziskav se osredotoča na obdobje
mlajšega in srednjega otroštva ter mladostništva, zato naša raziskava predstavlja eno
izmed redkih, ki raziskuje povezavo med čustvenim starševstvom in zmožnostjo
čustvene regulacije tudi v odrasli dobi.
Dalje so rezultati pokazali, da se višja stopnja čustvenega starševstva s strani mater
povezuje zlasti z večjo odprtostjo izražanja čustev pri odraslih otrocih teh mater, zato
lahko hipotezo v tem delu potrdimo.
Podobno ugotavljajo Beebe in sodelavci, čustveno varen odnos z materjo se v splošnem
povezuje z večjim čustvenim zavedanjem, ključna vloga matere pa je povezana s
posameznikovo zmožnostjo identifikacije, razumevanjem in poimenovanjem čustev
(Beebe in Lachmann 2002, 61–89).
Podobno ugotavljajo tudi Tani in sodelavci: posamezniki ki ocenjujejo svoje starše kot
čustveno tople, so manj nagnjeni k potlačevanju svojega čustvenega doživljanja (Tani,
Raffagnino in Pascuzzi 2017, 8), kar pomeni večjo odprtost izražanja čustev.
Rezultati so pokazali, da se večja varnost čustvenega samorazkrivanja ob mami
povezuje z večjo čustveno stabilnostjo. Torej posamezniki, ki so ob svoji mami čutili
varnost glede izražanja čustev, so lahko razkrivali svoja pristna občutja ter jih je bila
mama tudi zmožna sprejeti, kažejo v odraslosti večjo mero zaupanja v lastne zmožnosti
obvladovanja čustev, bolj zaupajo lastni sposobnosti uravnavanja močnih čustev, v
njihovem življenju pa so prevladujoča zlasti pozitivna čustva.
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Rezultati naše raziskave so v nasprotju z raziskavo Franssonove in sodelavcev (2013,
219–239), ki je bila narejena v okviru navezanosti in pet velikih faktorjev osebnosti in
kaže, da se varna navezanost ne povezuje z nevroticizmom oz. čustveno stabilnostjo.
Medtem ko raziskava Noftleja in Shaverja (2006, 179–208) znotraj istega oz. prej
omenjenega teoretičnega okvira, potrjuje naše rezultate, saj se varna navezanost
povezuje s čustveno stabilnostjo. Razlike v rezultatih tujih raziskav težko pojasnimo,
kar se tiče pa povezanosti znotraj naše raziskave, pa je nekako logično, da ima
posameznik, ki ima ob mami varen prostor za deljenje svojih čustev, kasneje tudi sam
ponotranjeno to medosebno izkušnjo, ki se zrcali v čustveni stabilnosti.
Rezultati so prav tako pokazali, da se višja stopnja čustvenega starševstva s strani
očetov povezuje zlasti z večjo stopnjo čustvene stabilnosti pri odraslih otrocih teh
očetov. Kar pomeni, da so posamezniki, s katerimi se je oče pogovarjal o čustvih, ki so
čutili večjo varnost čustvenega samorazkrivanja, ki so bili deležni očetove čustvene
odzivnosti in katerih očetje so obvladovali lastna čustva, čustveno bolj stabilni; hipotezo
v tem delu lahko potrdimo. Številne raziskave kažejo, da se preveč ali premalo kontrole
s strani očeta, pregrobo ali preveč permisivno okolje močno povezuje s čustveno
disregulacijo pri adolescentih (Jabeen, Anis-ul-Haque in Riaz 2013, 95–97).
Izjemno redke pa so raziskave, ki preučujejo, kako se starševstvo, še posebej vloga
očeta, povezuje z zmožnostjo čustvene regulacije v odraslosti; tovrstno področje
raziskovanja je v svetovni literaturi široko zanemarjeno, menijo Tani in sodelavci (Tani,
Raffagnino in Pascuzzi 2017, 7). Isti avtorji poročajo o izsledkih raziskave, narejenih na
odrasli populaciji: posamezniki, ki svoj odnos z očetom opisujejo kot topel in ljubeč, so
zmožni bolje obvladovati svoja čustva, sami sebe dojemajo kot zmožne prepoznati in
obvladovati lastna čustva ter imajo na splošno večje zmožnosti čustvenega procesiranja
(2017, 8). V ta kontekst lahko umestimo izsledek naše raziskave, kjer smo ugotovili, da
se večja varnost čustvenega samorazkrivanja ob očetu povezuje s kasnejšo odprtostjo
izražanja čustev. Posamezniki, ki svoje očete opisujejo kot kontrolirajoče in vsiljive,
poročajo o težavah z verbalno in vedenjsko kontrolo ter s kontrolo agresivnih impulzov
v otroštvu in adolescenci (Chang et al. 2003, 598–606).
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Odrasli posamezniki, ki so prav tako opisali svojega očeta kot kontrolirajoča in
vsiljivega, poročajo o podobnih težavah: težko prepoznajo in opišejo čustva (Thorberg
et al. 2011, 187–193), so nagnjeni k impulzivnemu vedenju in imajo težave pri
uravnavanju svojih čustvenih stanj (Fletcher et al. 2014, 52–59).
Rezultati so pokazali, da čustveno starševstvo ni statistično pomembno povezano z
zmožnostjo presojanja in uporabe čustev, tako pri mami kot pri očetu. Zmožnost
presojanja in uporabe čustev se nanaša na posameznikovo sposobnost uporabe lastnega
čustvenega doživljanja pri razumevanju samega sebe, na sposobnost prepoznave lastnih
potreb, na sposobnost lažjega odločanja, na sposobnost posameznika pri prepoznavi
lastnih občutij ter na splošno pozornost čustvenega doživljanja. Gre za pozornost, ki jo
posameznik posveča svojemu notranjemu čustvenemu doživljanju (poleg pozornosti, ki
jo posveča čustvenemu doživljanju drugih) in omogoča zavedanje samega sebe (Cvetek
2014, 33). Rezultat nekoliko preseneča, saj smo pričakovali, da je čustveno starševstvo
povezano z vsemi komponentami čustvenega procesiranja, glede na to, da se naš
čustveni regulatorni sistem oblikuje v odnosu s starši ali primarnimi skrbniki. Vzrok za
takšne rezultate morebiti tiči v samoocenjevalnih vprašalnikih ter pristranskosti
udeležencev. Če zmožnost presojanja in uporabe čustev, torej v sami osnovi zavedanje
samega sebe, ni povezano s čustvenim starševstvom, ostane vprašanje, s čim je
povezana zmožnost presojanja in uporaba čustev?
Iskati odgovor na to vprašanje presega namen magistrskega dela, vsekakor pa bi bilo
smiselno raziskati ozadje tega odprtega vprašanja, saj menimo, da je povezano s
posameznikovim splošnim zavedanjem samega sebe, drugih in sveta okoli njega, kar
pomeni dragocen doprinos za razumevanje področja človekove duševnosti in
medosebnih odnosov.

