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1 UVOD

Starši želijo biti dobri ali kar popolni starši svojim otrokom in jim zagotoviti kar največ
za njihov razvoj in zadovoljstvo, a velikokrat imajo napačno predstavo o tem, kaj je za
zdrav razvoj otrok dejansko potrebno. Pogosto starši dobronamerno nudijo svojim
otrokom celo preveč, hkrati pa jim nudijo premalo tistega, kar je resnično pomembno.
Po svojem neizmernem trudu in prizadevanjih za dobrobit otrok, velikokrat, ko le-ti
odraščajo, z zagrenjenostjo ugotavljajo, da vsa njihova prizadevanja niso bila
učinkovita.
Med starši so razširjeni številni nasveti in navodila o vzgoji otrok, med katerimi je
mnogo koristnih, a tudi takih, ki so lahko škodljivi za otrokov razvoj. Velika vrzel je
prisotna v ozaveščenosti staršev o dejanskih razvojnih potrebah otrok in mladostnikov,
o pomembnosti sočutnega odzivanja staršev na njihove čustvene potrebe ter o
nezavednih dejavnikih, ki škodljivo vplivajo na njihove odnose, tako z otroki, kot s
partnerjem.
Poleg tega starši v pretirani usmerjenosti na otroke mnogokrat, ne da bi se tega sploh
zavedali, zanemarijo svoj partnerski odnos. Zaradi tega ne povzročijo škode le sebi
oziroma svojemu partnerskemu odnosu, temveč se negativne posledice tega odražajo
tudi na njihovih otrocih v obliki neprimernega vedenja, s pojavom različnih
simptomov in drugih težav v njihovem psihofizičnem razvoju. Številne raziskave
namreč dokazujejo, da je za razvoj otrok poleg odnosa med starši in otrokom prav tako
pomemben tudi odnos, ki ga imata starša med seboj (npr. Cowan in Cowan 2002,
2010; Davies in Lindsay 2001; Farah in Rohner 2012).

Tako za razvoj kakovostnega partnerskega odnosa, kakor tudi za kakovostno
starševstvo, imajo pomembno vlogo čustvene kompetence staršev, kot so na primer
zmožnosti prepoznavanja in izražanja čutenj ter uravnavanja čustev. Prav tako vplivajo
nerazrešene psihične vsebine staršev iz otroštva na vse družinske odnose, imata pa
zakonca možnost te stare boleče nerazrešene konflikte v medsebojnem sočutnem
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odnosu predelati in razrešiti. Če partnerjema to uspe, bosta storila največ zase in drug
za drugega, svojim otrokom pa bosta zapustila dragoceno dediščino.
Tem predpostavkam posvečamo pozornost v pričujočem magistrskem delu. Najprej na
podlagi pregleda literature in raziskav predstavljamo tematiko zakonskega oziroma
partnerskega odnosa: poglavitne dejavnike kakovosti partnerskega odnosa, težave v
partnerskem odnosu in njihovo reševanje ter nezavedne procese, ki jih partnerja
odigravata in so ključni razlog bolečih medsebojnih odnosov. V naslednjem
podpoglavju

obravnavamo

starševstvo:

njegove

bistvene

naloge,

vpliv

nefunkcionalnega starševstva na otroke, kaj starši doživljajo v odnosu s svojimi otroki,
pred kakšne izzive postavlja starševstvo starše ter kako se odražajo njihove izkušnje iz
otroštva v odzivanju na svoje otroke. V istem podpoglavju predstavljamo še
emocionalno starševstvo kot obliko kakovostnega starševstva, ki zadovoljuje potrebe
otrok in spodbuja razvoj čustvenih kompetenc ter otrokov zdrav celostni razvoj. Sledi
podpoglavje, ki razkriva povezanost med partnerskim odnosom, starševstvom in
razvojem otrok. Predstavljen je neposredni vpliv kakovosti medstarševskega odnosa na
otrokov razvoj in posredni vpliv preko starševskega funkcioniranja. Teoretični del
zaključujemo z obravnavo pomena stika s čustvi za kakovost partnerskega odnosa in
kakovost starševstva.
V empiričnem delu je opredeljen raziskovalni problem in opisana raziskovalna
metodologija (v tretjem poglavju), v četrtem poglavju pa so predstavljeni rezultati: o
povezanosti med kakovostjo partnerskega odnosa in kakovostjo emocionalnega
starševstva ter težavami in močmi otrok ter ugotovitve o razlikah v težavah in močeh
otrok glede na njihov spol in starost. Nadalje predstavljamo naše izsledke o
povezanosti med zmožnostjo stika staršev s čustvi in kakovostjo partnerskega odnosa,
kakovostjo emocionalnega starševstva ter težavami in močmi otrok. Sledijo še
ugotovitve glede razlik med skupinami staršev glede na stopnjo izobrazbe v kakovosti
partnerskega odnosa, stopnji emocionalnega starševstva, zmožnosti stika s čustvi ter
stopnji izraženosti težav in moči njihovih otrok. Peto poglavje vključuje razpravo ter
uporabnost rezultatov v teoriji in v praksi.
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2 PARTNERSKI ODNOS, EMOCIONALNO
STARŠEVSTVO TER TEŽAVE IN MOČI OTROK

2.1 Zakonski oziroma partnerski odnos
Kakovosten zakonski oziroma partnerski odnos je eden izmed najpomembnejših virov
sreče v življenju. Po drugi strani lahko prav ta odnos povzroči tudi največ trpljenja, saj
»nas nihče ne more tako globoko prizadeti ali pa osrečiti kot človek, ki nas ljubi, smo
mu dragoceni in si želi deliti življenje z nami« (Gostečnik 2010a, 202).
Kljub želji po urejenem partnerskem odnosu oziroma urejenem družinskem življenju,
kar mladi uvrščajo v sam vrh lestvice vrednot (Nastran Ule 2013, 92–93), je realnost
pogosto drugačna od želja. Kot je znano veliko partnerskih odnosov razpade.
Pari pogosto nimajo potrebnega znanja in veščin za premagovanje partnerskih težav in
razvijanje zdravih zvez in ne vedo, da bi lahko, oziroma kako bi lahko na konstruktiven
način razrešili svoje zakonske težave. Poleg tega mladim, ki si ustvarjajo družine,
kakor trdi na primer tudi Chapman (2009, 9), velikokrat manjka tudi pravih zgledov.
Zato predstavlja partnerjem, ki se znajdejo v težavah v medsebojnem odnosu,
velikokrat ločitev edini možni izhod iz krize, pa čeprav bi v mnogih primerih pari s
skupnim trudom oziroma ob primerni strokovni pomoči težave lahko razrešili in
postavili trdne temelje zadovoljujočemu zakonskemu oziroma partnerskemu odnosu in
srečni družini.
Zaradi pomanjkanja znanja in spretnosti za gradnjo osrečujočih partnerskih odnosov ter
konstruktivno razreševanje konfliktov in drugih težav, s katerimi se soočajo pari, ter
posledično razširjenostjo razvez oziroma ločitev, so te tudi družbeno bolj prepoznavne
»rešitve« iz težavnih partnerskih odnosov kot pa načini učinkovitega razreševanja težav
partnerskega odnosa, pa čeprav ima ločitev oziroma razveza, kakor navaja npr.
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Gottman (1998, 170), močne negativne posledice na duševno in telesno zdravje obeh
zakoncev ter številne škodljive učinke na otroke.
Na drugi strani verjetno ni malo parov, ki predani v usodo ali zaradi prepričanosti v
dobrobit otrok vztrajajo skupaj, čeprav v svojem partnerskem odnosu niso srečni in
prav tako ne izkoristijo nobenih oblik pomoči za izboljšanje partnerskega odnosa.

2.1.1 Dejavniki kakovosti partnerskega odnosa
Za kakovosten zakonski oziroma partnerski odnos ni bistvena odsotnost ali manjša
pogostnost konfliktov med partnerjema, temveč način oz. uspešnost njihovega
razreševanja. Pa tudi to ni dovolj za zadovoljujoč partnerski odnos. Potrebna je tudi
prisotnost pozitivnih vidikov kakovosti partnerskega odnosa, kar daje živost odnosu.
Za partnerja, ki sta zmožna vzpostaviti zdrav, zadovoljujoč in funkcionalen intimni
odnos, je značilno zrelo in realno dojemanje sebe in drugih (Carlson in Sperry 2010;
Kernberg 1980, 1991). Vendar tudi med temi partnerji prihaja do konfliktov in
nesoglasij, kakor trdi tudi Gostečnik (2010a, 144), ki dodaja, da je za njih značilna
temeljna usmeritev, da je potrebno nastali konflikt razrešiti in tudi v težkih krizah
sodelovati in se pogovarjati, dokler ne najdejo ustrezne rešitve, ki jo potem poskušajo
uresničiti.
Za te partnerje je še značilno, da so se naučili razlikovati med preteklostjo in
sedanjostjo, kar pomeni, da ločijo med tem, kar v resnici počne njihov partner, in
starimi, nezaceljenimi ranami, ki se mu prebujajo. »Partnerja se morata naučiti
prepoznavati napake oziroma izkrivljeno dojemanje drug drugega. Tako se mora na
primer žena naučiti, da je njen mož v resnici ranjen, ko ona misli, da je jezen« (202).
Gostečnik (144) še poudarja, da je za to potrebno, da se partnerja znata notranje umiriti
in zmoreta sama regulirati težka čutenja, za kar morata biti sposobna počakati in
premisliti, preden se odzoveta na zunanje in notranje izzive.

V funkcionalnem intimnem odnosu partnerja zmoreta tolerirati infantilne potrebe drug
drugega in sta pripravljena te potrebe drug drugemu tudi izpolniti (Carlson in Sperry
4

2010; Cummings in Davies 2010; Pines 1999). Za popolno sprejemanje partnerja
(vključno z njegovimi infantilnimi potrebami) je potrebna zmožnost vživljanja v
drugega, s pomočjo katere partner začuti tisto, kar čuti drugi partner. Zmožnost
poslušati partnerja in mu izraziti sočutje ni le izraz ljubezni in pripadnosti, temveč tudi
najboljši način za odkritje partnerjevih najglobljih ran iz otroštva in razumevanje
njegovih najmočnejših emocionalnih vzgibov (Gostečnik 2010a, 203). Če sta partnerja
sposobna slišati čutenja in potrebe drug drugega, biti drug do drugega empatična in dati
drug drugemu tisto, kar drug od drugega pričakujeta, potem lahko njuna romantična
ljubezen traja (Gostečnik 2011, 306).
Zelo pomemben dejavnik kakovostnega intimnega odnosa je tudi izražanje afektov
(Gostečnik 2010a, 255). Več o tem je v podpoglavju 2.4.

Za zakonski odnos imata pomembno vlogo tudi naslednji dve dimenziji, ki si
nasprotujeta, a se ne izključujeta:
1. Ločenost – avtonomija: gre za doživljanje sebe kot ločene osebe, zmožnost
delovati samostojno in skrbeti zase ter razmejenost od občutij drugih.
2. Povezanost – intimnost: gre za doživljanje povezanosti posameznika s partnerjem,
da sta si s partnerjem blizu, za zmožnost biti v odnosu z drugim in vživljanja v
njegova občutja. To povezuje občutja združenja, enakosti, pa tudi različnosti, ki so
upoštevana (216).
Psihološka zrelost oziroma zdravje vključuje tako sposobnost za ločenost –
avtonomijo, kakor tudi za povezanost – intimnost (238). Če partnerja vsak po svoje
opredeljujeta ločenost – avtonomijo in povezanost – intimnost in se ne moreta
uskladiti o kakovosti in kvantiteti teh dveh dimenzij, se med njima razvije kronični
konflikt, ki povzroča neprestani strah pred bližino in intimo ali pa privede do
prekinitve odnosa (Cummings in Davies 2010; Hendrix in Hunt 2004; Robins 2010;
Solomon 2009). Če pa sta oba partnerja zadovoljna z njunim odnosom, potem sta
verjetno našla ravnovesje med tema dvema dimenzijama in verjetno ne doživljata
strahu (Gostečnik 2010a, 254).
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Če želijo partnerji živeti v intimnem odnosu, ki pomeni tako razreševanje preteklosti,
kakor tudi zadovoljitev želja v njunem sedanjem odnosu, se morajo soočiti z vprašanji
v zvezi z naslednjimi osnovnimi temami intimnih odnosov (Lewis 1997; Solomon
2009), ki so povezane z dimenzijama ločenost – avtonomija in povezanost – intimnost
(Gostečnik 2010a, 256–260):
-

Bližina: gre za to, koliko sta partnerja pripravljena in željna deliti svoji življenji
drug z drugim.

-

Zaveza: gre za emocionalno prioriteto obeh partnerjev. Gre za vprašanje, ali je
katera druga oseba (na primer otrok, starš, prijatelj, ljubimec) pomembnejša kot
partner oziroma partnerski odnos.

-

Intimnost: v ožjem smislu pomeni zmožnost partnerjev, da si delita ranljivost:
skrite želje, strahove, upe, sanje, ki jih ne pripovedujemo drugim. Ranljivost izhaja
iz

pomanjkanja

pozitivnih

doživetij

posameznika

(sprejetosti,

potrditve,

občudovanja) in iz moči negativnih (zavrnitve, nepotrditve, nespoštovanje), kar
vodi do prevelike občutljivosti na znake partnerjeve zavrnitve ali kritike, ki
povzročijo pri njem boleča občutja, kot so na primer žalost, zanemarjenost, sram,
ponižanje. Poleg tega je ranljivost tudi posledica pretiranih pričakovanj, da se bo
partner popolnoma posvečal samo njemu in mu zadovoljil vse njegove potrebe. V
teh primerih gre za primanjkljaj sposobnosti vživljanja v drugega in skrbi za
drugega. Če sta oba partnerja usmerjena na ohranitev svoje krhke samozavesti,
pogosto ne zmoreta videti potreb in želja drug drugega. Tudi v intimnem odnosu se
partnerja razhajata v mislih in čutenjih, tudi med njima prihaja do konfliktov,
vendar jih zmoreta razreševati in si deliti najbolj skrite rane in bolečine. Zato je
predpogoj za intimo stik s samim sabo in vživljanje v drugega ter medsebojna
delitev svojega notranjega sveta. Vendar raziskave kažejo, da je komunikacija
ranljivosti prisotna le pri 20 do 25 odstotkih intimnih partnerjev (Solomon 2009).
-

Oddaljenost oziroma ločenost: gre za zmožnost partnerjev, da sprejmeta različnosti
drug drugega, kar jima omogoča, da se izogneta bitkam »kdo ima prav« in da
vzpostavita zdravo ravnovesje med ločenostjo in povezanostjo.

-

Moč: Če ima eden od partnerjev več moči, lahko on enostransko določa količino
oziroma kakovost bližine, zaveze, intimnosti in oddaljenosti v njunem odnosu.
Partnerja uporabljata v vsakodnevnih nesoglasjih taktike moči (npr. odkrita ali
pasivna agresivnost, manipulacija), ki sta jih razvila v zgodnjem otroštvu.
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Tudi Markman, Stanley in Blumberg (2010, 28) posvečajo velik poudarek predanosti
oziroma zavezi med partnerjema v smislu odpovedi, odpuščanja, varovanja prioritet,
razvijanja timskega dela, predvsem pa zavedanju, da vsak od partnerjev lahko računa na
drugega, da bo ob njem, da mu bo na razpolago, v oporo in pomoč.
Kar nekoliko presenetljiva pa je ugotovitev Gostečnika (2010a, 244), da je strah pred
povezanostjo v obliki bližine, zaveze ali intimnosti ravno tako ali še bolj pogost, kot
strah pred ločitvijo in oddaljenostjo. Ti notranji strahovi in tesnobe imajo pomemben
vpliv na zakonski ali partnerski odnos (Cummings in Davies 2010).
Za dober odnos je zelo pomembna tudi komunikacija, saj ohranja kroženje
vsega lepega in odpravlja blokade, ki jih večina parov vsakodnevno doživlja
(Markman, Stanley in Blumberg 2010, 106). Pari se sicer strinjajo o pomembnosti
dobre komunikacije za partnerski odnos, vendar jih večina ne zna dobro komunicirati
tedaj, ko je to najbolj pomembno.
Markman, Stanley in Blumberg (106–107) trdijo, da ima večina parov največje težave
pri pogovoru v dveh situacijah:
1. Kadar imajo konflikt glede denarja, obveznosti, vzgoje otrok, sorodnikov in
podobnega. Gre za konflikte z veliko verjetnostjo zaostritve odnosa.
2. Pri pogovoru o nečem zelo občutljivem, ko je težko govoriti z uporabo običajnih
komunikacijskih slogov – na primer o občutku osamljenosti v odnosu ali o
spolnosti.
James Cordova in sodelavci (2005, 220), ki raziskujejo področje intimnosti med
partnerjema, ugotavljajo, da se najgloblja intimnost razvije tedaj, ko en partner deli z
drugim neko svojo ranljivost, drugi partner pa se na to odziva na pozitiven in
sprejemajoč način. Isti avtorji menijo, da tak topel in sprejemajoč odziv lahko spremeni
partnerski odnos. Posledično si bo vsak od partnerjev tudi v prihodnje upal tvegati
čustveno ranljivost, ker se jima bo vse bolj utrjevalo prepričanje, da je to varno.
Razkritja negativnih in bolj intenzivnih čustev (na primer žalosti) se zaznavajo kot bolj
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intimna v primerjavi s pozitivnimi in manj intenzivnimi čustvenimi razkritji (Howell in
Conway 1990).
Tako pozitivna vedenja (na primer izražanje ljubezni) kot negativna (izražanje jeze) so
lahko ranljiva, odvisno od posameznikove zgodovine. Na primer, če je bil nekdo v
preteklosti ob izraženem čustvu ljubezni ali žalosti vedno kaznovan (na primer
zavrnjen), potem bi mu izražanje teh občutij lahko povzročalo več ranljivosti kot
nekomu, ki je bil v preteklosti ob izražanju teh čutenj sprejet (Cordova, Gee in Warren
2005, 220).

Markman,

Stanley

in

Blumberg

(2010,

33)

navajajo

seznam

naslednjih

najpomembnejših stalnih (statičnih) dejavnikov tveganja za zakonske težave, ki so
relativno nespremenljivi:
• značajska nagnjenost k ostremu ali obrambnemu odzivanju na težave in razočaranja v
življenju;
• če ima kdo od zakoncev razvezane starše;
• če sta zakonca živela skupaj pred poroko;
• če je eden od partnerjev bil predhodno razvezan;
• če ima kateri partner otroke iz prejšnjega zakona;
• če izhajata iz različnih verskih okolij;
• če sta se poročila zelo mlada;
• če sta zakonca poznala drug drugega le kratek čas pred sklenitvijo zakonske zveze;
• če doživljata finančne težave;
• če imata izkušnjo rasne, etnične, verske ali druge vrste diskriminacije.
Mnogi od teh dejavnikov tveganja se nanašajo na ustaljene posamezne značilnosti
vsakega izmed partnerjev. Več kot je teh dejavnikov prisotnih pri zakoncih, večje je
tveganje za zakonsko zvezo.
Poleg teh statičnih dejavnikov omenjajo Markman in sodelavci (34) še dinamične
dejavnike tveganja, ker jih lahko spremenimo z nekaj mislimi, izbire in truda. Nanašajo
se bolj neposredno na to, kako ravnata partnerja drug z drugim, kako komunicirata in
kako razmišljata o njunem odnosu. Ti dejavniki so:
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negativni stili pogovora in medsebojnega spopadanja kot na primer argumenti, ki
hitro postanejo negativni, poniževalni ali umik v molk;



težave z dobro komunikacijo, še posebej, kadar se partnerja ne strinjata;



težave pri timskem reševanju nesporazumov;

 različna stališča o pomembnih stvareh;
 nizka stopnja zavezanosti drug drugemu (ki se odraža v takšnem vedenju, ki ne
zaščiti svojega odnosa pred drugimi in z neprivlačnostjo gledanja na svoj zakon kot
na dolgoročno naložbo);
 ne izvajata skupaj verske prakse.
Na splošno so višje stopnje tveganja (bodisi zaradi statičnih ali dinamičnih dejavnikov)
povezane z večjimi težavami pri soočanju s težavami in z negativnimi čustvi.

2.1.2 Težave in konflikti v partnerskem odnosu in njihovo reševanje
Razumevanje drug drugega je bolj pomembno za vzdrževanje medsebojnega
spoštovanja in povezanosti kot pa razrešitev vsakega problema, ki nam ga prinaša
vsakodnevno življenje, menijo Markman, Stanley in Blumberg (2010, 161) in dodajajo,
da je boljše razumevanje drug drugega najboljša rešitev za številne probleme. Avtorji
(162) navajajo tri predpostavke, ki so bile potrjene z raziskavami in nam lahko
pomagajo pri soočanju s težavami v partnerskem odnosu:
1. Vsi pari imajo težave.
2. Pari, ki so najbolj učinkoviti pri reševanju problemov, sodelujejo kot ekipa.
3. Večina parov v iskanju hitrih rešitev ne upošteva realnih skrbi svojega partnerja in
zato ne najde trajne rešitve.
Dva poglavitna dejavnika, ki silita pare k hitremu iskanju rešitev, sta časovna stiska in
izogibanje konfliktom (170).
O tem, da so konflikti običajni in pričakovani sestavni del odnosov, se strinjajo številni
avtorji. Markman, Stanley in Blumberg (2010, 25–26) ugotavljajo, da veliko parov
misli, da povzročajo največje težave v njunem zakonu njihove različnosti in nesoglasja.
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Po njihovem mnenju sicer obstaja zaradi velikih razlik v preteklih izkušnjah in stališčih
večja verjetnost za konflikte, vendar na podlagi dolgoletnih raziskav ugotavljajo, da
uspeh v zakonu ni toliko povezan z razlikami med partnerjema kot s tem, kako se
partnerja spopadata s temi medsebojnimi razlikami.
Tudi Gostečnik (2006a, 469) trdi, da se težave in konflikti v intimnih partnerskih
odnosih vedno pojavijo, in sicer tedaj, ko partner ne zmore sprejeti nežnih ter zakritih
delov sebe ali drugega. Proces zakonskega konflikta se začne s prekinitvijo romantične
ljubezni oziroma pozitivne projekcijske identifikacije (480–481), ki je predstavljala
pozitiven odziv partnerja na najgloblje želje drugega, kot so na primer: »ljubi me v
celoti,« »razumi me v mojih najbolj skritih potrebah,« »sprejmi vsa moja čutenja, tudi
tista, ki se jih sramujem in jih ne morem priznati oziroma obvladati« (Pines 1999,
2001). Zakonski problemi oziroma konflikti so največkrat le ponovitev ponotranjenih
konfliktov iz otroštva vsakega od partnerjev, ki jih na novo odigravata in na ta način
ponovno poskušata razrešiti svoje stare notranjepsihične konflikte, ki imajo svoj izvor
v odnosih s starši (Gostečnik 2010a, 177, 200).
Ko partner prizadene ali razočara drugega, se lahko med njima začne dvigati zid, kakor
pravi Chapman (2009, 38-39), če partner ne prizna svoje napake in ne prosi
odpuščanja.
Prav tako tudi Gottman (1994) meni, da ni problematičen konflikt sam po sebi, temveč
način njegovega razreševanja. Če damo duška jezi na konstruktiven način, to
pravzaprav lahko spravi partnerski odnos zopet v ravnovesje. Konflikt postane
problem tedaj, ko ga zaznamuje prisotnost "štirih jezdecev apokalipse", kakor je
Gottman poimenoval štiri destruktivne načine komunikacije oziroma vedenj, ki so zelo
uničevalna za partnerski odnos, in sicer kritizerstvo, zaničevanje, obramba in umik:
1. Kritizerstvo: gre za napad na osebnost svojega partnerja, namesto da bi se
osredotočili na njegovo specifično vedenje, ki nas moti. Na primer namesto izjave »Jaz
sem razburjena, ker nisi odnesel smeti,« rečemo partnerju: »Ne morem verjeti, da nisi
odnesel smeti. Ti si tako neodgovoren!«
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2. Zaničevanje je znak nespoštovanja, pomeni poniževanje ali žaljenje svojega
partnerja z vedenji kot na primer s posmehovanjem, z žaljivim imenovanjem
(neumnež, lenoba, reva …), zavijanjem z očmi, sarkazmom in cinizmom.
3. Obramba: Partner se hitro počuti napadenega in se začne vesti obrambno: zanika
odgovornost, se izgovarja, ignorira, kar mu je povedal partner, na partnerjevo pritožbo
se odzove z neko drugo pritožbo (»Ni moja krivda ...«, »Jaz sem tak, ker si ti ...«).
4. Umik: Lahko gre za fizični umik ali pa se partner na primer umakne v molk.
Občasen umik enega od partnerjev je včasih lahko koristen, če pa je umik običajen
način interakcije ob konfliktu, je to lahko uničevalno za zakonski odnos.
Našteta vedenja porušijo oziroma prekinejo povezanost med partnerjema. Vsaj
občasno se ga kljub negativnim posledicam poslužujemo skorajda vsi. Gottmanova
raziskava kaže, da se vztrajna prisotnost teh štirih dejavnikov v partnerskem odnosu
lahko uporabi za napovedovanje (z več kot 80-odstotno natančnostjo), da se bodo ti
pari prej ali slej ločili. Vendar je avtor po drugi strani jasno pokazal, da se s trudom,
vloženim v premagovanje teh izzivov, zakonski odnos lahko izboljša in postane
uspešen.
Proces zakonskega konflikta spremljata dve osnovni dinamiki merjenja moči med
zakoncema (Hendrix 1992; Lachkar 2004):
1. Zahteva – umik: Eden od partnerjev zahteva odzivnost in bližino, drugi pa se odziva
z molkom in umikom. V bistvu te čustvene vojne gre za strah pred intimnostjo
(oziroma si želijo biti blizu, biti samostojen in na varni čustveni razdalji) ter strah pred
ranljivostjo, ko partner čuti, da ga partnerjeva bližina lahko ogroža (Gostečnik 2006a,
481).
2. Izogibanje konfliktu: Oba partnerja se bojita konflikta in se mu želita na vsak način
izogniti. Na zunaj je videti, da se ti zakonci dobro razumejo, spretno prikrivajo
konflikt in svoja neprijetna in nesprejemljiva čustva (npr. jezo, razočaranje, zavist)
potlačijo, kar lahko vodi do različnih oblik psihične vznemirjenosti in organskih
bolezni (Gostečnik 2006a, 481).
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Tako prva kot druga zakonska dinamika lahko privede do ločitve, vendar se partnerja,
ki se izogibata konfliktu, lahko na hitro ločita in presenetita okolico (Hendrix 1992;
Lachkar 2004).
Razlog ponavljajočih se največjih sporov v vsakem odnosu je verjetno vprašanje
ravnovesja med ločenostjo – avtonomijo in povezanostjo – intimnostjo (Gostečnik
2010a, 256) oziroma v strastnem hrepenenju po čim večji bližini in hkrati v strahu pred
to bližino (Gostečnik 2006a, 464). Čeprav se na prvi pogled zdi nezdružljivo, je že
Kerr (1988) v svojih raziskavah ugotovil, da zakonski konflikt večkrat omogoča
stabilnost partnerskih odnosov, ker z njegovim povečevanjem oziroma zmanjševanjem
partnerja zadovoljujeta potrebo po čustveni bližini oziroma uravnavata strah pred
bližino.

Partnerji s problemi v medsebojnem odnosu, ki nimajo v svoji zgodovini resnih
osebnostnih travm, lahko razrešijo konflikte z iskanjem kompromisov, z izboljšanjem
komunikacije, preko spoznanja, sprejetja in pogajanja. V nasprotnem primeru, ko gre
za globoke osebno-zgodovinske travme in posledično za nezmožnost čustvenega
funkcioniranja partnerja, že majhni nesporazumi privedejo do čustvene destrukcije,
nezmožnosti jasnega razmišljanja, do skrajnega odziva jeze ali popolnega umika
(Solomon in drugi 2001; Solomon in Siegel 2003).
»Partnerja pogosto nista sposobna odkriti in prepoznati najzgodnejših in zato
najglobljih potreb drug drugega oziroma dinamike projekcijske identifikacije.
Potrebno je več kot samo poslušanje tistega, kar je očitno, saj gre za zahtevo po
globljem vživljanju, ki partnerjema omogoča prodor v notranji, notranjepsihični svet
drugega in to zlasti tedaj, ko sta si partnerja zgradila globoke afektivne psihične
konstrukte, kot so spori glede denarja, prostega časa, otrok itd.« (Gostečnik 2006a,
465–466). Sposobnost vživljanja v drugega zahteva razumevanje in sprejetje osnovnih
potreb, želja in čustev, kar omogoča dinamika projekcijske identifikacije (Solomon in
Siegel 2003). V partnerskih odnosih, kjer tega ni, postajata partnerja vedno bolj
ranljiva in preko projekcijske identifikacije se ponavljajo nerazrešeni konflikti iz
mladosti, ki povzročajo občutja sramu, ponižanja in razočaranja, da te najgloblje
potrebe ne bodo nikoli zadovoljene. Zaradi tega razvijeta partnerja različne obrambne
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mehanizme ali afektivne psihične konstrukte, ki še dodatno onemogočajo izpolnitev
temeljnih potreb in želja. Na osnovi projekcijske in introjekcijske identifikacije vidita
drug v drugem glavnega krivca za njune težave in konflikte oziroma grešnega kozla
(Gostečnik 2006a, 466).
Kadar se partnerja počutita varna, zmoreta odstraniti obrambo negativne projekcijske
identifikacije in lahko odkrivata drug drugega in se s pomočjo mehanizma projekcijske
identifikacije medsebojno čustveno sprejemata, dopolnjujeta, bogatita in s tem
omogočata drug drugemu razrešitev starih bolečih zapletov (469). V nasprotnem
primeru pride med njima do konflikta, ki je odgovor na razočaranje, ker se obljube
romantične ljubezni niso izpolnile (Solomon in drugi 2001; Solomon in Siegel 2003).

Zakonski konflikt je poleg tega zaznamovan tudi z naslednjimi iracionalnimi
prepričanji zakoncev (Hendrix 1992):
1. Zakonec je prepričan, da le, če dovolj rani partnerja in mu prizadene dovolj
bolečine, mu bo partner izpolnil njegove želje in potrebe ter ga bo ljubil, ker bo le tako
uvidel, da ne ravna prav.
2. Partner bi moral vedeti, kaj on potrebuje, zato mu tega ne izrazi, ker bi potem
partner izpolnil njegovo željo samo zato, ker bi bil v to na nek način prisiljen in ne iz
ljubezni do partnerja.
3. Partner misli, da mora drugi živeti izključno zanj in ga mora zato brezpogojno
sprejemati in razumeti.

2.1.3 Nezavedni procesi v partnerskem odnosu
Ob vseh predstavljenih ugotovitvah v zvezi s kakovostjo zakonskega ali partnerskega
odnosa želimo posebej poudariti pomen nezavednih procesov, ki se odvijajo med
partnerjema. Ti procesi so temeljni vzrok mnogim partnerskim stiskam in so velikokrat
razlog za prekinitev ali razpad partnerskega odnosa.
Kakor navaja Gostečnik (2010a, 250–251), vsak posameznik nezavedno išče partnerja
na dveh nivojih: na prvem v skladu s svojo idealno podobo o partnerju, ki bo ljubeč in
mu bo izpolnil vse želje, na drugem nivoju pa gre za nezavedni poskus ali željo, da bi s
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pomočjo partnerja popravil najbolj boleče odnose iz preteklosti, a mora ob tem najprej s
partnerjem ponoviti te nerazrešene boleče odnose. Ko zbledi romantična ljubezen,
mehanizem projekcijske identifikacije, ki večinoma poteka s pošiljanjem in
sprejemanjem neverbalnih sporočil, na podzavestni ravni ponovno spodbudi, da vsa
nerazrešena občutja in vsebine, ki jih je moral partner v otroštvu zanikati in potlačiti,
ker se starši zaradi svoje frustriranosti niso strinjali z njimi in so bile zato prepovedane,
silovito na novo zaživijo v partnerskem odnosu, ko partnerja drug drugega obtožujeta.
Na ta način partner odcepi negativne in ogrožajoče vidike sebe ter jih projicira v
partnerja, ki se z njimi identificira (Gostečnik 2006a, 459–469) in se nanje odziva na
podoben način, kot so se odzvali starši ali druge pomembne osebe v njegovem
najzgodnejšem obdobju (Gostečnik 2010a, 251). Na poti do prave intime bosta partnerja
nezavedno drug v drugem spodbujala občutja, ki sta jih doživljala v zgodnjem otroštvu,
z vsiljevanjem čutenj in mnenj drug drugemu. Morda pa bosta to prikrila, kakor sta to
storila v otroštvu, če sta že tedaj ugotovila, da so materini interesi pomembnejši od
njunih. Srečevala se bosta s prvimi neprijetnimi presenečenji, ker bo en partner želel
ravno tisto, kar drugega vznemirja in moti (54).
Prvi korak pri razreševanju njunih nenehnih bolečih sporov bosta partnerja naredila, ko
bosta razumela povezavo med nerazrešenimi temami iz otroštva ter problemi in
konflikti, ki jih sedaj doživljata v njunem odnosu. Pri tem je pomembno razkriti
elemente privlačnosti, ki so bili temelj njuni zaljubljenosti in s tem v zvezi poiskati
tiste boleče teme in občutja, ki jih doživljata sedaj kot partnerja. Partnerja morata
iskreno spregovoriti tudi o svoji izvorni družini, o odnosu, ki sta ga imela s svojimi
starši, in o odnosu, ki sta ga imela njuna starša med seboj (371–372). Tedaj se jima
lahko odpre nova perspektiva na njune partnerske probleme, in sicer kot priložnost za
razrešitev starih bolečih nerazrešenih konfliktov vsakega od njiju in za utrditev
njunega odnosa (207), saj je partnerstvo verjetno najbolj idealen prostor za uspešne
razrešitve bolečih zapletov iz mladosti, če se partnerja temu posvetita z veliko mero
sočutja, razumevanja in vživljanja drug v drugega (371).
Proces vzajemnega zdravljenja z iskanjem zdravilnih doživetij, ko si partnerja
izmenjujeta vlogi »zdravnika« in »zdravljenca«, je zelo pomemben za partnerski odnos,
kajti partnerska ali zakonska nefunkcionalnost je vedno odraz neuspešnosti zdravljenja
(251).
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Razreševanje teh zapletov iz mladosti se bo začelo le, če se bosta oba partnerja za to
odločila (251) in bo vsak od njiju sprejel odgovornost za vse tisto, kar vsak prispeva k
partnerskemu problemu, kar pomeni, da bosta prenehala bolestno iskati krivca in bo
vsak od njiju preusmeril svojo pozornost od napak partnerja k lastnim čutenjem, kar je
predpogoj za vživljanje v čutenja partnerja. Napor vsakega od partnerjev dati drugemu
tisto, kar potrebuje, prispeva k lastni osebnostni rasti in k rasti njunega pristnega
intimnega odnosa (372).

2.2 Starševstvo
Kako se bo razvijal otrok, je v največji meri odvisno od zdravega in funkcionalnega
starševstva. Starša morata nuditi otrokom brezpogojno ljubezen, jih sprejeti v njihovih
potrebah. Pri tem je ključno razumevanje in sočutje do otroka (Gostečnik 2009, 8).
»Starševstvo je zapisano globoko v človeško naravo in je namenjeno ustvarjanju
globokih odnosov zaupanja in varnosti tako za otroka kot za starše« sta mnenja
Kompan Erzarjeva in Poljančeva (2009, 9) in dodajata, da je narava otroka opremila z
vsem, kar potrebuje, da svetu sporoči, kako naj poskrbi zanj. S svojo drobnostjo,
nežnostjo, smehljajem, pretresljivim jokom in zaljubljenimi pogledi vzbudi pri materi
impulz, da otroka vzame v naročje in se nanj odzove, pri očetu pa močan impulz, da bi
ga obvaroval in zaščitil. Če je otrokova narava spoštovana in se oče in mati lahko
odzoveta, bodo hormoni, nevrotransmiterji in nevroni omogočili, da se med njimi
ustvari močan stik (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 9).
Pri starševstvu ne gre le za učenje otrok primernega vedenja in delovnih navad ter
odgovornosti, temveč je poleg tega pomembno tudi spremljanje otroka v njegovem
razvoju, spodbujanje njegovih sposobnosti in talentov ter uravnavanje in predelovanje
njegovih čutenj (npr. jeze, razočaranja, žalosti), ki jih otrok ne zmore sam predelati«
(Gostečnik 2002, 114).
McCormack (2004) meni, da je bistvena vloga staršev ustvariti otrokom varno okolje,
jim zagotoviti občutek sprejetosti in ljubljenosti, jim prikazati model moškosti in
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ženskosti, jih naučiti izražati čustva, želje in potrebe ter kako reševati konflikte in
uravnavati močna čustva.
Kakovost odnosov med starši in otroki je izrednega pomena, ker na izkušnjah odnosov z
najpomembnejšimi osebami v zgodnji mladosti v družinskem sistemu temelji razvoj
človekove psihične strukture (npr. Gerhardt 2004; Siegel 1999; Schore 1994) in če otrok
ne dobi primernega in konsistentnega odziva na jok ali je njegovo naravno
komunikacijsko vedenje ignorirano, bo lahko njegova psihična struktura oškodovana
(Shapiro in Maxfield 2003). Otrokove emocionalne izkušnje z drugimi ljudmi se
vtisnejo vanj kot vzorci doživljanja in odzivanja na zunanji svet in oblikujejo njegove
emocionalne odgovore (Gostečnik 2004).
Starši imajo velik pomen tudi pri razvoju otrokovih možganov (Sunderland 2009).
Zadovoljna mati in oče gradita otroku prefrontalni korteks in razvijata kapacitete za
samoregulacijo in za kompleksne socialne interakcije« (Poljanec in Simonič 2012,
119).
Kompan Erzarjeva in Poljančeva (2009, 10) poudarjata, da se zdravo starševstvo začne
pri spoznavanju in »poslušanju« vsakega posameznega otroka, ne pa pri idejah o
idealnem starševstvu ali navodilih drugih, in otrok bo sam vodil svoje starše do takih
odnosov, ki bodo najbolj zdravi in osrečujoči. Gre za stik med starši in otrokom, ki je
ključni pogoj in prostor otrokovega razvoja (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 16).
Globina in kakovost tega stika zajema celo paleto sposobnosti vzpostavljanja in
ohranjanja odnosov: od sposobnosti opazovanja, sočustvovanja, regulacije čustvenih in
telesnih stanj, do fizičnega rokovanja z otrokom (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 16).
Ob vsem tem se lahko staršem še bolj utrdi prepričanje, da morajo biti idealni starši,
zato je potrebno poudariti, da otrok ne potrebuje idealnih staršev, temveč zadoščajo
dovolj dobri starši, ki so ob njem, skrbijo zanj, ga varujejo, negujejo ter mu ob
neprijetnostih in frustracijah pomagajo, zrcalijo njegove potrebe in občutja, ga
razumejo na primer v njegovi jezi in ga znajo umiriti in potolažiti, kadar je žalosten in
vznemirjen. Na ta način ga učijo obvladati tudi neprijetnosti, razočaranja in frustracije,
da mu tako ni potrebno potlačiti težkih in bolečih čutenj (Gostečnik 2010a, 267).
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Dovolj dobra mati (Winnicott 1988) je na primer v stiku z otrokovimi potrebami po
hrani, objemu in tolažbi. Kadar je otrok nemiren ali razburjen, ga bo mati objela,
pobožala in nagovorila z umirjenim glasom in s temi sozvočnimi dejanji je mati
predelovalec otrokovih zlasti težkih čutenj, ki jih nato otrok predelane ponotranji
(Gostečnik, 2010a, 280). Napake staršev so lahko tudi koristne, ker pomagajo otroku
razviti lastne načine predelave izkušenj (Siegel in Hartzell 2004). Mama mora le
prepoznati, kaj otroku ni všeč in ga ponovno povabiti v stik, vendar na drugačen način
(Poljanec in Simonič 2008, 245). Pomembno je, da otrok čuti, da ga starša ljubita,
potem se lahko zdravo razvija ne glede na vzgojne pomanjkljivosti svojih staršev. In
obratno, še tako popolni vzorci za usmerjanje in discipliniranje otrok ne bodo
učinkoviti, če otrok ne bo čutil, da je ljubljen (Chapman 2009, 63).
Ob vsem tem naj dodamo še to, da starševska naklonjenost do otrok ne pomeni, da
starša ne smeta od svojih otrok ničesar pričakovati ali zahtevati, temveč pomeni, da
svoje otroke spremljata, se za njih aktivno zanimata, jih iščeta v njihovih čustvenih
svetovih in se veselita njunih uspehov ter sočustvujeta s porazi, kakor je zapisal
Gostečnik (2006b). Otrok, ki odrašča v relativni harmoniji in je optimalno zadovoljen
in frustriran, tako da lahko oboje ponotranji na funkcionalen način, se bo lahko razvil v
zdravo osebnost (Solomon 2009).
Bistveni pomen za razvoj otrok ima medosebna dinamika, ki jo starši ustvarjajo v
odnosu do sebe, partnerja in celotne družine (Gostečnik 2011, 119) in številni avtorji se
strinjajo, da ima zakonski odnos pri tem prvenstveno vlogo (več o tem v podpoglavju
2.3.).