94

10.3 RAZLIKE MED POSAMEZNIKI V RESNI PARTNERSKI ZVEZI
IN SAMSKIMI POSAMEZNIKI V ČUSTVENEM DOŽIVLJANJU
ODNOSOV S SVOJIMI STARŠI
Zanimalo nas je, ali posamezniki v resni partnerski zvezi (poročeni in neporočeni
posamezniki) ocenjujejo, da so se s svojimi starši lahko v večji meri pogovarjali o
čustvih, da so ob svojih starših čutili višjo stopnjo čustvene varnosti, da so imeli
čustveno bolj izrazne starše, ter da so se starši v večji meri odzivali na njihova čustva,
kot samski posamezniki.
Rezultati so pokazali, da se poročenimi posamezniki, neporočenimi posamezniki v resni
partnerski zvezi in samski posamezniki med sabo statistično pomembno razlikujejo
glede na čustveno starševstvo, vendar samo s strani mame. Samski in neporočeni
posamezniki v resni partnerski zvezi so si precej podobni, v primerjavi s poročenimi
posamezniki, vendar ne na način, kot smo predvidevali. Samski in neporočeni
posamezniki poročajo o višji stopnji pogovora s svojo mamo, neporočeni posamezniki
pa poročajo tudi o višji stopnji čustvene odzivnosti s strani mame, kar pomeni, da
obojni ocenjujejo, da so imeli v času odraščanja čustveno kvalitetnejše odnose s svojimi
starši v primerjavi s poročenimi posamezniki.
Rezultati naše raziskave so na prvi pogled nekoliko nenavadni, saj so v nasprotju z
obstoječimi raziskavami. Schachnerjeva in sodelavci (Schachner, Shaver in Gillath
2008, 479–481) so v svoji raziskavi ugotovili, da so samski posamezniki poročali o
slabših odnosih s starši v otroštvu, o občutkih zanemarjenosti ter ravnodušnosti tako s
strani mame kot očeta, v primerjavi s posamezniki, ki so v odnosu.
Da bi odgovorili na to vprašanje, je potrebno raziskati, kaj imajo skupnega neporočeni
in samski posamezniki v naši raziskavi, oziroma v čem se razlikujejo od poročenih
posameznikov.
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Poročeni posamezniki so, številčno gledano, najslabše zastopani v naši raziskavi (69
poročenih posameznikov), od tega jih je 82,2 % ženskega spola. Podobna porazdelitev
med spoloma velja tudi za ostali dve skupini (142 neporočenih posameznikov, od tega
jih je 81,7 % ženskega spola; 89 samskih posameznikov, od tega jih je 64 % ženskega
spola). S številčno manjšim vzorcem poročenih posameznikov in neenakomerno
porazdelitvijo spola težko pojasnimo rezultate raziskave. Vsekakor pa je pomembno
upoštevati dejstvo, da prevladujoč delež žensk, še posebej tistih, ki so že v materinski
vlogi, lahko vpliva na rezultate, kar pa ne moremo zagotovo potrditi.
Potrebno je omeniti, da je vzorec neporočenih posameznikov v resni partnerski zvezi
precej posplošen, kar bi lahko tudi vplivalo na naše rezultate. Neporočene udeležence
znotraj te skupine bi lahko še dodatno delili glede na starost, saj statistično gledano
povprečna starost neveste v Sloveniji znaša 30 let, ženina 31,9 let10, mi pa iz raziskave,
ki zajema starostno skupino od 20–40 let ne izvemo ali kdo že morebiti načrtuje
sklenitev zakonske zveze.
Preverili smo tudi povprečno starost vseh treh skupin in ugotovili, da so poročeni
posamezniki (33,20 let) v povprečju malenkost starejši od neporočenih posameznikov
(30,03 let), ti pa so v povprečju starejši od samskih posameznikov (29,35 let). Globlja
analiza je pokazala, da znaša delež udeležencev, starih nad 35 let (vključno s 35 letom)
pri samskih posameznikih 17,9 % udeležencev, pri neporočenih posameznikih 22,4 %
udeležencev in pri poročenih posameznikih 46,1 %, kar je skoraj polovica udeležencev.
Na tej točki lahko odgovorimo na zgoraj zastavljeno vprašanje, da se neporočeni in
samski posamezniki od poročenih posameznikov v naši raziskavi bistveno razlikujejo
predvsem po starostni sestavi, ki bi lahko pojasnila »nenavadne« rezultate. Bi morebiti
bili rezultati drugačni, če bi lahko izločili to »anomalijo« glede starosti?
Delno se lahko opremo na raziskavo Cugmasove (2012, 33–34), ki je raziskovala
natanko to, kar nas zanima, to je povezanost med kakovostjo odnosov mladih, na
prehodu v odraslost, s starši. Ugotovila je, da se odnosi z mamo (in očetom) ne
razlikujejo pomembno glede na to, ali je udeleženec v romantični zvezi, ali ni.
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(pridobljeno 22.oktober 2017).
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Pomembna razlika med raziskavo Cugmasove in našo je ta, da je zajela izključno
mlajšo populacijo (prvi trije letniki različnih fakultet).
Poročeni posamezniki pa se od neporočenih in samskih posameznikov ne razlikujejo
samo glede na starost, ampak tudi glede na obliko življenjske skupnosti. 78,2 %
poročenih posameznikov živi v zakonski skupnosti z majhnimi ali odraščajočimi otroki,
20,3 % udeležencev živi v zakonski skupnosti brez otrok. Pri ostalih udeležencih je ta
odstotek bistveno nižji; 47,9 % neporočenih posameznikov živi v partnerski skupnosti
brez otrok, 64 % samskih posameznikov pa kot obliko življenjske skupnosti navaja
samsko življenje.
Menimo, da sta starost in oblika življenjske skupnosti pomembna dejavnika, ki ju je pri
interpretaciji rezultatov in umeščanju le-teh v širši kontekst potrebno upoštevati.
Podatki, da je skoraj polovica poročenih posameznikov starejših od 35 let, da jih slabih
80 % že ima otroke, sami zase ne povedo veliko. Če upoštevamo dejstvo, da so ti
starejši poročeni posamezniki bili izpostavljeni izzivom okolja, s katerimi se mlajši
udeleženci verjetno še niso srečali, pa naši rezultati dobijo smisel.
Življenjski izzivi iz okolja in življenjske prelomnice za posameznika običajno
predstavljajo določene izzive razvojnega obdobja, kar pomeni, da se posameznik pri 25ih letih srečuje z drugačnimi nalogami (katere predpostavljajo razvoj čustvenih
kompetenc) kot posameznik pri 35-ih letih ali več. S 25-im letom se zaključuje obdobje
mladostništva, kjer naj bi bila osrednja posameznikova naloga stabilizacija ločenega
občutja samega sebe. Če to obdobje ni uspešno zaključeno, ostajajo posamezniki
čustveno »ujeti« v vlogo, ki so jo imeli v izvorni družini. Starejši posamezniki se
srečujejo z novimi izzivi, z zmožnostmi dolgoročne intimne zavezanosti svojim
odločitvam glede izbire partnerja, kariere, službe in stalnega bivališča. Še starejši
posamezniki se srečujejo z zmožnostjo odgovorne skrbi za drugega, predvsem s skrbjo
za svoje potomce, kakor tudi z zmožnostjo odgovorne skrbi za širšo družbeno skupnost
(Cvetek 2014, 149–157).
Starejši posamezniki gredo skozi razvojne spremembe, ki naj bi razširile zavedanje in
omogočale jasnejši retrospektiven vpogled v čustveno doživljanje s svojimi starši v času
odraščanja.
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Koliko vpogleda v svoj odnos s starši premorejo mlajši udeleženci raziskave, ki
sestavljajo predvsem skupino neporočenih in samskih posameznikov, glede na to, da do
določenih razvojnih sprememb (oz. obdobij) še ni prišlo, težko opredelimo.
Vsekakor je pomembno upoštevati dejstvo, da mlajši posamezniki, še posebej tisti do 25
leta, zaključujejo razvojno obdobje, kjer je osrednji fokus na vzpostavitvi ravnovesja
med samostojnostjo in individualnostjo.
Če to obdobje ni uspešno zaključeno, posamezniki ostanejo čustveno nediferencirani od
svojim primarnih družin, kar pa je močno zvezano z doživljanjem samega sebe, svoje
vloge v družini in odnosa s starši. Kar pa bi lahko pojasnilo vzroke za »nenavadne«
rezultate naše raziskave.
Številne raziskave v okviru teorije navezanosti so potrdile dejstvo, da odnos s starši v
otroštvu zaznamuje kasnejše partnerske odnose, a naša raziskava tega ni potrdila. O
jasnih vzrokih za takšne rezultate na podlagi naše raziskave ne moremo poročati,
menimo pa, da so rezultati naše raziskave dobro izhodišče za nadaljnje raziskovalno
delo na področju raziskovanja intimnih medosebnih odnosov glede na čustveno-razvojni
kontekst posameznika.
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10.4 RAZLIKE MED POSAMEZNIKI V RESNI PARTNERSKI ZVEZI
IN