2.2.1 Vplivi staršev na otroke
Kadar se pojavi nemir v starševskem ali zakonskem odnosu, otroci posrkajo ta nemir
in starševsko stisko in to odigravajo na različne načine doma in izven doma. Čustveni
svet staršev namreč v marsičem določa otrokov način razmišljanja, čutenja in vedenja
(Gostečnik 2009, 122).
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Cowan in Cowan (2002, 83) navajata raziskavo, s katero je bilo dokazano, da če so bili
očetje ali matere predšolskih otrok bolj topli in bolj odzivni ter so bolj spodbujali
otrokovo avtonomijo, so njihovi otroci bolj verjetno dosegli višje akademske dosežke
in je bilo manj verjetno, da bi njihovi učitelji pri njih opazili prisotnost eksternaliziranih
problemov, odmaknjenost, depresivnost ali internalizirana vedenja. V nasprotnem
primeru, ko se starši ne posvečajo otroku, ga zanemarjajo in kaznujejo, kadar se ne
obnaša v skladu z njihovimi prepričanji ali njihovimi čustvenimi stanji, bo otrok
doživljal, da je staršem odveč in se bo zaprl vase ali pa bo opozarjal nase s pretiranimi
in grobimi oblikami obnašanja (Gostečnik 2011, 346–347).
Cummings, Davies in Campbell (2000) pa opozarjata, da kronično odtegovanje
ljubezni otrokom, vzbujanje krivde in nepriznavanje otrokove perspektive ter čustev ali
pretirano zaščitništvo z namenom, da bi starši pomirili svojo tesnobo, otroka zmedejo,
prestrašijo in ga naredijo pretirano pozornega na vsako sled prekinitve stika.
Starši včasih zaradi prevelikega lastnega stresa ali svoje okrnjene sposobnosti soočanja
s stresom ne zmorejo prepoznati otrokove stiske in otroka umiriti, zato je prepuščen
samoumirjanju in je prikrajšan za učenje funkcionalnega umirjanja (Kompan Erzar in
Poljanec 2009, 18).
Hendrix in Huntova (2006, 67–72) trdita, da so nekateri starši že po naravi uglašeni z
otroki in se ustrezno odzivajo na njihova čutenja, pri večini staršev pa ni tako in se
ravnajo po enem od dveh vzorcev nezavednega starševstva:
1. Starši se z otroki premalo ukvarjajo in jim premalo dajejo: otrokom ne nudijo
topline, sočutja in podpore, niso v stiku s svojimi potrebami in so nepotrpežljivi do
potreb otrok, z otroki ne delijo svojih misli in se ne zanimajo za otrokove, v njihovem
življenju otroci nimajo veliko prostora, so neobčutljivi za potrebe otrok, otroci se jih
pogosto bojijo.
2. Starši se z otroki preveč ukvarjajo in jim preveč dajejo: otroka dušijo s preveliko
pozornostjo in tako zadovoljujejo svoje nezadovoljene potrebe iz otroštva, svoje
strahove prenašajo na otroka s pretiravanjem z opozorili na nevarnosti, z nasveti
vdirajo na vsa področja otrokovega življenja, nimajo jasnih lastnih osebnih mej in ne
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spoštujejo mej otrok, so impulzivni. Če ne morejo uveljaviti pri otroku svoje volje, z
njim manipulirajo in ga podkupujejo.

2.2.2 Vplivi starševstva na starše
Starši lahko doživljajo ob svojih otrocih nemoč, naveličanost, utrujenost, jezo, strah,
ker ne morejo v polnosti začutiti, kaj otrok v nekem trenutku od njih potrebuje, kakor
niti njihovi starši niso začutili njihovih potreb, ko so bili sami otroci, kakor ugotavljata
Poljančeva in Simoničeva (2012, 120). Pretirana utrujenost, razočaranje, jeza in stres
zmanjšujejo pri starših sposobnost odložitve zadovoljitve lastnih potreb in
neimpulzivnega reagiranja (Siegel in Hartzell 2004). Če ta svoja občutja reflektirajo,
ozavestijo in o njih spregovorijo v varnem odraslem odnosu, jim tega ne bo več treba
ponavljati v odnosu s svojimi otroki (Siegel 1999, 104) in starševstvo lahko potem
predstavlja staršem eno od najboljših možnosti za preseganje svojih pomanjkljivosti
(Poljanec in Simonič 2012, 120).
Tudi številni drugi avtorji se strinjajo, da ima starševstvo tudi pozitivne učinke na
starše, da primeren odnos med staršem in otrokom lahko prispeva k nadaljnjemu
razvoju staršev. Poljančeva in Simoničeva (2012, 118) menita, da starši ne morejo dati
otroku ničesar, kar sami nimajo ali česar sami še ne zmorejo, vendar se lahko tudi sami
ob otroku dalje razvijajo, če postanejo ranljivi in iskreni ter vzpostavijo z otrokom
vzajemen in sočuten odnos. Gostečnik (2006b) tudi trdi, da starša s svojo
naklonjenostjo do otrok ozdravljata svoje rane iz otroštva in dodaja, da postavlja
starševstvo starše pred številne izzive, ki so namenjeni njihovi rasti, kajti otroci od njih
pričakujejo ravno tisto, česar starši niso dobili od svojih staršev in šele, ko bo mati
»uresničila tiste otrokove želje, ki so v njeni mladosti ostale neuresničene, bo zares
postala mati«. Ko se starši odzovejo na otroka, ki je bil v stiski in ga umirijo, s tem
umirijo tudi sebe, otrok pa se ob tem nauči, da lahko v stiski pokliče na pomoč starše in
ob tem gradi stabilno notranjo strukturo (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 120).
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2.2.3 Izkušnje staršev iz otroštva in starševstvo
»Starševstvo nam je dano po naravi, vendar se po »naravni« avtomatični poti prebudi
tisti tip starševstva, ki smo ga doživeli kot otroci« (Bowlby, 2007). Pri opazovanju
družinskih odnosov lahko namreč zasledimo transgeneracijski prenos vzorcev odnosov.
Težavni odnosi med zakoncema in med staršem in otrokom iz izvorne družine se
običajno ponovijo v družinah, ki si jih ustvarijo odrasli otroci (Caspi in Elder 1988).
Vendar predstavlja starševstvo staršem tudi velik izziv in možnost rasti, saj se v njih
prebujajo njihovi otroški spomini in potrebe. Siegel (2004) pravi, da se starši ob otrocih
lahko osvobajajo nefunkcionalnih in neljubečih vzorcev iz preteklosti. Starševstvo
zahteva od očeta in matere, da vsak v sebi odkrije potencial za starševstvo, kar pomeni,
da v sebi najdeta svoja otroška čutenja ter svoje starše in svoj odnos z njimi (Kompan
Erzar in Poljanec 2009, 122).
Sproščenost staršev ob otroku se razvija počasi, kar je odvisno od tega, koliko so se
starši počutili v otroštvu sproščeni ob svojih starših ter koliko so se pripravljeni soočati
s svojimi nerazrešenimi konflikti in lastnimi pomanjkljivostmi (Kompan Erzar in
Poljanec 2009, 121). Včasih starši ob otrocih doživljajo stisko, ker se počutijo, kot da
so z njihovim prihodom izgubili sebe, čas zase, sproščeno življenje, da se zaradi njih ne
morejo samouresničiti. Vse to kaže na to, da jih je strah otroštva, ker je zanje otroštvo
povezano s strahom, odpovedjo in tesnobo, kajti sami ob starših niso dobili občutka, da
se jih ti veselijo (Poljanec in Simonič 2008, 242).

2.2.4 Emocionalno starševstvo
Za emocionalno starševstvo je značilno, da se starši odzivajo na emocionalne potrebe
otroka (Žugman 2012, 31) in otroku jasno sporočajo, da so sprejemljiva vsa čustva in
občutja, da pa niso sprejemljiva določena dejanja, vendar mu to sporočajo na spoštljiv
in empatičen način, da ne ranijo otrokove osebnosti (Žugman, 2012, 86). Cicchetti,
Ackerman in Izard (1995) opredeljujejo emocionalno starševstvo kot način starševstva,
ki podpira razvoj otrokovih emocionalnih kompetenc, sposobnosti prepoznavanja,
komuniciranja ter reguliranja emocij. Emocionalno starševstvo ima poleg tega tudi širši
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pomen. Abe in Izard (1999, 523) na primer govorita o tem, da imajo čustva osrednjo
vlogo pri spodbujanju socialno-kognitivnega razvoja. Gerhardt (2004) pa pravi, da se
brez empatičnega odnosa staršev do otroka v njegovih prvih treh letih, ki so
najpomembnejša za zorenje orbitofrontalnega korteksa, ta del možganov ne more
optimalno razviti. Po mnenju Žugmanove (212, 31) zagotavlja emocionalno starševstvo
pogoje za otrokov optimalni vsestranski razvoj.
Naj omenimo, da smo zasledili še nekaj drugih izrazov za oblike starševstva, ki imajo
skupnih več bistvenih značilnosti z emocionalnim starševstvom, kot na primer
rahločutno starševstvo (Kompan Erzar in Poljanec 2009), empatično starševstvo
(Simonič 2010, 175–182), povezovalno starševstvo (Oatis, 2014), zavestno starševstvo
(Hendrix in Hunt 2006, 126–146).
Eisenberg, Cumberland in Spinrad (1998) predvidevajo, da starši vplivajo na čustveni
razvoj otroka preko pogovora o čustvih, odzivov na otrokova čutenja ter preko
čustvene izraznosti v družini. Za zdrav čustveni razvoj otroka je pomembna tudi
varnost čustvenega samorazkrivanja (Žugman 2012, 63), kajti otrok lahko izrazi svoja
čustva le, če ob starših čuti varen prostor, kjer bodo ta čustva sprejeta, razumljena in
regulirana (Sunderland 2009).
Otrok sprejema od staršev emocionalne informacije, ki so bistvene za ves njegov
nadaljnji razvoj (Clulow 2005; Schore 2003), zato je pomembno, da so starši otroku
čustveno na razpolago in da so z otrokom čustveno uglašeni (Kohut 1984, Winnicott
1986). Vendar Gottman (2012) ugotavlja, da velik del razširjenih nasvetov za starše,
oprtih na teorijah o vzgoji otrok, ki obravnavajo otrokova neprimerna vedenja,
ignorirajo čustva, na katerih temeljijo ta neprimerna vedenja, kakor bi bil cilj vzgoje le
ubogljiv otrok. Sunderlandova (2009) v zvezi s posvečanjem pozornosti le vedenju
otroka pravi, da lahko to privede do tega, da si starš razlaga vsako težavno vedenje
otroka kot »poredno« vedenje, ki ga je potrebno popraviti, pri tem pa starš spregleda
otrokovo čustveno stanje.
Ustrezna odzivnost staršev na otrokova občutja je pomembna tudi zaradi oblikovanja
otrokovega stila navezanosti. Navezanost je način stika z bližnjimi osebami, ki se ga
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naučimo že v zgodnjem otroštvu (Bowlby 1969, 1973, 1980; Ainsworth 1985, 1989).
Otrok lahko razvije varno navezanost ob dostopnem, odzivnem in predvidljivem staršu
oz. skrbniku (Bowlby 1969, 1973, 1980), kar zagotavlja otroku občutek varnosti
(Cvetek 2010, 73–74). Sodobna znanost dokazuje, da je varna navezanost otroka na
starše močno povezana s starševskim razumevanjem lastnih zgodnjih življenjskih
izkušenj oziroma z razumevanjem staršev, kako so izkušnje iz otroštva vplivale nanje
(Kompan Erzar in Poljanec 2009, 120). Varno navezan otrok izraža na primer nižjo
stopnjo agresivnosti, delinkventnega vedenja, motenj mišljenja, depresije in
anksioznosti (Becker-Weidman 2006). Negativne izkušnje s skrbniki, na primer zaradi
izgube, ločitve, neuglašenosti, nasilja, zlorabe ali zanemarjanja, vplivajo na oblikovanje
nevarne navezanosti (Cvetek 2010, 74).
Pomenljive so tudi ugotovitve Gottmanovih raziskav o tem, da ljubezen staršev sama
po sebi ni dovolj. Njegove raziskave so pokazale, da so pogosto imeli skrbni, topli in
predani starši tak odnos do lastnih čustev in do čustev svojih otrok, ki je preprečeval
primerno sporazumevanje, ko je bil otrok žalosten, prestrašen ali jezen (Gottman 2012).
Tronick (2007) ugotavlja, da otroci, ki jih starši po prekinitvi stika niso vedno znova
poiskali in ponovno vzpostavili stika z njimi, zaradi česar so bili izpostavljeni
dolgotrajnejšemu stresu, kar vpliva na okrnitev njihovega razvoja, se ne trudijo
popravljati odnosov, temveč sami pri sebi umirjajo neprijetna čutenja. Vedno, ko otrok
zazna prekinitev stika s primarnim skrbnikom, se namreč v njem pojavi anksioznost, ta
pa aktivira sistem navezanosti, ki deluje kot homeostatični sistem, s pomočjo katerega
prikliče otrok odraslega. Če je tedaj odrasli na voljo in se odzove na otrokovo potrebo,
se bo otrok čutil ljubljenega, varnega in samozavestnega, kar se kaže v njegovem
igranju in zanimanju za raziskovanje (Tomec 2005, 400).
»Emocionalno starševstvo vključuje tudi empatično postavljanje pravil in strukture, saj
to daje otroku nadvse pomemben občutek varnosti« (Žugman 2012, 34). Pri čustvenem
starševstvu tudi ne gre za to, da otroka ob vsakem najmanjšem neprijetnem dogodku ali
kar ves čas razvajamo, temveč da je starš na globlji ravni povezan s čustvenim stanjem
otroka, ko se ta spopada z močnimi občutki in čustvi ter da ga razume in zna najti prave
besede (Sunderland 2009). Starši se včasih bojijo odzivati na otrokove potrebe tudi
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zato, ker se bojijo, da bi ga razvadili, vendar odzivanje na otrokove potrebe ne pomeni,
da morajo starši tudi ustreči vsaki otrokovi želji (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 119),
zato je ta bojazen staršev odveč.
Gary Chapman (2009, 26), ki pravi, da načini reševanja sporov razkrivajo, kako zdrava
je družina, še dodaja, da so spori v ljubeči družini pričakovani, kajti s sporom si
priznavajo pravico, da lahko mislijo in čutijo različno. Namesto izogibanja
nerazrešenim vprašanjem se poskušajo o njih odkrito pogovoriti. Tako na primer starši
spodbujajo najstnika, da jim pojasni svoja stališča, in se trudijo razumeti, kako se
najstnik počuti in kaj jim govori. V taki družini, kjer je prisoten močen občutek
varnosti, tudi najstnik prisluhne stališčem svojih staršev.