SAMSKIMI

POSAMEZNIKI

GLEDE

NA

ZMOŽNOSTI

ČUSTVENEGA PROCESIRANJA
Zanimalo nas je, ali posamezniki v resni partnerski zvezi (poročeni in neporočeni
posamezniki) glede na to, da imajo več možnosti za medosebne interakcije, posledično
izražajo tudi višjo stopnjo čustvene izraznosti, boljšo presojo čustev in višjo stopnjo
čustvene stabilnosti kot samski posamezniki.
Rezultati raziskave so pokazali, da se poročeni in neporočeni posamezniki v resni
partnerski zvezi v merjenih lastnostih med sabo ne razlikujejo. Poročeni in neporočeni
posamezniki v resni partnerski zvezi pa se od samskih posameznikov v statistično
pomembni meri razlikujejo glede na stopnjo čustvene stabilnosti, zato lahko v tem delu
hipotezo potrdimo.
Torej poročeni in neporočeni posamezniki se od samskih posameznikov razlikujejo v
stopnji čustvene stabilnosti, kar konkretno pomeni, da imajo poročeni in neporočeni
posamezniki višjo mero zaupanja v lastne zmožnosti obvladovanja čustev, večjo
sposobnost uravnavanja močnih čustev, v njihovem življenju so prevladujoča prijetna
čustva, sploh v primerjavi s samskimi posamezniki.
Kot smo zapisali že v teoretičnem delu, igra sposobnost čustvene regulacije pomembno
vlogo pri čustveni stabilnosti posameznika, saj raziskave kažejo, da je to eden ključnih
dejavnikov posameznikovega doživljanja sreče, dobre samopodobe in splošnega
zadovoljstva z življenjem (Hills in Argyle 2001, 1363; Cvetek 2014, 41).
Raziskav, ki bi obravnavale čustveno regulacijo med posamezniki, ki so v odnosu, in
samskimi posamezniki, nismo zasledili. Večina raziskav se osredotoča na čustveno
regulacijo posameznika v otroštvu, adolescenci, vrstniških odnosih ter odraslih
romantičnih odnosih, znotraj teorije navezanosti, medtem ko je samski stan nekako
izvzet iz preučevanja. Lahko se naslonimo na študijo Adamczyke in Bookwale
(Adamczyk in Bookwala 2013), ki je bila narejena na poljskih študentih; preučevali sta
povezanost med obliko navezanosti in posamezniki, ki so v odnosu, ter posamezniki, ki
so samski.
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Ugotovili sta, da so samski posamezniki pomembno povezani z izogibajočim in
preokupiranim stilom navezanosti v primerjavi s posamezniki, ki so v odnosu, kateri so
bili pomembno povezani z varnim stilom navezanosti. Diskriminantna analiza pa je
pokazala, da je največja razlika med samskimi in tistimi v odnosu dimenzija
anksioznosti oz. strah pred zavrnitvijo in občutkom neljubljenosti. Ti rezultati se
posredno skladajo z raziskavo Šorija (2015,8–12), kjer ugotavlja, da so redki
posamezniki, ki si zavestno izberejo samsko življenje, preseneča pa podatek, da si 74 %
samskih posameznikov želi biti v partnerskem odnosu, vendar še niso našli primernega
partnerja. Kako to, da še niso uspeli najti primernega partnerja? Morebiti nam odgovor
na to vprašanje ponuja raziskava Schachnerjeve in sodelavcev (Schachner, Shaver in
Gillath 2008, 479–481), kjer ugotavljajo, da so samski posamezniki poročali o slabših
odnosih s starši v otroštvu, o občutkih zanemarjenosti ter ravnodušnosti tako s strani
mame kot očeta v primerjavi s posamezniki, ki so v odnosu. Poročali so tudi o občutkih
depresije, osamljenosti, nezadovoljstvu s spolnim življenjem in splošni anksioznosti.
Če povzamemo ugotovitve zgoraj navedenih raziskav, se samski posamezniki od tistih,
ki so v resnem partnerskem odnosu, razlikujejo v opisu svojega otroštva, saj poročajo,
da so imeli v otroštvu slabše odnose s starši. Samski posamezniki dosegajo tudi višje
rezultate na dimenziji anksioznost, kar pomeni, da čutijo več strahu pred zavrnitvijo in
doživljajo več občutkov neljubljenosti v primerjavi s posamezniki, ki so v odnosu.
Samski posamezniki v primerjavi s posamezniki, ki so v resnem partnerskem odnosu,
poročajo o večjih občutkih depresije, anksioznosti, osamljenosti in nezadovoljstvu s
spolnim življenjem. Sklepamo lahko, da te informacije pričajo o sedanjem stanju uma
samskih posameznikov in so odraz navezanosti. Verjetno so glede na slabe izkušnje s
starši v otroštvu, kar pomeni, da niso bili deležni uglašene komunikacije s strani staršev,
posledično razvili ne-varne oblike navezanosti, ki spremenijo percepcijo sebe in drugih,
sveta na splošno, ter odnos do intimnih, romantičnih odnosov (Schachner, Shaver in
Gillath 2008, 481). Za interpretacijo naših rezultatov je nadvse pomenljivo dejstvo, da
imajo posamezniki, ki so razvili ne-varne oblike navezanosti, temu primerne
samoregulatorne zmožnosti (Siegel 2015, 129).
Rezultati naše raziskave so pokazali, da se samski posamezniki od tistih v resnem
partnerskem odnosu razlikujejo glede na stopnjo čustvene stabilnosti in se posredno
skladajo z rezultati zgoraj navedenih raziskav.
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Pomenljiva je tudi raziskava Neyerja in Asendorpferja (2001, 1190–1204), ki sta v svoji
raziskavi spremljala spremembe osebnostnih lastnosti v procesu razvoja partnerskega
odnosa. Ugotovila sta, da se je pri posameznikih, ki so bili v partnerskem odnosu,
znižala raven nevroticizma11, kar v osnovi pomeni, da se je povečala zmožnost
uravnavanja čustev. Ti rezultati so skladni z rezultati naše raziskave, kjer smo
predvidevali, da imajo posamezniki v resni partnerski zvezi (poročeni in neporočeni
posamezniki) večjo zmožnost čustvene regulacije kot samski posamezniki.
Na tej točki se pojavi vprašanje, ali so naši rezultati odsev primarne navezanosti
posameznika ali pa rezultat tega, da imajo posamezniki v resni partnerski zvezi več
možnosti za medosebne interakcije? Zavajajoče bi bilo trditi, da so samski posamezniki
čustveno manj stabilni v primerjavi s tistimi, ki so v odnosu, zgolj zaradi tega, ker so
samski in imajo posledično manj priložnosti za čustvene interakcije.
Jasnega odgovora na podlagi rezultatov ni mogoče podati, menimo pa, da so rezultati
raziskave v osnovi odsev navezanosti, ki je temeljna podlaga temu, kako bodo
posamezniki pristopali k odnosom. V kolikšni meri so partnerski odnosi prispevali k
spremembam oblike navezanosti oz. regulatornim zmožnostim posameznika, iz naše
raziskave ni mogoče sklepati, vsekakor pa rezultati potrjujejo dosedanje delo v okviru
teorije navezanosti.
Rezultati naše raziskave prispevajo k razumevanju medsebojnih odnosov na način, da
konkretizirajo kontinuum med navezanostjo posameznika in izbiro zakonskega statusa
ter osvetlijo zmožnosti čustvene regulacije posameznika glede na zakonski status.
Rezultati prav tako prispevajo k dodatnemu razumevanju področja čustvene regulacije,
kar lahko v praksi doprinese h kliničnemu oz. psihoterapevtskemu delu s pari in
(samskimi) posamezniki.

11

V raziskavi Neyerja in Asendorpferja (2001, 1200) je napisano, da se je znižala raven nevroticizma,

ki napoveduje količino stresa v medosebnih odnosih. Nevroticizem se meri po šestih podlestvicah:
anksioznost, jezna sovražnost, depresivnost, nesproščenost, impulzivnost, ranljivost. Kot je razvidno,
ima nevroticizem negativen prizvok, zato se izraz ne uporablja več, zamenjali smo ga z izrazom
čustvena stabilnost, ki predstavlja posameznikovo sposobnost obvladovanja čustev. Zaradi lažjega
razumevanja smo izraz prilagodili tudi v našem besedilu.

101

Pri nadaljnjem raziskovanju bi bilo za globlje razumevanju medosebnih odnosov
smiselno spremljati (z vprašalniki, ki merijo primarno navezanost, ter vprašalniki, ki
merijo navezanost v odrasli dobi) samske posameznike in tiste, ki so v resnem
partnerskem odnosu, v procesu spremembe od primarne navezanosti do morebitnih
sprememb navezanosti v odrasli dobi ter na ta način ovrednotiti intimni medosebni
prostor med dvema posameznikoma in posamezniki, ki te izkušnje nimajo.

10.5 RAZLIKE MED POSAMEZNIKI V RESNI PARTNERSKI ZVEZI
IN SAMSKIMI POSAMEZNIKI V ODNOSIH Z VRSTNIKI
Predvidevali smo, da izražajo posamezniki v resni partnerski zvezi v primerjavi s
samskimi posamezniki nižjo stopnjo medsebojne odtujenosti, višjo stopnjo zaupanja ter
kvalitetnejšo komunikacijo v vrstniških odnosih.
Rezultati so pokazali, da obstajajo razlike glede na zakonski status v stopnji medsebojne
odtujenosti v vrstniških odnosih, vendar ne v stopnji zaupanja ter kvaliteti
komunikacije. Samski posamezniki se od poročenih in neporočenih posameznikov v
resni partnerski zvezi razlikujejo v stopnji medsebojne odtujenosti v odnosih z vrstniki.
Raziskave kažejo, da imajo posamezniki v resni partnerski zvezi in samski posamezniki
na voljo dovolj bližnjih oseb v svojem življenju. Samski posamezniki naj bi imeli več
socialnih stikov in bili aktivneje vključeni v širšo skupnost v primerjavi s posamezniki v
resni zvezi, kjer je osrednji fokus na partnerju in otrocih (Sarkisian in Gerstel 2016).
Razlika med tistimi, ki so v partnerskem odnosu, in samskimi posamezniki glede
odnosov z vrstniki v številčnem smislu ni izrazita, je pa zato izražena v hierarhiji.
Posamezniki v resnih partnerskih zvezah svoje relacijske potrebe zadovoljujejo v
odnosu s partnerjem, medtem ko samski posamezniki te potrebe zadovoljujejo v odnosu
s sorojenci in vrstniki (Schachner, Shaver in Gillath 2008, 479–491). Ob tem se pojavi
vprašanje: Glede na to, da imajo posamezniki, ki so v partnerski zvezi, izkušnjo
intimnega odnosa, ki je po kvaliteti drugačen kot odnos z vrstniki, imajo morebiti tudi
čustveno kvalitetnejše odnose z vrstniki?
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Naša raziskava je pokazala, da imajo posamezniki v resnem partnerskem odnosu
kvalitetnejše odnose z vrstniki, saj se od samskih posameznikov razlikujejo v stopnji
medsebojne odtujenosti.
Cugmasova (2012, 23–44) je raziskovala povezanost med kakovostjo odnosov mladih
na prehodu v odraslost s starši ter prijatelji ter ugotovila, da se odnosi z mamo, očetom
in prijatelji ne razlikujejo pomembno glede na to, ali je udeleženec v romantični zvezi,
kar je v nasprotju z rezultati naše raziskave, kjer se udeleženci glede na zakonski status
razlikujejo v kvaliteti odnosov z vrstniki. Lahko da razlike v rezultatih izhajajo iz
dejstva, da je Cugmasova, v primerjavi z našo raziskavo, v svoji zajela mlajšo
populacijo (prvi trije letniki različnih fakultet).
Torej, v naši raziskavi smo ugotovili, da je ločnica med posamezniki, ki so v resni
partnerski zvezi, in samskimi posamezniki na področju vrstniške navezanosti pri
dimenziji medsebojne odtujenosti, ki v odnosih izraža tesnoben vzorec navezanosti,
temelječ na izogibanju in zavrnitvi. Kar pomeni, da samski posamezniki v primerjavi s
posamezniki v resni partnerski zvezi doživljajo več strahu pred bližino v odnosu s
svojimi vrstniki.
Rezultati raziskave so dobrodošel doprinos k razumevanju medosebnih odnosov, še
posebej k terapevtskemu delu s samskimi posamezniki. Menimo, da so rezultati
pomembni za raziskovano področje, saj raziskav, ki bi preučevale kvaliteto odnosov z
vrstniki glede na zakonski stan primanjkuje v slovenskem in svetovnem prostoru.
V prihodnje bi bilo smiselno raziskati učinek partnerskega odnosa na vrstniške odnose v
primerjavi s samskimi posamezniki, ki te izkušnje nimajo, z ozirom na navezanost
posameznika.
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11. OMEJITVE MAGISTRSKEGA DELA, SMERNICE ZA
NADALJNJE

RAZISKAVE

TER

VREDNOST

ZA

TEORIJO IN PRAKSO

Omejitev raziskovalne naloge predstavlja reprezentativnost vzorca. Potrebno je
upoštevati razmerje med spoloma, saj v našem delu močno prevladuje ženski spol (76,6
%) nad moškim spolom (23,4 %). Prav tako je reprezentativnost vzorca pogojena z
razmerjem med neporočenimi posamezniki v resni partnerski zvezi (45,5 %), ki
številčno prevladujejo, samskimi posamezniki (28,5 %) in poročenimi posamezniki
(22,1 %), ki so številčno najslabše zastopani. Pri posploševanju vzorca na širšo
populacijo je potrebna posebna previdnost.
Pomemben dejavnik pri raziskavi predstavljajo samoocenjevalni vprašalniki, vključeni
v raziskavo: Vprašalnik navezanosti na starše in vrstnike, Vprašalnik emocionalnega
starševstva

in

Vprašalnik

čustvenega

procesiranja.

Odgovori

temeljijo

na

samoporočevalnih ocenah, kar pomeni, da smo dobili informacije o preučevanih pojavih
preko subjektivno obarvanih odgovorov. Drugi načini zbiranja podatkov, kot je npr.
opazovanje ali eksperiment, bi nam posredovali bolj objektivno naravo podatkov,
čeprav bi ta odražala določeno mero subjektivnosti opazovalcev. Pri samoocenjevalnih
vprašalnikih ostaja tudi nevarnost, da posamezniki podajajo socialno zaželene
odgovore.
V raziskavo nismo vključili dejavnikov, kot so razdelitev glede na spol, stopnjo
izobrazbe, zadovoljstvo v partnerskem odnosu ter število in starost otrok, kar bi lahko
dodatno obogatilo interpretacijo in razumevanje teme raziskovalne naloge. Menimo, da
sta število in starost otrok pomembna faktorja, ki bi ju bilo potrebno upoštevati pri
nadaljnjih raziskavah, saj predstavlja starševstvo svojevrsten poligon učenja in
pomemben dejavnik pri raziskovanju medosebnih odnosov.
Omenjene omejitve in pomanjkljivosti se odražajo pri rezultatih raziskave, zato je
potrebna dodatna pazljivost pri posploševanju rezultatov na širšo populacijo. Za
posplošitev rezultatov bi morali imeti večji vzorec, ki bi bil izenačen po spolu, ter
podobno številčno razdelitev med raziskovanimi skupinami.
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Pri nadaljnjem raziskovanju predstavlja vključitev dejavnikov, ki jih v naši raziskovalni
nalogi nismo zajeli, npr. spol, stopnja izobrazbe, zadovoljstvo v partnerskem odnosu,
število in starost otrok ipd., pomembno razširitev ter dodatno globino razumevanja
področja medsebojnih odnosov.
Poseben izziv je predstavljalo iskanje raziskav, ki se navezujejo na čustveno
starševstvo, saj je Vprašalnik emocionalnega starševstva v slovenskem prostoru
razmeroma nov.
S teoretičnega vidika magistrsko delo osvetli pot razumevanja medosebnih odnosov v
zadnjih stotih letih. Zgoščen prikaz zaobjema vidik transformacije odnosa, ki je
pomemben za polje raziskovanja medosebnih odnosov ter razumevanje vloge
posameznika znotraj različnih medosebnih kontekstov.
Nudi pregled sodobnih raziskav, predvsem avtorjev iz tuje literature, ki preučujejo
področje medosebnih odnosov, ter predstavi pojem znanost odnosov kot samostojno
polje raziskovanja, ki je v tujini že uveljavljeno.
Nudi vpogled v področje čustvenega procesiranja, ki je tudi v slovenskem prostoru
vedno bolj aktualno področje raziskovanja.
Menimo, da je tako teoretični kot raziskovalni del magistrske naloge dobrodošel
doprinos vsem, ki jih zanimajo medosebni odnosi in ki želijo na strnjen, vendar
poglobljen način razumeti medosebni prostor. Uporabno oz. dragoceno vrednost
magistrskega dela vidimo v tem, da poziva k poglobljenemu premisleku o smislu
medosebnih odnosov ter osvetljuje potencial medosebnega prostora kot pot osebnostne
rasti slehernega posameznika.
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ZAKLJUČEK