2.3 Partnerski odnos, starševstvo in razvoj otrok
Zakonski odnos je prevladujoča sila celotnega sistema odnosov v družini.
Funkcionalen zakon staršev omogoča razvoj otrok v funkcionalne, zrele in integrirane
osebnosti (Gostečnik 2011, 119).
Vendar lahko pretirana usmerjenost staršev na zakonski odnos (ali na nek drugi odnos,
na primer s starši) privede do zanemarjanja odnosa z otrokom (McGoldrick in Carter
1988). Pretirano poudarjanje odnosa med staršem in otrokom pa predstavlja tveganje
zakonskemu odnosu (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 123) in s tem posredno tudi
samemu starševstvu oziroma dobrobiti otroka, kakor bomo videli v nadaljevanju.
Poleg odnosa med očetom in otrokom ter med mamo in otrokom ima namreč bistven
vpliv na zdrav razvoj otroka tudi odnos med staršema (Gostečnik 2010a, 262), ki je
neodvisen od vpliva, ki ga imata na otroka posebej oče in mati (Solomon 2009). Otroci
se najbolje razvijajo, če odraščajo v stabilnih družinah z obema staršema, ki se med
seboj ljubita in dobro obvladujeta konflikte, kar predstavlja stabilnost v življenju teh
otrok (Markman, Stanley in Blumberg 2010, 8). Otroci so namreč v veliki meri zrcalo
tega, kar se dogaja med starši, kakor pravi Cvetek (2010, 121), kajti odnos med možem
in ženo se pretaka v vse družinske odnose kot pravi na primer Chapman (2009, 56) in
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kar je skladno tudi s teoretičnimi predpostavkami relacijskega družinskega modela
(Gostečnik 2011).
Cummings in Davies (2010), ki sta raziskovala zakonski oziroma partnerski odnos pred
in po rojstvu prvega otroka, ko je potrebno veliko prilagajanja partnerjev, poročata, da
če je bil partnerski odnos pred rojstvom prvega otroka stabilen, ni bilo opaziti večjih
kriz niti po rojstvu otroka. Nasprotno pa, v partnerskem odnosu, v katerem je bila
izražena konfliktnost že pred rojstvom prvega otroka, se konflikti po rojstvu otroka
lahko še povečajo in lahko privedejo do razpada partnerskega odnosa. Avtorja še
dodajata, da rojstvo otroka lahko tudi spodbudi razvoj partnerskega odnosa in
razrešitev konfliktov, če stopnjevanje krize privede partnerja do konstruktivne
odločitve, da začneta uvajati nov način komunikacije in s tem tudi razreševanja
konfliktov, česar prej nista bila vajena.
Po mnenju Kompan Erzarjeve in Poljančeve (2009, 12–15) potrebuje otrok za zdrav in
celovit razvoj pet temeljnih dejavnikov, ki izhajajo iz odnosov: pripadnost oziroma
povezanost, zaupanje, dostojanstvo oziroma spoštovanje, prepoznavnost in sočutje, ki
se kot zadnje razvije iz udejanjanja prvih štirih. Če je med staršema pripadnost in
povezanost, bo ob njih lahko čutil pripadnost tudi otrok. Če starši zaupajo drug
drugemu in sebi, bodo zmožni ustvariti takšen odnos, v katerem jim bo otrok lahko
zaupal. Če bodo starši imeli osebno dostojanstvo in se bodo spoštovali, bo to lahko
razvijal tudi otrok. Kolikor bodo starši prepoznali svoje potrebe, želje in hrepenenja,
toliko bodo tudi otroka slišali v njegovih potrebah in toliko bo lahko tudi otrok
prepoznal sebe. Če bodo starši sočutni drug do drugega, bodo imeli sočuten odnos tudi
do otroka.
Za zdrave družine je med drugim značilno tudi to, da postavljajo zakonci na prvo mesto
svoj zakonski odnos, ker se zavedajo, da intimnost med možem in ženo ne služi le
zadovoljevanju njihovih potreb, temveč tudi otrokom zagotavlja čustveno varnost
(Chapman 2009, 56). Varen in zaupen odnos med možem in ženo olajša stiske in
negotovosti, ki jih prinaša starševstvo, saj jima le varen partnerski odnos omogoča, da
se pogovarjata o svojih strahovih in negotovosti ter jih predelata, tako da jih ne
prenašata na otroka (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 116–117). Na drugi strani pa
starševstvo odpre tudi nerazrešene zaplete med zakoncema, zaradi česar je njun odnos
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na veliki preizkušnji, kajti otrok ne more rešiti njunega odnosa, bo pa zadovoljitev
svojih temeljnih potreb in svoj razvoj podredil stiski staršev (118). V odnosu, v
katerem zakonca lahko sodelujeta kot dve samostojni osebi, ki ne krivita drug drugega
za svojo nemoč in v katerem vsak od njiju razvija svojo lastno starševsko držo, s katero
ne odrivata drug drugega, nastane prostor za otroka (Edelman 2006).
Hendrix in Hunt (2006, 15) menita, da so starši, ki imajo dobre zakone, tudi uspešnejši
starši delno zato, ker imata zakonski odnos in starševstvo nekaj skupnih točk: oba
odnosa se razvijata postopno – oba se začneta z romantično navezanostjo, za tem se
prevesita v boj za moč in nato naj bi se razvila v zdravo soodvisnost. Oba odnosa
pomembno oblikuje ponotranjena podoba staršev: na izbiro partnerja vpliva nezavedna
notranja podoba, ki si jo ustvarimo o svojih starših, na način starševstva vplivajo
ponotranjene izkušnje, ki smo jih imeli s starši v otroštvu.
Pomembno vlogo tako pri partnerskem odnosu kot pri starševstvu ima mehanizem
projekcijsko-introjekcijske identifikacije, ki je sicer lahko osnova empatije, kajti
partnerja na osnovi tega mehanizma začutita drug drugega in otroke, v izkrivljenih
oblikah pa v partnerja in otroke projicirata svoje odcepljene psihične vsebine. Starša na
primer doživljata v otroku svoje odcepljene dele manjvrednosti, ki jih sovražita, in
kritizirata otroka, da se na primer ne zna vesti v družbi, kot se nista znala niti onadva
in sta bila zaradi tega morda zasmehovana (Gostečnik 2010b, 253).
Cowan in Cowan (2002, 94) navajata dokaze longitudinalne raziskave o tem, da
spremembe v zakonskem odnosu vplivajo na kakovost starševstva bolj kot vplivajo
spremembe v kakovosti starševstva na vzdušje med zakoncema. Če na primer starši v
partnerskem odnosu spremenijo oziroma dogradijo svoje načine čustvovanja in
vedenja, ki so jih vzpostavili v odnosu s svojimi starši, tudi otroku omogočajo
nadaljnji razvoj in s tem naredijo največ za svoje otroke (Kompan Erzar 2006).
Partnerja lahko drug ob drugem dogradita svojo ne-varno navezanost v varno, če v
medsebojnem odnosu ustvarita dovolj prostora za izražanje svojih stisk in čutenj in če
zmoreta slišati drug drugega (Poljanec in Simonič 2008, 242). Potem se lahko tudi
njuni otroci nanju varno navežejo, sicer bi se ne-varna oblika prenesla v naslednjo
generacijo (Main 1999).
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Kakovost medsebojnega odnosa partnerjev, še preden se rodi otrok in po njegovem
rojstvu, pomembno vpliva na tip navezanosti in vedenje, ki ju bo otrok razvil
(Cummings in Davies 2010). Raziskava, ki jo navajata Cowan in Cowan (2002, 94), je
pokazala, da imajo starši tako preko starševskega kot tudi preko medstarševskega
odnosa vpliv na akademske dosežke svojih otrok in vedenjske težave v šoli. Avtorja še
dodajata, da je mogoče doseči spremembo v otroški prilagojenosti z nudenjem pomoči
njihovim staršem pri preusmeritvi na bolj pozitivne interakcije v partnerskem odnosu
ali v odnosu s svojimi otroki.
Zakonska oziroma partnerska funkcionalnost ima pomembno vlogo tudi kot zaščitni
dejavnik pred kasnejšimi destruktivnimi generacijskimi zapleti (Carlson in Sperry
2010; Cummings in Davies 2010; Robins 2010; Solomon 2009).
Raziskovalci na področju zakonske zveze, starševstva in razvoja otrok so izpostavili,
da ima zakonski odnos na otrokov razvoj (Gable, Belsky in Crnic 1992, 278–281;
Cowan in Cowan 2002, 83–84):
1. neposredni vpliv: zakonski konflikt in medstarševska jeza vplivata na funkcioniranje
otroka preko otrokove interpretacije tega starševskega vedenja (Ablow 1994) in
2. posredni vpliv preko starševstva: zakonca vplivata na otroke preko podpore ali
oviranja drug drugega v vlogi matere ali očeta oziroma zakonska stiska vpliva na
otokov razvoj preko motenj v kakovosti odnosa enega ali obeh staršev z otrokom.

2.3.1 Posredni vpliv partnerskega odnosa na razvoj otrok
Shek (1998, 687) je omenjal dva različna pogleda v zvezi s povezanostjo kakovosti
zakonskega odnosa in odnosa med staršem in otrokom: teorijo, da lahko slab odnos
med zakoncema koristi odnosu med staršem in otrokom in teorijo »učinka prelivanja«
(angl. »spillover effect«), ki trdi, da slaba kakovost zakonskega odnosa ogroža
kakovost odnosa med staršem in otrokom. Številne raziskave s svojimi ugotovitvami,
da zakonski konflikt in nezadovoljstvo med zakonci napovedujejo slabše odnose med
starši in otroki, so potrdile sistemski fenomen »spillover« učinka, ki ga je integriral
tudi relacijski družinski model (Gostečnik 2011). Raziskave (na primer Davies in drugi
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2009; Rhoades in drugi 2011; Schofield in drugi 2009; Shelton in Harold 2008)
dokazujejo, da se starši s problematičnim partnerskim odnosom težje soočajo z
vsakodnevnimi izzivi v odnosu z otroki, kajti zaradi negativnih zakonskih interakcij so
zakonci razdražljivi, doživljajo jezo, razočaranja in druga negativna čutenja, kar jih
ovira pri starševskem funkcioniranju (Farah in Rohner 2012, 296–299).
Kakovost zakonskega odnosa je povezana z določenimi značilnostmi starševstva
(Gable, Belsky in Crnic 1992, 282) in številne raziskave potrjujejo, da je
nerazumevanje v zakonu povezano s problematičnim starševstvom (Farah in Rohner
2012, 295). Če ni intimnosti v zakonski zvezi, bo zelo verjetno izkrivljena intimnost
tudi v odnosu med staršem in otrokom, pa tudi med sorojenci, meni Chapman (2009,
56).
Hendrix in Huntova (2006, 20–21) pišeta, da se posameznik srečuje tako v zakonu kot
pri starševstvu z enakim vzorcem težav, ker imajo isti psihološki vzrok. Če na primer
žena ne more zadovoljiti neke moževe potrebe, te potrebe najverjetneje ne bo mogla
zadovoljiti niti otroku, kajti razlog je v njej in njenem otroštvu, ne pa v možu ali
otroku. Da bi lahko prepoznala in zadovoljila otrokovo potrebo, mora prepoznati, česa
ni dobila od staršev in ugotoviti, na kakšen način lahko ta primanjkljaj zapolni.
Kakor poročajo Gable, Belsky in Crnic (1992, 281) ter Shek (1996, 126) so raziskave
o zakonskem zadovoljstvu in starševstvu pokazale skladnost rezultatov, in sicer, da so
napeti odnosi med zakoncema pogosto povezani z manj učinkovitimi in bolj
avtoritarnimi vzgojnimi stili oziroma socializacijskimi praksami (Jouriles, Pfiffner in
O'Leary 1988; Stoneman, Brody in Burke 1989), kot na primer večjo sovražnostjo in
kaznovalnostjo (Hess in Camara 1979), manj topline in pogovora (Easterbrooks in
Emde 1988) in večjo nedoslednostjo (Fauber in drugi 1990; Stoneman, Brody in Burke
1989), kar škodljivo vpliva na kakovost odnosa med staršem in otrokom (Shek 1996,
126). Tudi Gerard, Krishnakumar in Buehler (2006) podobno ugotavljajo, da
partnerski konflikt lahko negativno vpliva na otrokov razvoj preko stroge discipline,
pomanjkljivega sodelovanja staršev in konfliktov med starši in otrokom. Skladni
zakonski odnosi pa so po navadi povezani s senzitivnim starševstvom in toplimi
odnosi med starši in otroki (Burman, John in Margolin 1987; Cox in drugi 1989;
Goldberg in Easterbrooks 1984; Nugent 1991).
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2.3.2 Neposredni vpliv partnerskega odnosa na razvoj otrok
Več raziskav kaže na to, da obstaja večja povezanost med otrokovim razvojem in
zakonskim konfliktom staršev, kot pa s splošnim zakonskim zadovoljstvom staršev
(Cummings in Davies 1994; Grych in Fincham 1990; Jouriles, Farris in McDonald
1991; Katz in Gottman 1993).

Raziskovalci neposrednih posledic odnosa med zakoncema na otrokov razvoj so
namenili posebno pozornost odprtemu konfliktu (Grych in Fincham 1990), ker je bila
ta značilnost zakonskega odnosa najpogosteje povezana z vedenjskimi težavami otrok
(Holden in Ritchie 1991; Jenkins in Smith 1991; Jouriles, Murphy in O'Leary 1989;
Porter in O'Leary 1980). Cummings in njegovi sodelavci (1992) so na podlagi raziskav
z opazovanjem in eksperimentalnimi simulacijami, v katerih so bili otroci sistematično
izpostavljeni različnim situacijam jeze med odraslimi, ugotovili, kako izpostavljenost
odkritemu konfliktu prizadene otroke. To delo je pokazalo, da so nekatere značilnosti
medstarševske jeze, npr. pogostost, način, tema konfliktov in njihova razrešitev,
povezane z različnimi vidiki otrokovega funkcioniranja. Pogosteje ko malčki
opazujejo epizode jeze med staršema, bolj negotovo in vznemirjeno se obnašajo, ko so
izpostavljeni takšnim konfliktom (Cummings, Zahn-Waxler in Radke-Yarrow 1981).
Kadar je tema spora med zakoncema v zvezi z otrokom, je bolj verjetno, da se otrok
odzove s slabimi občutki o sebi, nemočjo, strahom in tesnobo (Grych, Seid in Fincham
1991), kar se ujema z ugotovitvami Jourilesa, Murphyja in drugih (1991), da
nesoglasja staršev glede vzgoje otrok odločno napovedujejo vedenjske probleme otrok.
Pomembno je tudi, kako se konflikti končajo. Ko so Cummings, Ballard, El-Sheikh in
Lake (1991) konfliktnim epizodam v nadzorovanih laboratorijskih poskusih dodali
različne zaključke, so opazili različne odzive otrok. Najbolj negativen odziv pri otrocih
je vzbudila nerazrešena jeza, razrešen konflikt pa je vzbudil najmanj negativen odziv.
Vendar otroci na podlagi projekcijske identifikacije odreagirajo tudi na prikriti konflikt
staršev, na primer tako, da razvijejo psihične motnje, motnje v čustvenem razvoju, pri
učenju, lahko se pojavijo tudi psihotična obolenja (Gostečnik 2006a, 482).
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Zakonske stiske in konflikti so povezani poleg s slabo učno uspešnostjo in različnimi, z
vedenjem povezanimi težavami, še s številnimi drugimi škodljivimi učinki na otroke,
vključno z depresijo, zaprtostjo vase, slabimi socialnimi kompetencami in
zdravstvenimi težavami, o čemer poročajo številni avtorji (na primer Cowan in Cowan
1987, 1990; Cowan in drugi 1991; Cummings in Davies 1994; Gottman in Katz 1989;
Howes in Markman 1989; Katz in Gottman 1991a, 1991b; Porter in O'Leary 1980).
Zanimiva je ugotovitev, do katere sta prišla Howes in Markman (1989, 1991), da so
načini komunikacije, ki so jih opazovali med pari pred zakonom, napovedovali varnost
navezanosti njihovih predšolskih otrok mnogo let kasneje. Še izraziteje pa so
napovedovali prihodnjo negotovost otrok težavni odnosi med zakoncema s
stopnjevanjem negativnih čustev in moževim umikom.
Simptomatika otrok je pogosto odraz nepredelanih bolečih in konfliktnih vsebin
staršev. Starši se na primer lahko izogibajo svojim notranjim in medsebojnim
konfliktom tako, da se preveč posvečajo otrokom, kakor meni Cvetek (2010, 121), kar
ima lahko za posledico vzpostavitev koalicije med enim staršem in otrokom (Gable,
Belsky in Crnic 1992, 285) in lahko vodi tudi v čustveno zlorabo otroka (Kompan
Erzar in Poljanec 2009, 123). Otroci prevzamejo starševske nerazrešene čustvene
vsebine, se z njimi identificirajo in se na zakonski konflikt staršev odzovejo z motečim
vedenjem (Cvetek 2010, 121).
Kakor pravi Gostečnik (2011, 112), naj informacija o zakonskih zapletih ob
upoštevanju razmejitev ne bi postala del otroškega podsistema, kar pa je praktično
nemogoče, ker se informacija na podzavestni ravni vseeno širi po družinskem sistemu,
zato je zelo pomembno, da zakonca svoje spore razrešujeta. Avtor še dodaja, da
nerazrešen konflikt, tudi če ga zakonca prikrivata, ravno tako kot odkrito izraženi
konflikt vpliva na otroke, ki prevzamejo njune razdiralne čustvene in miselne vsebine
in jih odražajo v različnih oblikah vedenjskih, čustvenih in drugih težav in simptomov.
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2.4 Stik s čustvi
Če posameznik brez težav prepoznava svoja čustva in jih izraža oziroma opisuje
drugim, pomeni, da je v stiku s čustvi. Stik s čustvi omogoča uravnavanje čustev
oziroma čustveno procesiranje. Večja stopnja težav pri zaznavanju in opisovanju
čustev ter izrazitejše navzven usmerjeno mišljenje je opredeljeno kot aleksitimija.
Raziskave dokazujejo povezanost med aleksitimijo in medosebnimi težavami ter nevarnim stilom navezanosti (Montebarocci in drugi 2004; Troisi in drugi 2001) in
težavami pri povezovanju z drugimi na intimni ravni (Mallinckrodt in Wei 2005;
Vanheule in drugi 2007; Weinryb in drugi 1996).
Težave, ki jih doživljajo posamezniki z aleksitimijo v medosebnih odnosih, vključujejo
na primer izogibanje intimnosti, neempatičnost in nenavezanost (Guttman in Laporte,
2002). Glede na to je pričakovati odražanje vpliva težav pri stiku s čustvi tako v
partnerskem odnosu kot tudi v odnosu med staršem in otrokom, kajti, kot sta prepričana
Siegel in Hartzell (2004), čutenj, ki jih ne ozavestimo in o njih ne spregovorimo, ne
moremo nadzorovati in zato veliko močneje vplivajo na naše vedenje.

2.4.1 Stik s čustvi in partnerski odnos
Številni avtorji se strinjajo, da so za intimnost v partnerskem odnosu potrebne čustvene
spretnosti partnerjev. Cordova, Gee in Warren (2005, 220) na primer pišeta, da je vsako
intimno partnerstvo čustveno zahtevno, ker vključuje dogodke, ki gradijo bližino,
toplino ter varnost in dogodke, ki so čustveno boleči. Na podlagi rezultatov raziskave
ugotavljajo, da so za zdrav zakonski odnos bistvene tudi čustvene spretnosti, kot so
sposobnosti prepoznavanja in izražanja čustev, empatije in obvladovanja bolečih
čutenj, in sicer zaradi svoje spodbujevalne vloge, ki jo imajo v procesih intimnosti
(219). Stopnja intimnosti, ki jo pari dosežejo kot partnerji, je odvisna od čustvenih
spretnosti, ki jih partnerji prinesejo v odnos (232).
Za globoko navezanost sta potrebna zaupanje in zmožnost delitve pomembnih misli in
čutenj, tako pozitivnih kot negativnih, trdijo Markman, Stanley in Blumberg (2010,
109). Gary Chapman (2009, 40) podobno meni, da je intimna čustva med zakoncema
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mogoče ohranjati le z razkrivanjem samega sebe in navaja razloge, zakaj je po poroki
komunikacija na globlji čustveni ravni tako težavna, da se po njegovem mnenju večina
parov le površinsko pogovarja na ravni izmenjave tehničnih informacij. Avtor navaja
naslednje razloge (41–42):
1. Ker nismo v stiku s čustvi ali zato, ker so nam, ko smo odraščali, privzgojili strah
pred tem, da bi izrazili, kar zares mislimo in čutimo, ali pa zato, ker smo zaradi globoke
čustvene bolečine iz otroštva, ki je nismo predelali (npr. žalost zaradi smrti starša,
bolečina ob ločitvi staršev) ta čustva potlačili.
2. Ker se bojimo, kako se bo odzval zakonec (da nas bo obsojal; da bo rekel, da ne
čutimo prav; da se bo razjezil ali nas zavrnil). Ta strah ima lahko korenine v izkušnjah
iz otroštva.
3. Ker se v preteklosti morda nismo naučili govoriti o čustvih.
4. Ker ne želimo s svojimi čustvi obremenjevati zakonca.
Težave z izražanjem čustev so med najpogostejšimi težavami, o katerih tožijo pari, ki
poiščejo terapevtsko pomoč, ugotavlja Gottman (1999).
Tudi po Gostečnikovem mnenju (2010a, 255) je izražanje afektov zelo pomemben
dejavnik kakovostnega intimnega odnosa in neupoštevanje afektivnega signala drugega
lahko vodi v konflikt, kajti za vzpostavitev empatičnega procesa, ki je zelo pomemben
pri gradnji intimnosti, je po mnenju Robinsove (2010) potrebno odgovoriti na izraženi
afekt partnerja tako, da ta afekt najprej prepoznamo, ga sprejmemo in pošiljatelju damo
vedeti, da ga razumemo. Ta proces zahteva zmožnost stika s čustvi. »Ko dva
posameznika delita globoko občutje afektivnega doživljanja, se med njima pojavi
občutek silovite bližine, povezanosti in intime« pravi Gostečnik (2010a, 255).
Ker se ne pogovarjajo o svojih pristnih občutjih, pari pogosto obtičijo v destruktivnih
vzorcih (Goldman 2011).
Greenberg in Johnson (1986) sta ugotovila, da prebujanje čustev v partnerski terapiji
pospešuje intimnost in razreševanje konfliktov. Rezultati raziskave, ki jo navajajo
Cordova, Gee in Warren (2005, 232), pa so pokazali, da terapevtske intervence,
namenjene obravnavanju težav partnerjev z intimnostjo (npr. Jacobson in Christensen
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1996; Johnson in Greenberg 1994) pri klientih s primanjkljajem spretnosti za
identifikacijo ali komunikacijo čustev verjetno ne bodo učinkovite brez neposredne
ocene in obravnave čustvenih spretnosti.

2.4.2 Stik s čustvi in starševstvo
Otroci vzbujajo staršem ogromno čutenj in stisk iz otroštva, ki jih morajo prenesti v
odrasli, če je le mogoče v intimni odnos, jih tam začutiti ter poiskati njihov pomen
(Hughes 2007). Pri tem sta si lahko partnerja drug drugemu v veliko pomoč, kajti
čutenja, ki jih ob otrocih začutita, imata možnost med sabo ozavestiti, ubesediti ter s
tem razumeti in predelati (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 121). Če bosta zmožna te
ranljivosti in v njej vztrajala, bosta tako dala otrokom največjo popotnico za življenje
(Hughes 2007), pri tem pa sta potrebni njuni zmožnosti prepoznavanja in izražanja
čustev. Te sposobnosti so potrebne tudi materi, kajti da lahko pride med njo in otrokom
do čustvene interakcije, mora mati zaznavati lastne emocije in biti z njimi v stiku ter jih
ločiti od čustev, ki jih pri njej vzbuja otrok, kar lahko stori le, če je ozavestila svoja
čutenja in ima zanje besede (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 75-76).
Boleče izkušnje, ki jih starši ne predelajo, lahko povzročajo težave v odnosu med
staršem in otrokom (Poljanec in Simonič 2008, 245). Dobro je, da se starši čim bolj
zavedajo svojih notranjih procesov, strahov in želja, sicer se bodo prenašali na otroke
(Kompan Erzar in Poljanec 2009, 120). Otroci namreč ta čutenja staršev čutijo preko
vzajemnega nebesednega čustvenega mehanizma projekcijske in introjekcijske
identifikacije (Gostečnik 2006a,463), jih srkajo in jih izražajo preko različne
simptomatike (Gostečnik 2002).
Pri starših, ki so pretirano zaščitniški, ker hočejo preprečiti, da bi se otrok soočil s
frustracijami in neprijetnimi občutji, najverjetneje zato, ker se sami ne želijo soočiti z
neprijetnimi čutenji in zaradi tega ne morejo otroku pomagati uravnavati njegovih
občutij, ker jih tudi sami ne znajo regulirati (Žugman 2012, 34), gre verjetno za
pomanjkanje stika s čustvi.
Globlje razumevanje sebe prispeva k boljšemu odnosu z otrokom in pomaga staršem
graditi globlji partnerski odnos (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 120).
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3 RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA
METODOLOGIJA

3.1 Raziskovalni problem

Večina staršev želi po našem mnenju omogočiti otrokom čim boljše pogoje za njihov
razvoj in zadovoljstvo ter za to namenijo veliko svojega časa, energije in tudi
finančnih sredstev. Dogaja se, da dajejo starši otrokom celo preveč, a ne dovolj tistega,
kar resnično potrebujejo. Otroka postavijo v središče vseh svojih prizadevanj in
družinskega življenja in ob tem, velikokrat povsem nehote, zanemarijo svoj partnerski
odnos. Ob tem se lahko poruši zdrava družinska struktura, v kateri bi moral biti
temeljni zakonski oziroma partnerski odnos. Zaradi tega ne trpita škode le partnerja in
njun partnerski odnos, temveč tudi otroci. MacFarlane (2004) na primer trdi, da sta
zdrava družina in funkcionalen zakonski odnos med starši bistvena za razvoj
posameznega družinskega člana kakor tudi celotnega družinskega sistema, Gostečnik
(2010 b, 262) pa poudarja, da je za otrokov zdrav razvoj poleg odnosa vsakega od
staršev z otrokom bistven tudi partnerski odnos staršev. Otroci so zelo občutljivi na
vse odnose, dogajanje in vzdušje v družinskem sistemu in številni avtorji (npr.
Gostečnik 2011, 2010; Cummings in Davies 2010; Farah in Rohner 2012; Howes in
Markman 1989, 1991) se strinjajo, da se otroci nanje odzivajo na različne načine, na
primer s pojavom neprimernega vedenja, fizičnih ali psihičnih simptomov,
zmanjšanjem učne uspešnosti.
Ne le pri starših, tudi pri strokovnih delavcih, ki obravnavajo otroke z vedenjskimi in
drugimi težavami in simptomi, opažamo, da spregledajo sistemski vidik otrokovega
razvoja in težav otrok, ko so usmerjeni v razreševanje njihovih težav, ki so pogosto le
simptomi nekih globljih zapletov v družini in zanemarijo njihov dejanski vzrok.
Posameznikova zmožnost stika s čustvi ima pomembno vlogo pri uravnavanju čustev,
to pa je, kot navaja Cvetek (2013, 1), ključno za kakovost njegovih odnosov. Stik s
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čustvi je torej pomemben dejavnik kakovosti odnosov med partnerjema in odnosov
med starši in otroki in posledično vpliva tudi na probleme oziroma močna področja
otrok.

3.2 Raziskovalni cilji in hipoteze
Namen našega dela je raziskati, ali obstaja povezanost med čustveno bližino oziroma
odtujenostjo med partnerjema in splošno kakovostjo partnerskega odnosa ter med
kakovostjo emocionalnega starševstva in težavami in močmi otrok ter med zmožnostmi
stika staršev s čustvi in kakovostjo partnerskega odnosa, kakovostjo emocionalnega
starševstva ter težavami in močmi otrok. V ta namen smo postavili naslednje hipoteze,
ki smo jih želeli z raziskavo preveriti:

Hipoteza 1: Med kakovostjo partnerskega odnosa in kakovostjo emocionalnega
starševstva obstaja statistično pomembna povezanost.
Hipoteza 2: Med kakovostjo partnerskega odnosa staršev ter med težavami in močmi
njihovih otrok obstaja statistično pomembna povezanost.
Hipoteza 3: Fantje in dekleta se statistično pomembno razlikujejo v težavah in močeh.
Hipoteza 4: Skupini mlajših in starejših otrok ter mladostnikov se pomembno
razlikujeta v težavah in močeh.
Hipoteza 5: Starši z manjšo zmožnostjo stika s čustvi doživljajo nižjo kakovost
zakonskega oziroma partnerskega odnosa kot starši z višjo zmožnostjo stika s čustvi.
Hipoteza 6: Starši z boljšo zmožnostjo stika s čustvi imajo do svojih otrok višjo
stopnjo emocionalnega starševstva kot starši z manjšo zmožnostjo stika s čustvi.
Hipoteza 7: Otroci staršev z manjšo zmožnostjo stika s čustvi imajo več problemov in
manj močnih področij kot otroci staršev z boljšim stikom s čustvi.
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Hipoteza 8: Skupine staršev se glede na stopnjo izobrazbe statistično pomembno
razlikujejo v kakovosti partnerskega odnosa, stopnji emocionalnega starševstva,
zmožnosti stika s čustvi ter stopnji izraženosti težav in moči njihovih otrok.

3.3 Raziskovalne metode
3.3.1 Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo 120 staršev, ki so imeli v času izvedbe raziskave najmanj
enega otroka v starostnem obdobju od 5 do 18 let, od tega 111 mater (M = 38,4 let, SD
= 5,6) in 9 očetov (7,5 %, M = 44,7 let, SD = 6,7). Povprečna starost staršev je 38,8 let
(SD = 5,9 let).
Od vseh v raziskavi udeleženih staršev jih ima 1,7 % končano osnovno, 5 % poklicno,
22,5 % srednjo šolo, 32,5 % jih ima višjo ali visokošolsko ter 25,8 % univerzitetno
izobrazbo, 12,5 % jih je s specializacijo, magisterijem ali doktoratom. Največ staršev
(88 oz. 73,3 %) je bilo poročenih, 23 (19,2 %) jih je bilo neporočenih v partnerski
zvezi, 7 (5,8 %) jih je bilo ločenih, 2 (1,7 %) pa sta bila samska. Od vseh 120 staršev
jih je skupaj (v skupnem gospodinjstvu) z zakoncem oziroma partnerjem živelo 106
(88,3 %). V raziskavi sodelujoči starši imajo povprečno 2,2 otroka (SD = 0,96).
Starši so ocenjevali svoje emocionalno starševstvo v odnosu do svojega otroka (iz
starostnega obdobja od 5 do 18 let) in otrokove težave in moči. Če so imeli več otrok iz
omenjenega starostnega obdobja, so ocenjevali tistega izmed njih, ki jim je tedaj
povzročal največ skrbi. Povprečna starost otrok, ki so jih starši upoštevali pri
ocenjevanju, je bila 10 let (SD = 4,2) in so bili po spolu zelo enakomerno zastopani –
fantov je bilo 50,8 %, deklet pa 49,2 %.

3.3.2 Merski pripomočki
V raziskavi smo poleg demografskih vprašanj uporabili naslednjih pet vprašalnikov:
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1. Vprašalnik medsebojne prilagojenosti partnerjev (DAS – Dyadic Adjustment Scale)
(Spanier 1976)
2. Vprašalnik čustvene odtujenosti zakoncev (MDS – The Marital Disaffection Scale)
(Kayser 1996)
3. Vprašalnik emocionalnega starševstva – različico, v kateri starši ocenjujejo svoj
čustveni odnos do otrok (Žugman 2012)
4. Začetni vprašalnik spremembe v sistemski terapiji (STIC – Systemic Therapy
Inventory Of Change) – lestvico otrokovih problemov in moči (Pinsof in drugi
2009)
5. Torontska lestvica aleksitimije (Toronto Alexithymia Scale – TAS-20) (Bagby,
Parker in Taylor 1994).

3.3.2.1 Vprašalnik medsebojne prilagojenosti (DAS)
Vprašalnik medsebojne prilagojenosti (angl. Dyadic Adjustment Scale – DAS) (Spanier
1976) je samoocenjevalni inštrument, ki vsebuje 32 postavk in je namenjen ocenjevanju
kakovosti zakonske zveze oziroma partnerske skupnosti. Vprašalnik, ki meri
medsebojno prilagojenost med partnerjema na kontinuumu od »zelo dobro prilagojen
odnos« do »zelo slabo prilagojen odnos«, ima štiri faktorje:
1. strinjanje med partnerjema: se nanaša na to, kako pogosto se partnerja med seboj
strinjata na različnih področjih njunega medsebojnega odnosa (o življenjski filozofiji,
pomembnih stvareh, ciljih in odločitvah, karieri, religiji, morali, o upravljanju z
družinskimi financami, rekreaciji, prostočasnih aktivnostih, prijateljih, ravnanju s starši,
domačih opravilih, količini skupaj preživetega časa);
2. izražanje naklonjenosti: se nanaša na to, kako pogosto se partnerja strinjata glede
načina izražanja njune medsebojne naklonjenosti in spolnih odnosov ter kakšna je
morebitna izraženost težav na tem področju v zadnjih nekaj tednih;
3. zadovoljstvo z odnosom: se nanaša na to, koliko sta partnerja zadovoljna z dejstvom,
da sta poročena, koliko si želita ostati skupaj, v kolikšni meri sta prepričana, da se stvari
med njima odvijajo dobro, koliko se lahko drug na drugega zaneseta, kako dobro drug
drugega prenašata, koliko se prepirata, koliko sta v odnosu srečna in kaj sta pripravljena
storiti za uspeh njunega odnosa;
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4. stik (kohezija) med partnerjema: se nanaša na to, koliko skupnih interesov imata
partnerja, koliko si med seboj izmenjujeta svoje ideje, koliko se skupaj smejita, v
kolikšni meri počneta stvari skupaj.
Vprašalnik ima visoko stopnjo zanesljivosti (Cronbachova alfa za strinjanje med
partnerjema je 0,90, za izražanje naklonjenosti 0,73, za zadovoljstvo z odnosom 0,94, za
kohezivnost 0,84, skupno 0,96), ki se je potrdila tudi v naši raziskavi (za strinjanje med
partnerjema je Cronbachova alfa 0,91, za izražanje naklonjenosti 0,71, za zadovoljstvo z
odnosom 0,92, za kohezivnost 0,84).
Vprašalnik ima dobro vsebinsko in kriterijsko veljavnost. Preverjena je tudi konstruktna
veljavnost. Vprašalnik visoko korelira s predhodnimi podobnimi merskimi instrumenti
(Corcoran in Fischer 2013, 99).

3.3.2.2 Vprašalnik čustvene odtujenosti zakoncev (MDS)
Samoocenjevalni vprašalnik čustvene odtujenosti (MDS) (Kayser 1996, 83–88) meri
stopnjo medsebojne odtujenosti oziroma stopnjo medsebojne bližine med partnerjema.
Medsebojna odtujenost vključuje občutja brezbrižnosti in apatije do partnerja,
pomanjkanje skrbi drug za drugega ter pomanjkanje čustvene navezanosti oziroma
pomanjkanje želje po čustveni bližini.
Vprašalnik ima 21 postavk. Udeleženec ocenjuje posamezne postavke (koliko se strinja
s posamezno postavko) na 4-stopenjski lestvici. Vrednosti postavk se sešteje skupaj, ker
se vprašalnik vrednoti kot enovita dimenzija, in sicer kot zakonska odtujenost. Višji
rezultat pomeni večjo stopnjo medsebojne odtujenosti.
Za ameriški vzorec 354 partnerjev je bila narejena naslednja razvrstitev stopenj
zakonske odtujenosti (Kayser 1996, 87):
21 do 26 točk – nizka stopnja odtujenosti
27 do 34 točk – podpovprečna stopnja
35 do 42 točk – povprečna stopnja odtujenosti
43 do 54 točk – nadpovprečna stopnja odtujenosti
55 do 84 točk – visoka stopnja odtujenosti/nizka stopnja čustvene naklonjenosti.
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Avtorica Kayser (1996, 86) navaja, da je vprašalnik pokazal zelo dobro zanesljivost, saj
znaša Chronbachova alfa 0,97. Tudi v naši raziskavi je vprašalnik pokazal zelo dobro
zanesljivost, saj smo dobili podobno vrednost Chronbachove alfe (0,96).
Vprašalnik ima dobro kriterijsko veljavnost, in sicer je pokazal visoke pozitivne
korelacije s podobno mero (r = 0,93; skala Snyderja in Regtsa), visoke negativne
korelacije z mero zakonske sreče (r = -0,56) in visoke negativne korelacije z mero
zakonske bližine (r = -0,86). Diskriminantna veljavnost kaže pomembno korelacijo
rezultata vprašalnika s kliničnim statusom udeležencev, ki so vključeni ali niso
vključeni v zakonsko terapijo (Kayser 1996, 86).

3.3.2.3 Vprašalnik emocionalnega starševstva
Vprašalnik emocionalnega starševstva (Žugman 2012) ima tri oblike: Emocionalno
starševstvo za mamo (ESM) in Emocionalno starševstvo za očeta (ESO), ki ju
izpolnjujejo otroci, in Emocionalno starševstvo – starši, ki je namenjen izpolnjevanju
staršem. Vsaka oblika vprašalnika je sestavljena iz 25 trditev, ki se nanašajo na
emocionalno starševstvo matere ali očeta.
Poddimenzije vprašalnika zajemajo naslednje vsebine:
1. Pogovor o čustvih: se nanaša na pogovor starša z otrokom o prijetnih in neprijetnih
čustvih, čustveno podporo, ki jo je deležen otrok s strani starša, pomoč pri razumevanju
razlogov za otrokova čustva, pomoč pri ravnanju s čustvi s strani starša ter občutek,
koliko starš razume čustva otroka.
2. Čustvena izraznost: se nanaša na značilnost starša, koliko obvladuje svoja čustva
jeze, strahu, žalosti, veselja, koliko se za čustva zanima in na oddajanje čustvene topline
ali hladnosti.
3. Odzivi na otrokova čustva: se nanašajo na značilnost starša v odnosu do otroka in
zajemajo možnost, da se otrok ob staršu čustveno umiri, potolaži; na zanimanje starša za
čustveno stanje otroka in spodbujanje otroka, da govori o svojih čustvih.
4. Varnost čustvenega samorazkrivanja pa se nanaša na občutek otroka, koliko je
izražanje čustev ob starših varno, koliko lahko otrok staršu zaupa občutke žalosti,
strahu, jeze in veselja, ter kako otrok ocenjuje zmožnost starša, da sprejme njegova
čustva.
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Udeleženci s pomočjo petstopenjske lestvice označijo, kako močno se s trditvami
strinjajo oz. ne strinjajo. ESO in ESM meri emocionalno starševstvo iz zornega kota
otroka, ES – starši pa z vidika samih staršev. Pri testu je možno doseči najmanj 25 točk
in največ 125 točk. Večji kot je seštevek točk, bolj se predvideva, da se starši
poslužujejo emocionalnega starševstva.
V raziskavi (Žugman 2012) je pri testu za mame znašala Cronbachova alfa 0,82 in pri
testu za očete 0,91, kar kaže na dobro zanesljivost. Poddimenzije pa so na testu
zanesljivosti dosegle naslednje vrednosti Cronbachove alfe:
1. Emocionalno starševstvo za očete: pogovor o čustvih 0,82, čustvena izraznost 0,53,
odzivi na otrokova čustva 0,86, varnost čustvenega samorazkrivanja 0,68;
2. Emocionalno starševstvo za mame: pogovor o čustvih 0,91, čustvena izraznost 0,77,
odzivi na otrokova čustva 0,90, varnost čustvenega samorazkrivanja 0,74.
V naši raziskavi smo dobili za posamezne dimenzije vprašalnika ES – starši naslednje
vrednosti Chronbachove alfe: pogovor o čustvih 0,80, čustvena izraznost 0,59, odzivi na
otrokova čustva 0,75 in varnost čustvenega samorazkrivanja 0,60.