V teoretičnem delu smo pisali o pomembnosti primarnih odnosov, o pomenu rahločutne
starševske skrbi za otrokov optimalen čustven razvoj, na katerem sloni razvoj
posameznikove identitete ter način, kako bo pristopal k odnosom (Siegel 2015, 12, 146–
185). V empiričnem delu pa smo raziskali, kako so ti zgodnji odnosi s starši oz.
primarnimi skrbniki povezani s posameznikovo zmožnostjo čustvenega procesiranja ter
s čustveno kvaliteto v vrstniških odnosih. Osrednji fokus preučevanja, tako na teoretični
kot empirični ravni, so torej medosebni odnosi, predvsem intimni partnerski odnos.
Zanimalo nas je, kako se glede na zakonski status poročeni posamezniki, neporočeni
posamezniki v resni partnerski zvezi in samski posamezniki razlikujejo glede na odnos s
svojimi starši in odnos z vrstniki. Predvsem pa nas je zanimalo, ali imajo morebiti
posamezniki, ki so v resni partnerski zvezi, glede na to, da imajo več priložnosti za
medosebne interakcije in da partnerski odnos predstavlja edinstven prostor
interpersonalne čustvene regulacije (Niven et al. 2012, 246–260; Zhang 2012, 697–
712), posledično tudi večje zmožnosti čustvenega procesiranja.
Na splošno lahko rečemo, da v rezultatih nekoliko izstopa kvaliteta materine čustvene
skrbi v primerjavi z očetovo, saj je v večji meri povezana s čustveno kvaliteto v
vrstniških odnosih kot tudi s posameznikovo zmožnostjo čustvenega procesiranja.
Takšni rezultati so logična posledica ureditve zahodnega sveta, kar velja tudi za
slovenski prostor, kjer je mati v vlogi primarne osebe, ki skrbi za otroka v zgodnjem
otroštvu.
Kako pomembna je čustvena skrb, tako s strani mame kot očeta, razkriva rezultat
povezanosti med kvaliteto starševske čustvene skrbi in posameznikovo zmožnostjo
čustvene regulacije. Materinska in očetovska čustvena skrb vsaka na svoj način
oblikujeta posameznikovo zmožnost čustvene regulacije.
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Materinska čustvena skrb je povezana s posameznikovo sposobnostjo deljenja svojega
čustvenega doživljanja z drugimi, z zmožnostjo pristnega izražanja svojih čustev ter s
kakšno lahkoto izraža ta čustva drugim. Očetovska čustvena skrb se povezuje s
posameznikovo mero zaupanja v lastne zmožnosti obvladovanja čustev, s sposobnostjo
uravnavanja močnih čustev ter s prevladujočimi prijetnimi ali neprijetnimi čustvi v
posameznikovem življenju.
Pri raziskovanju razlik med skupinami se je izkazalo, da razlike obstajajo na vseh treh
področjih raziskovanja, v čustvenem doživljanju odnosov z našimi starši, na področju
vrstniške navezanosti in v zmožnostih čustvenega procesiranja.
Najprej si oglejmo, ali obstajajo razlike med posamezniki, ki so v resnem partnerskem
odnosu, in samskimi posamezniki na področju vrstniške navezanosti in čustvenega
procesiranja.
● V vrstniških odnosih se je mera odtujenosti pokazala kot statistično pomembna razlika
med tistimi, ki so v resni partnerski zvezi, in posamezniki, ki so samski. Mera
odtujenosti govori o stopnji jeze in odtujitve v odnosu do vrstnikov ter izraža tesnoben
vzorec, ki temelji na izogibanju in zavrnitvi (Cugmas 2012, 30). V osnovi torej govori o
stopnji medsebojne bližine v odnosu in pri samskih posameznikih se je izkazalo, da v
vrstniških odnosih čutijo manj medsebojne bližine oz. več odtujenosti, v primerjavi s
posamezniki v resni zvezi.
● Na področju čustvenega procesiranja se je stopnja čustvene stabilnosti izkazala kot
statistično pomembna razlika med skupinami. Posamezniki v resni partnerski zvezi se
od samskih posameznikov razlikujejo v stopnji čustvene stabilnosti.
Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklenemo, da so si posamezniki v resni partnerski
zvezi v primerjavi s samskimi posamezniki v rezultatih precej podobni. Posamezniki, ki
so v resnem partnerskem odnosu, še posebej poročeni posamezniki, kateri dosegajo
najboljše rezultate, kažejo v primerjavi s samskimi posamezniki večjo stabilnost v
svojem čustvenem doživljanju in čutijo več bližine v odnosu s svojimi prijatelji.
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To pomeni, da posamezniki v resni partnerski zvezi v vrstniških odnosih doživljajo
nižjo stopnjo odtujenosti oz. doživljajo več medsebojne bližine in ocenjujejo, da imajo
večjo mero zaupanja v lastne zmožnosti obvladovanja čustev, večjo sposobnost
uravnavanja močnih čustev, v njihovem življenju pa prevladujejo predvsem prijetna
čustva.
Pretenciozno bi bilo zasluge za takšne rezultate pripisati samo izkušnji intimnega
partnerskega odnosa. Raziskave kažejo (Carlson, Sroufe in Egeland 2004), da so tudi
vrstniški odnosi v obdobju mladostništva pomemben dejavnik, ki lahko prispeva k
preoblikovanju notranjih modelov, česar pa v našo raziskavo nismo vključili. Prav tako
nismo spraševali udeležencev po morebitnih drugih pomembnih osebah v njihovem
življenju, ki bi lahko odločilno vplivale na njihov razvoj. Pomembno vlogo zasedajo
tudi zgodnji odnosi s starši, ki jih bomo naslovili v nadaljevanju.
Vsekakor je potrebno upoštevati dejstvo, da je pomembna razlika med posamezniki v
resni partnerski zvezi in samskimi posamezniki izkušnja intimnega medosebnega
odnosa, za katero menimo, da predstavlja pomemben, celo edinstven dejavnik, ki bi
lahko prispeval k izidu rezultatov.
Dalje nas je zanimala razlika med poročenimi posamezniki, neporočenimi posamezniki
v resni partnerski zvezi in samskimi posamezniki glede na izkušnjo čustvenega odnosa s
starši v času odraščanja.
Rezultati raziskave so pokazali, da so si neporočeni posamezniki in samski posamezniki
glede na odnos s svojimi starši precej podobni v primerjavi s poročenimi posamezniki,
vendar ne na način, kot smo sprva pričakovali. Samski in neporočeni posamezniki so
poročali o višji stopnji pogovora s svojo mamo, neporočeni posamezniki pa so poročali
tudi o višji stopnji čustvene odzivnosti s strani mame, kar pomeni, da obojni ocenjujejo,
da so imeli v času odraščanja v primerjavi s poročenimi posamezniki čustveno
kvalitetnejše odnose s svojimi starši. Rezultati naše raziskave se v tej točki ne skladajo z
rezultati raziskav drugih strokovnjakov, ki ugotavljajo ravno nasprotno (Schachner,
Shaver in Gillath 2008, 479–481).
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Glede na izhodiščno predpostavko, da se kvaliteta čustvenega odnosa s starši v otroštvu
odraža v vseh nadaljnjih socialnih odnosih, smo predpostavljali, da se bo ta odražala
tudi v naših rezultatih pri vrstniških odnosih ter zmožnostih čustvenega procesiranja.
Ob tem se pojavi vprašanje, kako je mogoče, da so samski posamezniki, ki so ocenili,
da so imeli s svojimi starši čustveno kvalitetnejše odnose od poročenih posameznikov,
pri kvaliteti odnosov z vrstniki in zmožnostih čustvenega procesiranja dosegli nižje
rezultate od vseh ostalih udeležencev? Kako je mogoče, da so poročeni posamezniki
ocenili, da so imeli v primerjavi z neporočenimi in samskimi posamezniki s svojimi
starši čustveno manj kvalitetne odnose, ampak so pri kvaliteti odnosov z vrstniki in
zmožnostih čustvenega procesiranja dosegli boljše rezultate v primerjavi z ostalimi
udeleženci?
Četudi je raziskava pokazala nekoliko neobičajne rezultate glede na raziskave drugih
strokovnjakov, ne moremo reči, da so nepravilni. Vzroke za neobičajnost teh rezultatov
smo poskušali pojasniti z globljo analizo razlik med poročenimi, neporočenimi in
samskimi posamezniki. Ugotovili smo, da je skupina poročenih posameznikov številčno
najslabše zastopana ter da prevladuje precejšen delež udeležencev (46,1 %), ki so
starejši od 35 let, v primerjavi z ostalima dvema skupinama (neporočeni 22,4 %; samski
17,9 %). Glede na razdelitev po spolu je pri poročenih in neporočenih posameznikih
podobna porazdelitev s prevladujočim deležem ženskega spola (poročeni 82,2 %;
neporočeni 81,7 %), pri samskih pa nekoliko nižja (64 %). Razlike med skupinami
obstajajo tudi glede na obliko življenjske skupnosti: 78,2 % poročenih posameznikov
živi v zakonski skupnosti z majhnimi ali odraščajočimi otroki, 20,3 % udeležencev živi
v zakonski skupnosti brez otrok. Pri ostalih udeležencih je ta odstotek bistveno nižji;
47,9 % neporočenih posameznikov živi v partnerski skupnosti brez otrok, 64 % samskih
posameznikov pa kot obliko življenjske skupnosti navaja samsko življenje.
Porazdelitev poročenih udeležencev po starosti, spolu in obliki življenjske skupnosti
glede na neenakomerno porazdelitev v ostalih dveh skupinah bi lahko vplivala na izid
takšnega rezultata v naši raziskavi.
Če jih primerjamo z ostalimi rezultati, ki odražajo neko konsistentnost, delujejo kot
anomalija, za katero konkretnih vzrokov na podlagi naše raziskave ne moremo potrditi.
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Menimo pa, da vzrok za takšen neobičajen rezultat morebiti tiči v tem, da na
posameznikovo doživljanje zgodnjih odnosov vpliva avtonoetično zavedanje, ki je
neposredno povezano z razvojno obliko navezanosti na starše in vpliva na način, kako
se spominjamo dogodkov iz svoje preteklosti (Siegel 2015, 124–125). Jasen vpogled v
naše čustveno doživljanje odnosa s starši je deloma pogojen tudi s čustveno razvojnimi
spremembami, skozi katere gre posameznik tekom življenja. Po Greenspanovi teoriji
vseživljenjskega čustvenega razvoja posameznik skozi različna razvojna obdobja, tudi v
odrasli dobi, čustva dojema, izraža in komunicira na vedno višji ravni ter jih integrira v
svoje občutje sebe. Tekom razvoja se afekt preoblikuje v vedno višje oblike mentalnega
delovanja (Cvetek 2014, 95), kar predstavlja osebnostno rast posameznika. Menimo, da
so starejši udeleženci v naši raziskavi, v primerjavi z mlajšimi, vstopili v razvojna
obdobja, ki predpostavljajo čustveno oz. osebnostno rast, ki je povezana z našim
doživljanjem sebe v času in potemtakem tudi s posameznikovo percepcijo zgodnjih
odnosov.
Glede na ugotovitve drugih raziskovalcev in po logičnem premisleku smo pričakovali,
da bo izhodišče raziskovanja, ki je odnos s starši, odražal kontinuiteto tudi na področju
vrstniške navezanosti in čustvenega procesiranja. Pričakovani rezultati so sicer skladni z
merami povezanosti med kvaliteto starševske čustvene skrbi in med kvaliteto odnosov z
vrstniki ter med zmožnostjo čustvenega procesiranja. Mere povezanosti so pokazale, da
se večja čustvena starševska skrb odraža v kvalitetnejših odnosih z vrstniki kakor tudi v
večjih zmožnostih čustvenega procesiranja. Razlike med poročenimi, neporočenimi in
samskimi posamezniki, kontinuitete med kvaliteto starševske čustvene skrbi in med
kvaliteto odnosov z vrstniki ter med zmožnostmi čustvenega procesiranja niso pokazale
v celoti oz. deloma drži samo za neporočene posameznike.
Vzrokov ta takšno neskladje na podlagi rezultatov naše raziskave ne moremo potrditi.
»Anomalija« v rezultatih lahko predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje raziskave, saj je
vseživljenjska teorija funkcionalnega čustvenega razvoja na področju razumevanja
čustev praktično novost.
Menimo, da bi bilo smiselno vseživljenjska razvojna obdobja čustvenega razvoja
upoštevati pri nadaljnjih raziskavah medosebnih odnosov, ker bi dobili natančnejše
rezultate.
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V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno povečati vzorec udeležencev in analizirati
odgovore ločeno po spolu. Predvsem pa bi bilo smiselno upoštevati pomembne
dejavnike, kot je npr. zadovoljstvo s partnerskim odnosom, trajanje partnerskega odnosa
ter število otrok, saj starševstvo predstavlja svojevrsten prostor učenja.
Pomembno je poudariti, da raziskava meri le povezanost med različnimi
spremenljivkami in razlike med skupinami, ne odkriva pa vzročnih povezav, zato je pri
interpretaciji rezultatov potrebna posebna previdnost, še posebej pri posploševanju
vzorca na širšo populacijo.
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POVZETEK