3.3.2.4 Začetni STIC – lestvica otrokovih problemov in moči
Vprašalnik spremembe v sistemski terapiji (angl. SystemicTherapy Inventory of Change
– STIC), katerega avtorji so Pinsof, Zinbarg, Lebow, Knobloch-Fedders, Durbin,
Chambers, Latta, Karam, Goldsmith in Friedman (2009), meri spremembo v procesu
družinske, zakonske in individualne terapije. Sestavljen je iz dveh različnih oblik. Prva
je Začetni STIC (angl. Initial STIC), ki je daljši in je namenjen merjenju na začetku
terapevtske obravnave. Druga je Vmesni STIC (angl. Intersession STIC), ki je krajši in
namenjen vmesnim merjenjem med terapevtsko obravnavo oziroma končnemu merjenju
ob zaključku terapevtske obravnave.
Za zbiranje podatkov v naši raziskavi smo uporabili 28 postavk lestvice otrokovih
problemov in moči iz začetnega STIC-a, ki so jih na petstopenjskih lestvicah
Likertovega tipa ocenjevali starši.
Lestvica otrokovih problemov in moči začetnega STIC-a ima 9 dimenzij: depresivnost
(3 postavke), anksioznost (3 postavke), antisocialnost (6 postavk), ki ima še 3
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poddimenzije, in sicer agresijo, kljubovalnost in delinkventnost, samokontrola oziroma
impulzivnost (4 postavke), zloraba substanc (2 postavki), povezanost med otrokom in
staršem (2 postavki), prosocialnost (3 postavke), odnos do hrane (2 postavki) ter
socialno oziroma akademsko področje (3 postavke).
Za lestvico otrokovih problemov in moči v Začetnem STIC-u je Pinsof s sodelavci
(2009, 149) dobil koeficiente zanesljivosti od 0,55 do 0,85, v naši raziskavi pa znaša
Chronbachova alfa od 0,23 (za poddimenzijo kljubovalnost) do 0,77.
Lestvica otrokovih problemov in moči ima zelo močno konvergentno veljavnost z
dobro ovrednotenimi in široko uporabljanimi kriterijskimi merami. Podlestvici
depresije in anksioznosti zelo dobro korelirata z nekaterimi podlestvicami vprašalnika
Child Behavior Checklist (Pinsof in drugi 2009, 153–154).

3.3.2.5 Vprašalnik TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale)
Za ugotavljanje stopnje stika s čustvi pri udeležencih smo uporabili vprašalnik TAS-20
(Bagby, Taylor in Parker 1994), ki je samoocenjevalni inštrument za merjenje
aleksitimije. Ljudje z aleksitimijo imajo težave s prepoznavanjem in opisovanjem
čustev ter minimalizirajo čustveno doživljanje in osredotočajo pozornost navzven.
TAS-20 ima tri faktorje:
1. Faktor Težave z identifikacijo čustev meri težave pri prepoznavanju čustev.
2. Faktor Težave z opisovanjem čustev meri težave z opisovanjem čustev.
3. Faktor Navzven usmerjeno mišljenje meri težnjo posameznika k osredotočanju
pozornosti navzven.
Vprašalnik ima 20 postavk, za katere udeleženci ocenjujejo stopnjo strinjanja na 5stopenjski Likertovi lestvici. Skupni rezultati posameznikov se gibajo v razponu od 20
do 100 točk, pri čemer predstavlja skupni rezultat od vključno 61 točk navzgor visok
nivo, 51 točk in manj pa nizek nivo aleksitimije.
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Vprašalnik TAS-20 ima dobro zanesljivost (Cronbachova alfa 0,81). V naši raziskavi
smo dobili Chronbachovo alfo od 0,65 (za faktor navzven usmerjeno mišljenje) do 0,88
(za težave z identifikacijo čustev).
Avtorji vprašalnika navajajo, da raziskovanje z uporabo vprašalnika TAS-20 kaže na
ustrezno raven konvergentne in sočasne veljavnosti in da se trifaktorska struktura
teoretično ujema s konstruktom aleksitimije (Bagby, Taylor in Parker 1994, 33).

3.3.3 Postopek raziskave
Za sodelovanje v raziskavi smo prosili starše otrok iz osnovnih šol v Šmarjah,
Marezigah in v Luciji, starše otrok iz vrtca v Škofijah, starše v materinskih domovih,
varnih hišah ter kriznih centrih za ženske v Sloveniji, v zakonskih skupinah v Kopru –
Sv. Marko, v Bertokih in Ankaran – Škofije ter starše preko spletnih forumov s
starševsko

in/ali

partnersko

vsebino

(med.over.net,

iskreni.net,

ringaraja.net,

drogart.org, viva.si, jazsemvredu.si). S svetovalnimi delavkami v osnovnih šolah ter
vodstvom materinskih domov, varnih hiš ter kriznih centrov smo se dogovorili, da bodo
posredovali staršem učencev oziroma staršem, nastanjenim v njihovih institucijah, naše
pisno povabilo k izpolnitvi vprašalnika v elektronski obliki, če imajo vsaj enega otroka
v starostnem obdobju od 5 do 18 let. Zagotovljena jim je bila anonimnost odgovorov in
uporaba izključno za namene naše raziskave. Navedena je bila tudi povezava do
vprašalnika. Obvestila z enakimi informacijami smo poslali tudi v zakonske skupine in
jih objavili na spletnih forumih.

Podatke smo zbirali od maja 2013 do septembra 2013. Za analizo rezultatov smo
uporabili program SPSS 20.
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4 REZULTATI

4.1 Osnovni opis rezultatov
Tabela 1
Najnižje, najvišje in povprečno število točk ter standardne deviacije faktorjev
vprašalnika medsebojne prilagojenosti in vprašalnika zakonske odtujenosti

Skupaj medsebojna

N

Min

Max

M

SD

106

46,00

145,00

116,2358 19,68879

prilagojenost
-

Strinjanje med partnerjema

106

23,00

65,00

51,9245

8,13891

-

Izražanje naklonjenosti

106

1,00

12,00

9,0377

2,38217

-

Zadovoljstvo z odnosom

106

12,00

49,00

39,2453

7,07485

-

Kohezija med partnerjema

106

5,00

24,00

16,0283

4,53023

106

21,00

74,00

32,4623

12,68007

Zakonska odtujenost

Opombe: Min – najnižje doseženo število točk, Max – najvišje doseženo število točk, M – povprečno
število točk, SD – standardna deviacija.

Tabela 2
Najnižje, najvišje in povprečno število točk ter standardne deviacije faktorjev
vprašalnika emocionalnega starševstva

Skupaj emocionalno
starševstvo

N

Min

Max

M

120

76,00

121,00

104,0917

SD
9,63537

-

Pogovor o čustvih

120

17,00

30,00

25,8167

2,99575

-

Čustvena izraznost staršev

120

17,00

30,00

24,4250

2,88916

-

Odzivi na otrokova čustva

120

23,00

35,00

31,3417

3,00838

-

Varnost čustvenega

120

14,00

27,00

22,5083

3,08968

samorazkrivanja

Opombe: Min – najnižje doseženo število točk, Max – najvišje doseženo število točk, M – povprečno
število točk, SD – standardna deviacija
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Tabela 3
Najnižje, najvišje in povprečno število točk ter standardne deviacije faktorjev lestvice
otrokovih problemov in moči iz Začetnega vprašalnika STIC
N

Min

Max

M

SD

Skupaj otrokovi problemi in moči

120

56

85

68,6833

6,19567

-

Depresivnost

120

3,00

11,00

4,9667

1,32800

-

Anksioznost

120

3,00

12,00

5,0750

1,75931

-

Antisocialnost: jeza/agresija

120

2,00

9,00

4,0000

1,46672

-

Antisocialnost: kljubovalnost

120

2,00

8,00

4,5500

1,22200

-

Antisocialnost: delinkventnost

120

2,00

8,00

4,0667

1,37035

-

Samokontrola/impulzivnost

120

4,00

15,00

8,7417

2,61700

-

Zloraba substanc

120

2,00

6,00

2,1917

,63901

-

Povezanost med otrokom in

120

5,00

10,00

8,5417

1,28270

staršem
-

Prosocialnost

120

5,00

14,00

10,4750

1,63451

-

Odnos do hrane

120

2,00

10,00

3,9583

1,94200

-

Socialno in akademsko področje

120

4,00

15,00

12,1167

2,27955

Opombe: Min – najnižje doseženo število točk, Max – najvišje doseženo število točk, M – povprečno
število točk, SD – standardna deviacija.
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Število točk

Slika 1: Delež doseženih točk za vse dimenzije vprašalnika TAS-20 skupaj
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Tabela 4
Najnižje (možno in doseženo), najvišje (možno in doseženo) in povprečno število točk
ter standardne deviacije faktorjev vprašalnika aleksitimije (TAS-20)

N

Min
možno

Max
doseženo možno

Skupaj

120

20

20

Težave z
identifikacijo
čustev

120

7

Težave z
opisovanjem
čustev

120

Navzven
usmerjeno
mišljenje

120

doseženo

M

SD

100

70

38,3083

10,85643

7

35

28

11,725

4,97382

5

5

25

19

9,5

3,5763

8

8

40

29

17,0833

4,54591

Opomba: M – povprečno število točk, SD – standardna deviacija

Če upoštevamo mejno vrednost, ki je določena za vrednotenje vprašalnika TAS-20, in
sicer za visok nivo aleksitimije od 61 točk navzgor, je visok nivo aleksitimije kazalo
5,8 odstotkov udeležencev, kar je razvidno iz slike 1. Kar 87,5 odstotkov udeležencev,
ki so dosegli do 51 točk, sodi v skupino z nizkim nivojem aleksitimije, pri čemer
želimo poudariti, da jih je kar velik delež dosegel bistveno manj od mejnih 51 točk in
za katere bi lahko rekli, da so kazali zelo nizko stopnjo aleksitimičnih lastnosti (od 20
do 30 točk 25,8 %; od 31 do 40 točk 38,4 % in od 41 do 51 točk 23,3 %). Od 52 do 60
točk (med visoko in nizko stopnjo aleksitimije) je doseglo 6,7 odstotkov udeležencev.

4.2 Povezanost med kakovostjo partnerskega odnosa staršev in
emocionalnim starševstvom
Za preverjanje hipoteze o povezanosti kakovosti partnerskega odnosa (kar smo
ugotavljali z vprašalnikoma o medsebojni prilagojenosti partnerjev (DAS) in o
odtujenosti med partnerjema (MDS) in kakovosti emocionalnega starševstva do svojih
otrok smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient, kjer so bili zanj izpolnjeni
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pogoji, pri ostalih spremenljivkah pa Spearmanov rho. Pri odtujenosti med partnerjema
(MDS), izražanju naklonjenosti med partnerjema (DAS), zadovoljstvu s partnerskim
odnosom (DAS), pogovoru o čustvih (ES) in odzivu na otrokova čustva (ES) ni bil
izpolnjen pogoj normalnosti distribucije, zato smo za računanje korelacij s temi
spremenljivkami uporabili Spearmanov rho.

Tabela 5
Korelacije med faktorji vprašalnika medsebojne prilagojenosti partnerjev (DAS),
odtujenostjo med partnerjema (vprašalnik MDS) in faktorji vprašalnika emocionalnega
starševstva

KAKOVOST PARTNERSKEGA ODNOSA

EMOCIONALNO
STARŠEVSTVO

N
POČ

ČIS

OOČ

VČS

Strinjanje med partnerjema

106

,531**

,403**

,496**

,163

Izražanje naklonjenosti

106

,480**

,421**

,405**

,198*

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom

106

,296**

,393**

,281**

,144

Kohezija med partnerjema

106

,428**

,420**

,421**

,184

106 -,398**

-,442**

-,332**

-,246*

DAS

MDS Odtujenost med partnerjema

Opomba: POČ – pogovor o čustvih, ČIS – čustvena izraznost staršev, OOČ – odziv na otrokova čustva,
VČS – varnost čustvenega samorazkrivanja. Krepko je Spearmanov rho, ostalo je Pearsonov
korelacijski koeficient. * – statistična pomembnost na nivoju 0,05,

**

– statistična pomembnost na nivoju

0,01.

Iz tabele 5 je razvidno, da gre za statistično pomembno pozitivno povezanost med
vsemi faktorji medsebojne prilagojenosti partnerjev (DAS) in faktorji emocionalnega
starševstva, razen povezanosti faktorja varnost čustvenega samorazkrivanja s
strinjanjem med partnerjema, zadovoljstvom s partnerskim odnosom in kohezijo med
partnerjema, ki pa niso statistično pomembne. Največja povezanost obstaja med
pogovorom o čustvih in strinjanjem med partnerjema, kjer je Spearmanov rho 0,531,
kar kaže na visoko povezanost, ki je statistično pomembna na nivoju 0,01. Majhno
povezanost zasledimo med varnostjo čustvenega samorazkrivanja in vsakim od štirih
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faktorjev medsebojne prilagojenosti partnerjev, med katerimi je statistično pomembna
(na nivoju 0,05) le povezanost z izražanjem naklonjenosti med partnerjema. Med
večino ostalih faktorjev medsebojne prilagojenosti partnerjev in faktorji emocionalnega
starševstva obstaja srednja povezanost, ki je tudi statistično pomembna na nivoju 0,01.
Med odtujenostjo med partnerjema in dimenzijami emocionalnega starševstva je
prisotna nizka do srednja negativna povezanost, ki je statistično pomembna.
Rezultati raziskave potrjujejo 1. hipotezo o statistično pomembni povezanosti med
kakovostjo partnerskega odnosa (katere pozitivni vidik smo ugotavljali z vprašalnikom
medpartnerske prilagojenosti, negativni vidik pa z odtujenostjo med partnerjema) in
kakovostjo emocionalnega starševstva.

4.3 Povezanost med kakovostjo partnerskega odnosa staršev in
težavami in močmi otrok
Ali obstaja povezanost med kakovostjo partnerskega odnosa staršev ter težavami in
močmi otrok smo ugotavljali s Pearsonovim oziroma Spearmanovim korelacijskim
koeficientom, kjer smo ugotovili, da niso izpolnjeni pogoji za uporabo Pearsonovega
koeficienta. Pogoja normalnosti distribucije, potrebnega za izračun Pearsonovega
koeficienta, niso izpolnjevale naslednje spremenljivke: odtujenost med partnerjema
(MDS), izražanje naklonjenosti med partnerjema (DAS), zadovoljstvo s partnerskim
odnosom (DAS), depresivnost, anksioznost, AS – jeza/agresija, zloraba substanc,
povezanost med otrokom in staršem, odnos do hrane in socialno/akademsko področje.

Rezultati raziskave (tabela 6) so pokazali, da je odtujenost med partnerjema pozitivno
povezana s težavami otrok (depresivnost, anksioznost, antisocialnost, impulzivnost,
zloraba substanc, problematičen odnos do hrane) in negativno z močmi otrok
(povezanost med otrokom in staršem, prosocialnost, socialno/akademsko področje).
Nasprotno pa je večja kakovost partnerskega odnosa, ki ga zaznamuje strinjanje med
partnerjema, izražanje naklonjenosti, zadovoljstvo s partnerskim odnosom in kohezija
med partnerjema negativno povezana s težavami in pozitivno z močmi otrok (le med
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kohezijo med partnerjema ter povezanostjo otroka in starša je negativna povezanost, ki
pa ni statistično pomembna).

Tabela 6
Korelacije med faktorji vprašalnika medsebojne prilagojenosti partnerjev (DAS) in
odtujenostjo med partnerjema (vprašalnik MDS) ter med problemi in močmi otrok
KAKOVOST PARTNERSKEGA ODNOSA
PROBLEMI IN MOČI OTROK

N

DAS

MDS

SMP

IN

ZO

K

OMP

Depresivnost

106

-,413**

-,453**

-,389**

-,221*

,395**

Anksioznost

106

-,379**

-,440**

-,410**

-,255**

,376**

AS – jeza/agresija

106

-,125

-,201*

-,201*

-,064

,161

AS – kljubovalnost/nasprotovanje

106

-,256**

-,400**

-,278**

-,096

,248*

AS –
delinkventnost

106

-,187

-,344**

-,301**

-,133

,229*

Impulzivnost

106

-,181

-,255**

-,190

-,241*

,179

Zloraba substanc

106

-,113

-,004

-,088

-,038

,052

Povezanost med otrokom in staršem

106

,432**

,370**

,325**

-,038

-,294**

Prosocialnost

106

,375**

,383**

,229*

,289**

-,210*

Odnos do hrane

106

-,226*

-,177

-,136

-,108

,214*

Socialno/akademsko področje

106

,162

,183

,137

,195*

-,094

Opombe: SMP – strinjanje med partnerjema, IN – izražanje naklonjenosti, ZO – zadovoljstvo z
odnosom, K – kohezija med partnerjema, OMP – odtujenost med partnerjema, AS – Antisocialnost.
Krepko je Spearmanov rho, ostalo je Pearsonov korelacijski koeficient. * – statistična pomembnost na
nivoju 0,05,

**

– statistična pomembnost na nivoju 0,01.

Največja statistično pomembna povezanost, in sicer od nizke, a večinoma zmerne
stopnje, obstaja med kakovostjo partnerskega odnosa staršev in depresivnostjo ter
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anksioznostjo otrok. Vsi faktorji kakovosti partnerskega odnosa so statistično
pomembno povezani tudi s prosocialnostjo otrok, in sicer od nizke do zmerne stopnje.
V treh do štirih od petih faktorjev kakovosti partnerskega odnosa se je pokazala
statistično pomembna nizka do zmerna povezanost s podlestvicama antisocialnosti, in
sicer kljubovalnostjo/nasprotovanjem in delinkventnostjo ter s povezanostjo med
otrokom in staršem. Raziskava ni pokazala statistično pomembne povezanosti med
kakovostjo partnerskega odnosa in zlorabo substanc. Pri socialno/akademskem
področju, jezi (kot podlestvici antisocialnosti), impulzivnosti in odnosu do hrane pa se
je pokazala nizka statistično pomembna povezanost le z enim ali dvema od petih
faktorjev kakovosti odnosa med partnerjema.
Na podlagi dobljenih rezultatov v splošnem lahko potrdimo drugo hipotezo, da med
kakovostjo partnerskega odnosa staršev ter med težavami in močmi njihovih otrok
obstaja statistično pomembna povezanost, zavrnemo pa jo v zvezi z zlorabo substanc
in socialno/akademskim področjem.