Pričujoče delo temelji na raziskovanju medosebnih odnosov, zato smo posebno
pozornost namenili raziskovanju vloge odnosa v zadnjih stotih letih. Odnos, nekoč
degradiran na nivo zadovoljevanja nagonskih potreb, danes zavzema odločilno vlogo pri
posameznikovem razvoju skozi celotno življenje. Znanost odnosov je tako v zadnjih
desetletjih s premikom fokusa preučevanja z intrapersonalnega na interpersonalno
področje dobila novo komponento, interakcijski prostor med jaz in ti. Gre za rojstvo
medosebnega prostora ter potencialni psihični prostor intime (Gostečnik 2010a, 346), ki
lahko vodi k porajanju novih stanj zavesti, kar pomeni, da (so)oblikuje naš um oz. lastni
jaz (Siegel 2015, 307–310).
Raziskovali smo edinstveno vlogo partnerskih odnosov, katero smo poskušali na
temelju naše raziskave tudi ovrednotiti. Izhajali smo iz predpostavke, da so partnerji v
nenehni čustveni interakciji in da partnerski odnos predstavlja edinstven prostor
interpersonalnih čustvenih interakcij (Niven et al. 2012, 246–260; Zhang 2012, 697–
712). Glede na to izhodišče nas je zanimalo, ali se posamezniki, ki so v partnerskem
odnosu, razlikujejo od posameznikov, ki nimajo izkušnje intimnega partnerskega
odnosa. S pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike med poročenimi
posamezniki, neporočenimi posamezniki v resni partnerski zvezi in samskimi
posamezniki na področju čustvenega procesiranja, vrstniške navezanosti in čustvenega
doživljanja odnosov s svojimi starši; rezultati so pokazali, da razlike obstajajo na vseh
treh področjih raziskovanja.
Na področju vrstniške navezanosti in v zmožnostih čustvenega procesiranja so si
posamezniki v resni partnerski zvezi v primerjavi s samskimi posamezniki precej
podobni. Posamezniki v resni partnerski zvezi ocenjujejo, da doživljajo v odnosu z
vrstniki več medsebojne bližine ter so v primerjavi s samskimi posamezniki čustveno
stabilnejši. Na področju čustvenega doživljanja odnosov s svojimi starši je raziskava
pokazala, da so si neporočeni posamezniki in samski posamezniki precej podobni.
Ocenjujejo, da so imeli v času odraščanja v primerjavi s poročenimi posamezniki,
čustveno kvalitetnejše odnose s svojimi starši, kar ni skladno z ugotovitvami drugih
raziskav.
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Globlja analiza razlik med skupinami je pokazala, da se vzroki za neskladnost verjetno
nahajajo v neenakomerni porazdelitvi pomembnih dejavnikov, kot so starost, spol in
oblika življenjske skupnosti.