4.4 Razlike v težavah in močeh otrok glede na njihov spol in starost
Ker je Kolmogorov-Smirnov test pokazal, da naslednje težave oziroma moči otrok
statistično pomembno odstopajo od normalne distribucije: depresivnost (p = 0,000),
anksioznost (p = 0,000), agresivnost (p = 0,001), kljubovalnost (p = 0,000),
delinkventnost (p = 0,001), zloraba substanc (p = 0,000), povezanost med otrokom in
staršem (p = 0,000), prosocialnost (p = 0,008), odnos do hrane (p = 0,000) in
socialno/akademsko področje (p = 0,021), smo za testiranje razlik v teh težavah in
močeh otrok glede na njihov spol in starost uporabili Mann-Whitneyev U-test. Za
impulzivnost pa smo uporabili t-test za neodvisne vzorce s predvidevanjem o enaki
varianci, ker je bilo s Kolmogorov-Smirnovim testom ugotovljeno, da gre za normalno
distribucijo podatkov (p = 0,063) in ker je Levenov test pokazal, da ni statistično
pomembnih razlik med variancami (p = višji od ,05).
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Tabela 7
Testiranje razlik v težavah in močeh otrok glede na njihov spol
TEŽAVE IN MOČI

Depresivnost

Anksioznost

AS – agresivnost

AS – kljubovalnost

AS – delinkventnost

Impulzivnost

Zloraba substanc

Povezanost med
otrokom in staršem

Prosocialnost

Odnos do hrane

Socialno/akademsko
področje

SPOL

N

M

SD

M

61

4,9016

1,26102

Ž

59

5,0339

1,40155

M

61

4,9016

1,70982

Ž

59

5,2542

1,80606

M

61

4,4426

1,50027

Ž

59

3,5424

1,29084

M

61

4,6557

1,12376

Ž

59

4,4407

1,31662

M

61

4,2295

1,33408

Ž

59

3,8983

1,39821

M

61

8,8852

2,50399

Ž

59

8,5932

2,74250

M

61

2,2459

,74511

Ž

59

2,1356

,50711

M

61

8,5410

1,33634

Ž

59

8,5424

1,23626

M

61

10,3279

1,74854

Ž

59

10,6271

1,50743

M

61

3,7377

1,93133

Ž

59

4,1864

1,94293

M

61

11,8852

2,49732

Ž

59

12,3559

2,02368

p

0,702

0,258

0,001**

0,214

0,161

0,543

0,542

0,868

0,36

0,118

0,38

Opomba: M – povprečno število točk, SD – standardna deviacija, p – statistična pomembnost, AS –
dimenzija antisocialnost na lestvici težav in moči otrok, ** – statistično pomembna razlika s tveganjem,
manjšim od 0,01, krepko – uporabljen je t-test, v ostalih primerih Mann-Whitneyev U-test.
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Rezultati (glej tabelo 7) so pokazali, da ni statistično pomembnih razlik v težavah in
močeh otrok glede na njihov spol, le v agresivnosti se skupini statistično pomembno
razlikujeta (s tveganjem, manjšim od 0,01). Pri fantih (M = 4,44) je bila ugotovljena
višja stopnja agresivnosti kot pri dekletih (M = 3,54).

Na podlagi rezultatov raziskave hipotezo, da se otroci in mladostniki glede na spol
statistično pomembno razlikujejo v težavah in močeh, potrdimo glede agresivnosti, v
zvezi z ostalimi problemi in močmi pa hipotezo zavrnemo.

Tabela 8
Testiranje razlik v težavah in močeh otrok glede na starost

Težave in moči

Starost
5–11 let

Starost
12–18 let

N = 78

N = 42

P

M

SD

M

SD

Depresivnost

4,83

1,23

5,21

1,47

0,111

Anksioznost

4,90

1,81

5,40

1,64

0,050*

AS – agresivnost

4,05

1,41

3,90

1,57

0,618

AS – kljubovalnost

4,60

1,26

4,45

1,15

0,691

AS – delinkvenca

4,15

1,39

3,90

1,34

0,256

Impulzivnost

8,82

2,68

8,60

2,53

0,655

Zloraba substanc

2,06

0,41

2,43

0,89

0,000**

Povezanost med
otrokom in staršem

9,01

1,11

7,67

1,12

0,000**

Prosocialnost

10,68

1,56

10,10

1,72

0,056

Odnos do hrane

3,81

1,80

4,24

2,17

0,331

Socialno/akademsko
področje

12,18

2,13

12,00

2,56

0,852

Opombe: M – povprečno število točk, SD – standardna deviacija, P – statistična pomembnost, AS –
dimenzija antisocialnost na lestvici težav in moči otrok, ** – statistično pomembna razlika s tveganjem,
manjšim od 0,01, krepko – uporabljen je t-test, v ostalih primerih Mann-Whitneyev U-test.
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Rezultati testiranja razlik v težavah in močeh otrok glede na starost otrok, prikazani v
tabeli 8, so pokazali, da se skupini mlajših (od 5 do 11 let, N = 78) in starejših otrok
oziroma mladostnikov (od 12 do 18 let, N = 42) statistično pomembno razlikujeta v
anksioznosti (p = 0,050), zlorabi substanc (p = 0,000) in v povezanosti med starši in
otrokom (p = 0,000). Pri mlajši skupini sta bili ugotovljeni nižji stopnji anksioznosti in
zlorabe substanc ter večja stopnja povezanosti med starši in otrokom kot pri starejši. V
večini ostalih težav in moči niso bile ugotovljene razlike med starostnima skupinama
otrok.
Na podlagi rezultatov raziskave lahko 4. hipotezo, da se skupini mlajših in starejših
otrok oziroma mladostnikov statistično pomembno razlikujeta v težavah in močeh,
potrdimo za anksioznost, zlorabo substanc in za povezanost med otrokom in staršem. Za
ostale dimenzije težav in moči otrok (depresivnost, agresivnost, kljubovalnost,
delinkvenca, impulzivnost, prosocialnost, odnos do hrane in socialno/akademsko
področje) pa se 4. hipoteza zavrne.

4.5 Povezanost med zmožnostjo stika s čustvi in kakovostjo
partnerskega odnosa
Za preverjanje povezanosti med zmožnostjo stika s čustvi (stopnjo aleksitimije), kar
smo ugotavljali s pomočjo vprašalnika TAS-20, in kakovostjo partnerskega odnosa
smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient oziroma Spearmanov rho za
spremenljivke izražanje naklonjenosti med partnerjema, zadovoljstvo s partnerskim
odnosom, odtujenost med partnerjema, težave z identifikacijo čustev in težave z
opisovanjem čustev, ker za uporabo Pearsonovega koeficienta niso izpolnjevale pogoja
normalnosti distribucije.
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Tabela 9
Korelacije med faktorji vprašalnika medsebojne prilagojenosti partnerjev (DAS) in
odtujenostjo med partnerjema (MDS) ter med faktorji lestvice aleksitimije (TAS-20)
T

A

S

DAS
MDS

N

Težave z
identifikacijo
čustev

Težave z
opisovanjem
čustev

Navzven
usmerjeno
mišljenje

Strinjanje med
partnerjema

106

-,309**

-,415**

-,112

Izražanje
naklonjenosti

106

-,281**

-,323**

-,034

Zadovoljstvo z
odnosom

106

-,340**

-,358**

-,047

Kohezija med
partnerjema

106

-,267**

-,389**

-,243*

Odtujenost med
partnerjema

106

,375**

,468**

,155

Opombe: DAS – vprašalnik medsebojne prilagojenosti partnerjev, MDS – vprašalnik odtujenosti med
partnerjema, krepko je Spearmanov, ostalo pa Pearsonov korelacijski koeficient. * – statistična
pomembnost na nivoju 0,05,

**

– statistična pomembnost na nivoju 0,01.

Iz rezultatov raziskave, prikazanih v tabeli 9, je razvidno, da med vsemi faktorji
medsebojne prilagojenosti partnerjev ter med težavami z identifikacijo čustev in
težavami z opisovanjem čustev obstaja nizka do srednja negativna povezanost, ki je
statistično pomembna na nivoju 0,01. Prav tako je negativna povezanost med vsemi
elementi medsebojne prilagojenosti partnerjev (DAS) in navzven usmerjenim
mišljenjem, vendar povezanost med njimi ni statistično pomembna, razen med
kohezijo med partnerjema in navzven usmerjenim mišljenjem, med katerima je nizka,
a statistično pomembna povezanost na nivoju 0,05. Med odtujenostjo med partnerjema
in med težavami z identifikacijo čustev ter težavami z opisovanjem čustev obstaja
srednja pozitivna povezanost, ki je statistično pomembna na nivoju 0,01. Iz tabele 9
izstopa tretji faktor vprašalnika TAS-20 (navzven usmerjeno mišljenje), ki je
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statistično pomembno povezan le z enim faktorjem kakovosti partnerskega odnosa – s
kohezijo med partnerjema.
Zgoraj navedeni rezultati raziskave potrjujejo peto hipotezo, da starši z manjšo
zmožnostjo stika s čustvi (oziroma višjo stopnjo aleksitimije) (predvsem z bolj
izraženimi težavami z identifikacijo in opisovanjem čustev) doživljajo nižjo kakovost
zakonskega oziroma partnerskega odnosa kot starši z višjo zmožnostjo stika s čustvi.

4.6 Povezanost med zmožnostjo stika s čustvi in kakovostjo
emocionalnega starševstva
Pri ugotavljanju povezanosti med zmožnostjo stika s čustvi oziroma stopnjo
aleksitimije in kakovostjo emocionalnega starševstva smo uporabili Pearsonov
korelacijski koeficient in Spearmanov koeficient za naslednje dimenzije: težave z
identifikacijo čustev, težave z opisovanjem čustev, pogovor o čustvih in odziv na
otrokova čustva, ki za uporabo Pearsonovega koeficienta niso izpolnjevale pogoja
normalnosti distribucije.

Rezultati raziskave (tabela 10) so pokazali, da obstaja med vsemi faktorji
emocionalnega starševstva in vsemi faktorji aleksitimije (vprašalnik TAS-20) negativna
povezanost, ki je statistično pomembna na nivoju 0,01, razen med varnostjo čustvenega
samorazkrivanja in navzven usmerjenim mišljenjem, kjer ni statistično pomembne
povezanosti, in med odzivnostjo starša na otrokova čustva in navzven usmerjenim
mišljenjem, kjer je statistično pomembna povezanost na nivoju 0,05. Med čustveno
izraznostjo staršev in težavami z opisovanjem čustev je bila ugotovljena visoka stopnja
negativne in statistično pomembne povezanosti (-,519). Srednja stopnja povezanosti se
je pokazala med težavami z identifikacijo čustev in vsemi elementi emocionalnega
starševstva (pogovor o čustvih, čustvena izraznost staršev, odziv na otrokova čustva,
varnost čustvenega samorazkrivanja), med težavami starša z opisovanjem čustev in
med pogovorom o čustvih staršev z otroki, odzivnostjo staršev na otrokova čustva in
med navzven usmerjenim mišljenjem in čustveno izraznostjo staršev.
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Tabela 10
Korelacije med faktorji vprašalnika emocionalnega starševstva (ES) in faktorji
vprašalnika TAS-20
T

A

S

ES

N

Težave z
identifikacijo
čustev

Težave z
opisovanjem
čustev

Navzven
usmerjeno
mišljenje

Pogovor o
čustvih

120

-,411**

-,481**

-,268**

Čustvena
izraznost

120

-,470**

-,519**

-,331**

Odziv na
otrokova čustva

120

-,409**

-,437**

-,224*

Varnost
čustvenega
samorazkrivanja

120

-,313**

-,293**

-,130

Opombe: ES – vprašalnik emocionalnega starševstva, TAS-20 – vprašalnik aleksitimije, krepko je
Spearmanov, ostalo pa Pearsonov korelacijski koeficient. * – statistična pomembnost na nivoju 0,05, ** –
statistična pomembnost na nivoju 0,01.

Nizka, vendar statistično pomembna povezanost je med težavami z opisovanjem čustev in
varnostjo čustvenega samorazkrivanja, med navzven usmerjenim mišljenjem in
pogovorom o čustvih ter odzivom na otrokova čustva.
Predhodno predstavljeni rezultati potrjujejo šesto hipotezo, da imajo starši z manjšo
zmožnostjo stika s čustvi (oziroma višjo stopnjo aleksitimije) nižjo kakovost
emocionalnega starševstva kot starši, ki imajo višjo stopnjo stika s čustvi.
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4.7 Povezanost med starševsko zmožnostjo stika s čustvi in težavami in
močmi otrok
Za preverjanje hipoteze o povezanosti med zmožnostjo stika s čustvi staršev in težavami
in močmi otrok smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient in Spearmanov rho za
naslednje spremenljivke, ki niso imele normalne distribucije, ki je pogoj za uporabo
Pearsonovega koeficienta: depresivnost, anksioznost, agresivnost, zloraba substanc,
povezanost med otrokom in staršem, odnos do hrane, socialno/akademsko področje,
težave z identifikacijo čustev in težave z opisovanjem čustev.
Rezultati raziskave, predstavljeni v tabeli 11, kažejo na statistično pomembno povezanost
med večino težav in moči otrok in dvema faktorjema aleksitimije (težavami z
identifikacijo čustev in težavami z opisovanjem čustev) pri starših. Navzven usmerjeno
mišljenje ni statistično pomembno povezano z nobeno od dimenzij težav oziroma moči
otrok. Med vsemi tremi dimenzijami težav staršev s stikom s čustvi in vsemi dimenzijami
moči otrok (povezanost med otrokom in staršem, prosocialnost in socialno/akademsko
področje) obstaja negativna povezanost, med dimenzijami pomanjkljivega stika s čustvi in
med dimenzijami težav pri otrocih (depresivnost, anksioznost, agresivnost, kljubovalnost,
delinkventnost, impulzivnost, odnos do hrane) razen z zlorabo substanc in s
kljubovalnostjo, obstaja pozitivna povezanost. Med zlorabo substanc pri otrocih in
težavnim opisovanjem čustev pri starših ter med kljubovalnostjo otrok in navzven
usmerjenim mišljenjem staršev je negativna in zelo majhna korelacija, ki ni statistično
pomembna. Zmerna in statistično pomembna povezanost na nivoju 0,01 je med težavami z
identifikacijo čustev in depresivnostjo, anksioznostjo, povezanostjo med otrokom in
staršem ter med težavnim opisovanjem čustev povezanostjo med otrokom in staršem.
Nizka, a statistično pomembna povezanost je bila ugotovljena med težavami z
identifikacijo čustev in kljubovalnostjo, delinkventnostjo, impulzivnostjo, prosocialnostjo,
odnosom do hrane in socialno/akademskim področjem ter med težavami z opisovanjem
čustev in depresivnostjo, anksioznostjo, kljubovalnostjo, delinkventnostjo, impulzivnostjo,
prosocialnostjo, odnosom do hrane in s socialno/akademskim področjem. Le pri
agresivnosti in zlorabi substanc se ni pokazala statistično pomembna povezanost z
nobenim od faktorjev aleksitimije pri starših.
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Tabela 11
Korelacije med faktorji lestvice težav in moči otrok ter faktorji vprašalnika
TAS-20
T
N

A

S

Težave z
Težave z
Navzven
identifikacijo opisovanjem usmerjeno
čustev
čustev
mišljenje

Depresivnost

120

,343**

Anksioznost

120

,377**

AS – agresivnost

120

,169

AS – kljubovalnost

120

,236**

AS – delinkvenca

120

,191*

Impulzivnost

120

,288**

Zloraba substanc

120

,160

Povezanost med
otrokom in staršem

120

-,341**

Prosocialnost

120

-,226*

Odnos do hrane
Socialno/akademsko
področje

120
120

,273**

,064

,272**

,093

,132

,041

,216*

-,039

,214*

,089

,214*

,130

-,039

,097

-,327**

-,142

-,194*

-,069

,280**

,261**

,116

-,207*

-,147

-,105

Opombe: TAS-20 – vprašalnik aleksitimije, AS – dimenzija antisocialnost na lestvici
težav in moči otrok, krepko je Spearmanov, ostalo pa Pearsonov korelacijski koeficient.
* – statistična pomembnost na nivoju 0,05, ** – statistična pomembnost na nivoju 0,01.

Na podlagi rezultatov raziskave sprejmemo 7. hipotezo, da imajo otroci staršev z manjšo
zmožnostjo stika s čustvi (oziroma z višjo stopnjo aleksitimije) več problemov in manj
močnih področij kot otroci staršev z boljšim stikom s čustvi, razen za dimenziji
agresivnost in zloraba substanc, za kateri sedmo hipotezo ovržemo.
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4.8 Razlike glede na stopnjo izobrazbe staršev v kakovosti
partnerskega odnosa, stopnji emocionalnega starševstva,
zmožnosti stika s čustvi ter stopnji izraženosti težav in moči otrok
Ali se skupine staršev glede na stopnjo izobrazbe razlikujejo v medsebojni
prilagojenosti partnerjev (skupaj) smo preverili z analizo variance (ANOVA), ker so
bili izpolnjeni vsi pogoji: lastnost medsebojna prilagojenost partnerjev je na
intervalnem nivoju, s Kolmogorov-Smirnovim testom smo ugotovili normalnost
distribucije (p = 0,250, gre za homogenost variance – pri Levene testu je p = 0,522,
skupine so neodvisne.

Tabela 12
Testiranje razlik med skupinami staršev glede na stopnjo izobrazbe v
medsebojni prilagojenosti partnerjev (skupaj), zakonski odtujenosti, stopnji
emocionalnega starševstva (skupaj), stopnji stika s čustvi ter težavah in
močeh otrok (skupaj)
N

p

Medsebojna prilagojenost partnerjev (skupaj)

106

0,549

Zakonska odtujenost

106

0,298

Emocionalno starševstvo (skupaj)

120

0,578

Težave z identifikacijo čustev

120

0,410

Težave z opisovanjem čustev

120

0,198

Navzven usmerjeno mišljenje

120

0,002**

Težave in moči otrok (skupaj)

120

0,888

Opombe: p – statistična pomembnost, ** – statistično pomembna razlika s tveganjem, manjšim od 0,01,
krepko – uporabljen je Kruskal-Wallis test, nepoudarjeno – uporabljena ANOVA.
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Razlikovanje skupin staršev glede na stopnjo izobrazbe v zakonski odtujenosti smo
preverili z neparametričnim Kruskal-Wallis testom za neodvisne vzorce, ker ni bil
izpolnjen eden od pogojev za analizo variance, in sicer pogoj normalnosti distribucije
(pri Kolmogorov-Smirnovem testu p = 0,000).
Rezultati (tabela 12) niso pokazali statistično pomembnih razlik med skupinami staršev
glede na stopnjo izobrazbe in kakovostjo partnerskega odnosa: ne v zakonski bližini
oziroma odtujenosti (p = 0,298), kakor tudi ne v skupni medsebojni prilagojenosti
partnerjev (p = 0,549).
Ali se skupine staršev glede na stopnjo izobrazbe razlikujejo v stopnji emocionalnega
starševstva (skupaj), smo preverili z analizo variance, ker so bili za njeno uporabo
izpolnjeni vsi pogoji (intervalni nivo; normalnost distribucije – pri KolmogorovSmirnovem testu je p 0,147; homogenost varianc – pri Levene testu je p 0,295;
neodvisnost skupin). Kot je razvidno iz rezultatov, prikazanih v tabeli 12, ni statistično
pomembnih razlik v stopnji emocionalnega starševstva (skupaj) z ozirom na izobrazbo
staršev (p = 0,578).
Pri preverjanju, če se skupine staršev glede na stopnjo izobrazbe razlikujejo v
zmožnosti stika s čustvi, smo za stopnjo izraženosti težav pri identifikaciji čustev in
težav z opisovanjem čustev uporabili neparametrični Kruskal-Wallis test za neodvisne
vzorce, ker za analizo variance ni bil izpolnjen pogoj normalnosti distribucije, kar smo
preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom (identifikacija čustev p = 0,002, opisovanje
čustev p = 0,023). Za ugotavljanje razlik med skupinami staršev glede na izobrazbo v
navzven usmerjenem mišljenju smo naredili analizo variance, ker so bili zanjo
izpolnjeni vsi pogoji (lastnost je na intervalnem nivoju, normalnost distribucije – pri
Kolmogorov-Smirnovem testu je p 0,190; homogenost varianc – pri Levene testu je p
0,163; neodvisnost skupin).
Rezultati (glej tabelo 12) niso pokazali statistično pomembnih razlik med skupinami
staršev glede na stopnjo izobrazbe v zmožnosti prepoznavanja čustev (p = 0,410) in v
zmožnosti opisovanja čustev (p = 0,198), v navzven usmerjenem mišljenju pa so bile
ugotovljene statistično pomembne razlike med skupinami staršev (p = 0,002).
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Tabela 13
Razlike med skupinami staršev glede na stopnjo izobrazbe v navzven usmerjenem
mišljenju
Izobrazba

OŠ

POKL

SŠ

VIŠ ali VŠ

UNI

SPEC, MAG
ali DR

N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD
N
M
SD

2
16,500
0,707
6
23,000
4,940
27
17,630
4,683
39
17,846
4,574
31
15,452
3,325
15
15,200
4,329

OŠ

POKL

SŠ

P

P

P

VIŠ ali
VŠ
P

UNI
P

0,065

0,719

0,006**

0,665

0,007**

0,840

0,737

0,000**

0,055

0,022*

0,687

0,000**

0,080

0,044*

0,852

Opombe: M – povprečno število točk, SD – standardna deviacija, P – statistična pomembnost, * –
statistična pomembnost na nivoju 0,05, ** – statistična pomembnost na nivoju 0,01.