Ključne besede: medosebni odnosi, odnos s starši, vrstniška navezanost, čustveno
procesiranje
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ABSTRACT

Interpersonal relationships are the research focus of this contribution; as such, special
attention was given to exploring the role of relationships over the last century. The
relationship, which used to serve the level of merely sufficing instinctive needs, today
plays a decisive role in the individual's development throughout his or her lifespan. In
recent decades, the science of relationships has shifted the focus of study from the
intrapersonal to the interpersonal field, as well as gained a new component - the
interactional space between the self and other. It is about the generation of interpersonal
space and potential psychic space for intimacy (Gostečnik 2010a, 346), all of which can
lead to new states of consciousness, co-creating our minds and our own selves (Siegel
2015, 307-310).
Our research provided the basis for our exploration and evaluation of the unique role
played by couple relationships. Our premise was that partners maintain a constant
emotional interaction and that the couple relationship represents a unique space for
interpersonal emotional interactions (Niven et al., 2012, 246-260; Zhang 2012, 697712). We were interested in whether individuals who are engaged in a couple
relationship differ from those who do not have the experience of an intimate couple
relationship. Our research aimed to determine whether there are differences - as regards
emotional processing, peer attachment and the emotional experience of parental
relationships - between married individuals, unmarried individuals in a committed
couple relationship, and single individuals. The results showed that differences exist in
all three areas of research.
As concerns peer attachment and the capacity for emotional processing, individuals in a
committed couple relationship are quite similar as compared to single individuals.
Individuals in a committed couple relationship feel that they experience more
interpersonal closeness with their peers and are emotionally more stable as compared to
single individuals. As regards the emotional experiencing of parental relationships, the
research demonstrated that unmarried individuals and single individuals are quite
similar.
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They claimed to have experienced better relationships with their parents while they
were growing up than did married individuals; this is however not consistent with the
findings of other studies.
A deeper analysis of the differences between groups has shown that the causes of
inconsistency are likely due to the uneven distribution of important factors such as age,
gender and type of living community.

Key words: interpersonal relationships, parental relationships, peer attachment,
emotional processing
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