Kot smo ugotovili z LSD post-hoc preizkusom (glej tabelo 13), se skupina staršev s
poklicno izobrazbo statistično pomembno razlikuje, in sicer z višjo stopnjo navzven
usmerjenega mišljenja od skupin staršev s srednješolsko (p = 0,006), višje ali
visokošolsko (p = 0,007), univerzitetno izobrazbo (p = 0,000) in od skupine staršev s
specializacijo, magisterijem ali doktoratom (p = 0,000). Poleg tega se skupina staršev z
višjo ali visokošolsko izobrazbo statistično pomembno razlikuje z višjo stopnjo
navzven usmerjenega mišljenja še od staršev z univerzitetno izobrazbo (p = 0,022) in
staršev s specializacijo, magisterijem ali doktoratom (p = 0,044).
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Ali se skupine staršev glede na stopnjo izobrazbe razlikujejo v stopnji izraženosti težav
in moči njihovih otrok (skupaj) smo preverili z analizo variance, ker so bili za njeno
uporabo izpolnjeni vsi pogoji: (lastnost je na intervalnem nivoju, normalnost
distribucije – pri Kolmogorov-Smirnovem testu je p 0,343; homogenost varianc – pri
Levene testu je p 0,591; neodvisnost skupin).
Rezultati (tabela 12) niso pokazali statistično pomembnih razlik v težavah in močeh
otrok (skupaj) glede na stopnjo izobrazbe staršev (p = 0,888).
Če povzamemo ugotovitve v zvezi s stopnjo izobrazbe staršev vidimo, da v nasprotju z
našimi pričakovanji rezultati ne nakazujejo, da bi bolj izobraženi starši imeli bolj
kakovosten zakonski oziroma partnerski odnos in višjo stopnjo emocionalnega
starševstva kot manj izobraženi starši. Prav tako pri bolj izobraženih starših ni bil
ugotovljen boljši stik s čustvi, razen glede manjše stopnje navzven usmerjenega
mišljenja in njihovi otroci nimajo manj izraženih težav in bolj izraženih močnih
področij kot otroci manj izobraženih staršev.
Na podlagi rezultatov se 8. hipoteza zavrne, razen glede stika s čustvi, ki se nanaša na
navzven usmerjeno mišljenje, v čemer se jo potrdi.
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5 RAZPRAVA

5.1 Povezanost med kakovostjo partnerskega odnosa staršev in
emocionalnim starševstvom
Rezultati raziskave so pokazali statistično pomembno pozitivno povezanost med večino
faktorjev medsebojne prilagojenosti partnerjev (DAS) (kot pozitivnega vidika kakovosti
partnerskega odnosa) in faktorjev emocionalnega starševstva ter statistično pomembno
negativno povezanost med odtujenostjo med partnerjema (kot negativnega vidika
kakovosti odnosa med partnerjema) in vsemi faktorji emocionalnega starševstva. Starši, ki
imajo partnerski odnos, v katerem prevladujejo strinjanje, naklonjenost in povezanost med
partnerjema ter so zadovoljni s partnerskim odnosom in doživljajo nižjo stopnjo
odtujenosti v odnosu med partnerjema, torej starši z višjo stopnjo kakovosti partnerskega
odnosa, bolje uresničujejo emocionalno starševstvo kot starši, ki doživljajo nižjo kakovost
partnerskega odnosa.
Do podobnih rezultatov so prišli tudi v številnih drugih raziskavah. Shek (1996, 125) je v
svoji raziskavi ugotovil, da so starši z večjo prilagojenostjo oziroma zadovoljstvom v
zakonu zaznavali boljšo kakovost odnosa z otrokom kot tisti s slabšo zakonsko
prilagojenostjo in manjšim zadovoljstvom v zakonu. Burman, John in Margolin (1987) so
v svoji raziskavi ugotovili podobno: da je večje zakonsko zadovoljstvo tako pri možeh kot
pri ženah močno povezano s toplejšimi odnosi med očetom in sinom, kakor tudi med
materjo in sinom. Tudi Roopnarine, Mounts in Casto (1986) so dokazali, da obstaja
pomembna korelacija med kakovostjo zakonskega odnosa in nekaterimi kazalci odnosa
med staršem in otrokom.
Erel in Burman (1995) ter Krishnakumar in Buehler (2000) so v svojih metaanalitičnih
pregledih kakovosti zakonskega odnosa in odnosa med starši in otroki ugotovili
pomembno povezanost med medstarševskim konfliktom in starševstvom. Te ugotovitve
so potrdile tudi nedavne študije (Sturge-Apple, Davies in Cummings 2010; Tatsuo in
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drugi 2010; Whiteside-Mansell in drugi 2009). Da problematični zakonski odnosi
napovedujejo problematično starševstvo dokazujejo tudi številne druge raziskave (Davies
in drugi 2009, Rhoades in drugi 2011, Schofield in drugi 2009, Shelton in Harold 2008),
iz katerih je razvidno, da imajo starši s težavami v zakonu pogosto zmanjšano
zmogljivost za učinkovito soočanje z izzivi vsakodnevne vzgoje otrok. Konflikten odnos
med zakoncema, sovražnost, nesoglasja in druge negativne zakonske interakcije namreč
puščajo zakoncem občutja jeze in razočaranja, napetost, razdražljivost in druga negativna
občutja, kar staršem otežuje, da bi imeli tako topel, ljubeč in sprejemajoč odnos z otroki
kot bi ga lahko imeli, če bi imeli manj stresen zakonski odnos (Farah in Rohner 2012,
296–299).
V literaturi smo zasledili še druge empirične dokaze za to, da kakovost zakonskega
odnosa vpliva na odnos med starši in otroki. Ge in drugi (1992) so na primer s študijo o
povezanosti med težkimi gospodarskimi razmerami družine in stisko mladostnikov
dokazali, da imajo ekonomske težave neposredni negativni učinek na kakovost zakona, ta
pa ima neposredni negativen vpliv na kakovost odnosov med starši in otroki. Ugotovitve
iz longitudinalnih študij (npr. Caspi in Elder 1988, Olweus 1980) potrjujejo, da je
kakovost zakonskega odnosa dejavnik, ki določa odnos med staršem in otrokom. Tudi
rezultati raziskav, ki so primerjale učinkovitost programov, osredotočenih na zakonski
odnos, in programov, ki so bili osredotočeni na starševstvo (na primer Krishnakumar in
Buehler 2000; Cowan in Cowan 2005; Cummings in drugi 2008; Cowan in drugi 2009;
Cowan, Cowan in Barry 2011) kažejo na to, da ima zakonski odnos odločilni vpliv na vse
ostale družinske odnose, še posebej na odnos med starši in otroki.

5.2 Povezanost med kakovostjo partnerskega odnosa staršev in
težavami in močmi otrok
Rezultati naše raziskave so pokazali, da je višja stopnja kakovosti zakonskega odnosa
starša povezana z nižjo stopnjo izraženosti problemov in višjo stopnjo izraženosti moči
otrok in obratno. Nižja kakovost partnerskega odnosa je najbolj povezana z
naslednjimi težavami otrok: depresivnostjo, anksioznostjo, kljubovalnostjo in
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delinkventnostjo. Višja stopnja kakovosti zakonskega odnosa pa je povezana z večjo
stopnjo povezanosti otrok s starši in njihovim bolj prosocialnim vedenjem.
Naše ugotovitve se skladajo z obsežno literaturo, ki empirično dokazuje povezanost
med kakovostjo zakonskega odnosa staršev in še posebej povezanost zakonskega
konflikta staršev z uspešnostjo oziroma problemi njihovih otrok.
Skupina kanadskih raziskovalcev na primer poroča o povezanosti višje stopnje
nesoglasij in manjše stopnje intimnosti v zakonski zvezi, kot so jo ocenjevale matere, z
visoko stopnjo anksioznosti in/ali agresivnosti pri predšolskih dečkih in deklicah
(LaFreniere, Dubeau in Bigras 1989).

DuRant in sodelavci (1995), ki so primerjali visoko in nizko stopnjo konfliktnosti
afroameriških parov, so ugotovili večjo verjetnost, da so mladostniki iz zelo
konfliktnih družin poročali o simptomih depresije, psihičnih stiskah in manjšem
zadovoljstvu z družinskim okoljem in družabnim življenjem. Nasprotno so Mason in
drugi (1994) poročali, da je povečan družinski konflikt povezan z več
eksternaliziranimi težavami pri otrocih. Cowan in Cowan (2002, 84) navajata tako
eksternalizirane kot ponotranjene težave otrok bolj konfliktnih staršev: pri otrocih bolj
konfliktnih parov obstaja večja verjetnost, da bodo dosegli nižje akademske rezultate
in da jih bodo njihovi učitelji opisali kot bolj agresivne ali bolj depresivne (Cohn in
drugi l992; Cowan in drugi 1994). Te razlike nam lahko pojasnijo Buehler in drugi
(1998), ki so ugotovili, da je bil odkrit zakonski konflikt povezan z eksternalizacijo
težav pri otrocih, medtem ko je bil prikrit konflikt povezan s ponotranjenjem težav.
Naj tu omenimo še raziskave (na primer Block, Block in Morrison 1981, Jouriles,
Murphy in drugi 1991), ki so pokazale, da so nesoglasja med zakoncema o vprašanjih
glede vzgoje otrok (pri katerih morda prevladuje odkriti konflikt med starši) povezana
z nižjimi stopnjami samokontrole in prilagodljivosti oziroma vedenjskimi težavami
predšolskih dečkov.
Nekoliko presenetljivo rezultati naše raziskave niso pokazali statistično pomembne
povezanosti med kakovostjo partnerskega odnosa in zlorabo substanc pri otrocih.
Podobno rezultati raziskave niso potrdili naših pričakovanj o pomembnejši
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povezanosti problematičnega odnosa otrok do hrane in njihove socialno/akademske
uspešnosti s kakovostjo partnerskega odnosa staršev. Predvsem pri zaskrbljujočem
odnosu otrok do hrane in pri zlorabi substanc je na tak rezultat raziskave mogoče
vplival premajhen vzorec s posledično premajhnim številom mladostnikov, kajti tako
zloraba substanc, kakor motnje hranjenja se pogosteje pojavljajo v mladostništvu.
Poleg tega verjetno starši te težave težje oziroma kasneje zaznajo, ker jih otroci
pogosteje prikrivajo.

5.3 Razlike v težavah in močeh otrok glede na otrokov spol
V naši raziskavi se je pokazala statistično pomembna razlika v izraženosti težav
oziroma moči otrok glede na njihov spol le v agresivnosti, ki je bila pri fantih bolj
izražena kot pri dekletih.
V literaturi smo zasledili neskladnost med ugotovitvami različnih raziskav o razlikah v
problemih otrok ter njihovi dovzetnosti oziroma odzivih na medstarševske konflikte
glede na otrokov spol, o čemer poročajo tudi nekateri drugi avtorji (npr. Davies in
Lindsay 2001). Pojavljata se dva modela, ki sta ju Davies in Lindsay poimenovala kot
model moške ranljivosti in model različne odzivnosti. Prvi model predpostavlja, da so
fantje bolj dovzetni za škodljive vplive zakonskega konflikta kot dekleta. Model
različne odzivnosti pa predvideva, da fantje in dekleta doživljajo dokaj primerljivo
raven stiske, ki pa se odraža na različne načine. Ob izpostavljenosti višji ravni
zakonskega konflikta fantje izrazijo svojo stisko z jezo, agresivnostjo, vedenjsko
neprilagojenostjo oziroma eksternalizacijo simptomov, medtem ko dekleta izrazijo
svojo stisko bolj v obliki strahu, tesnobe, prevelike vpletenosti v starševske težave in s
ponotranjenjem simptomov. Kot navajata avtorja, so bila odstopanja v smeri
eksternaliziranih simptomov predvsem pri starejših raziskavah, ki so potrjevale model
moške ranljivosti, pogosto posledica nesorazmerno nizkega deleža deklet v vzorcih ali
omejenega razpona ocen neprilagojenosti deklet, kar pa ni vplivalo na ugotovljeno
večjo izraženost agresivnosti pri fantih v naši raziskavi, kajti dekleta in fantje so bili
sorazmerno zastopani, prav tako je bil razpon ocen ponotranjenih težav enak kot pri
pozunanjenih težavah. Bolj verjeten razlog se nam zdi to, da starši lažje zaznavajo in
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ocenjujejo agresivnost, ker je ta bolj očitna, medtem ko ponotranjene simptome, ki naj
bi bili značilnejši za dekleta, težje ali dlje časa ne opazijo, ker so že sami po sebi manj
očitni, poleg tega morda dekleta svoje simptome prikrivajo pred starši, ker jih ne želijo
dodatno obremenjevati še s svojimi težavami. Pri zaznavanju internaliziranih odzivov
lahko starše dodatno ovira tudi njihova preobremenjenost z lastnimi težavami v
zakonskem

odnosu.

Te

omejitve

raziskave

zaradi

možnega

starševskega

pomanjkljivega zaznavanja težav otrok bi lahko zmanjšali, če bi v raziskavo vključili
še otroke, da bi tudi sami ocenjevali svoje težave in moči.

5.4 Razlike v težavah in močeh otrok glede na njihovo starost
Kot so pokazali rezultati raziskave, sta pri skupini otrok od 5 do 11 let starosti prisotni
nižji stopnji anksioznosti in zlorabe substanc kot pri starejši skupini (od 12 do 18 let).
Manjša prisotnost zlorabe alkohola in prepovedanih drog pri otrocih kot pri
mladostnikih ne preseneča, kajti v primerjavi z otroki imajo mladostniki lažji dostop
do njih, se bolj nagibajo k eksperimentiranju z drogami in k njihovi uporabi z
namenom umiritve svoje stiske.
Pri mladostnikih je bila ugotovljena nižja stopnja povezanosti s starši kot pri otrocih v
mlajši skupini. Pri mlajših otrocih prevladuje potreba po povezanosti s starši in jo sami
bolj neposredno iščejo kot mladostniki. Starši so za njih praviloma najpomembnejše
osebe, ki jim zaupajo svoje stiske in radosti. Mladostniki se bolj povezujejo z vrstniki
oziroma prijatelji, s katerimi preživljajo več časa kot mlajši otroci. Najstniki sicer
potrebujejo povezanost tudi s starši, vendar jo iščejo na manj neposredne načine kot
mlajši otroci ali celo ustvarjajo vtis, da si stika s starši ne želijo, zato morajo v večji
meri starši prevzemati iniciativo in vztrajati pri vzpostavljanju povezanosti z
mladostnikom.
Nekatere tuje raziskave, ki so proučevale vlogo starosti otrok v povezavi med
konfliktom med starši in neprilagojenostjo otrok, so podprle pomembnost otrokove
starosti. Tako na primer Howe Robinson (2009, 39–40) navaja, da obstaja večja
povezanost med prilagojenostjo zakoncev in prilagojenostjo otrok v družinah z

65

mlajšimi otroki. Nekatere druge raziskave (npr. Buehler in drugi 1997) pa niso
ugotovile pomembnih razlik v povezanosti medstarševskega konflikta in prilagojenosti
otrok glede na njihovo starost.

5.5 Povezanost med zmožnostjo stika s čustvi in kakovostjo
partnerskega odnosa
Rezultati raziskave so pokazali, da doživljajo starši z bolj izraženimi težavami pri
identifikaciji in opisovanju čustev nižjo kakovost zakonskega oziroma partnerskega
odnosa kot starši, ki imajo boljši stik s čustvi.
Da prisotnost višje stopnje aleksitimičnih lastnosti pri enem od zakoncev negativno
vpliva na zadovoljstvo v zakonskem odnosu, dokazujejo mnoga klinična opazovanja in
raziskave (npr. Lavee in Ben-Ari 2004; Yelsma in Marrow 2003; Humphreys, Wood in
Parker 2009; Epözdemir 2012), ki navajajo pomembnost čustvene izraznosti za
zakonsko zadovoljstvo. Za zadovoljstvo v zakonskem ali romantičnem odnosu je
namreč zelo pomembno prepoznati in ubesediti čustva partnerju (Carton, Kessler in
Pape 1999; Gottman 1999), se samorazkrivati (Sprecher in Hendrick, 2004), biti
intimen (Cordova, Gee in Warren 2005, 221; Mirgain in Cordova 2007) ter biti
senzitiven in empatičen (Noller in Ruzzene, 1991; Wachs in Cordova 2007).
Od ostalih dveh faktorjev vprašalnika TAS-20 (težav z identifikacijo in težav z
opisovanjem čustev), za katera se je v raziskavi pokazala pomembna povezanost z
vsemi faktorji kakovosti partnerskega odnosa, izstopa navzven usmerjeno mišljenje, ki
je statistično pomembno povezano le z enim faktorjem kakovosti partnerskega odnosa –
s kohezijo med partnerjema. Morda bi raziskava pokazala pomembnejšo povezanost
tega faktorja z več faktorji kakovosti partnerskega odnosa, če bi bili v vzorcu
sorazmerno zastopani moški (bilo jih je le 7,5%), kajti Salminen in sodelavci (1999) so
ugotovili, da navzven usmerjeno razmišljanje prevladuje bolj pri moških, morda zaradi
bioloških razlik med spoloma (Lumley 2000) in zaradi kulturnih pričakovanj, da se
moški naj ne bi ukvarjali s čustvi, temveč z dejstvi (Guttman in Laporte 2002, 452–
453).
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Ugotovitev, da kaže večina udeležencev naše raziskave nizko stopnjo aleksitimičnih
lastnosti, zmanjšuje morebitni dvom v zanesljivost njihovih podanih ocen zaradi
njihovega morebitnega pomanjkljivega stika s čustvi tako pri vprašanjih glede
kakovosti partnerskega odnosa, kakor tudi pri ostalih vprašalnikih.

5.6 Povezanost med zmožnostjo stika s čustvi in kakovostjo
emocionalnega starševstva
Raziskava je pokazala, da je pri starših z manjšo zmožnostjo stika s čustvi prisotna
nižja stopnja emocionalnega starševstva kot pri starših, ki imajo višjo stopnjo stika s
čustvi. Med vsemi od povezav, ki smo jih z našo raziskavo ugotavljali, so bile
ugotovljene najvišje (od nizke do visoke) stopnje (negativne) povezanosti ravno med
faktorji aleksitimije in emocionalnega starševstva.
Ti rezultati ne presenečajo, kajti emocionalno starševstvo temelji na čustvenih
kompetencah staršev in, kot pravi Žugmanova (2012, 32), je za emocionalno
starševstvo pomembno primerno odzivanje staršev na emocionalne potrebe otroka. Da
pa se starši lahko odzovejo na otrokova čustva, jih morajo najprej zaznati in nato o njih
z otrokom sočutno spregovoriti. Podobno meni tudi Gostečnik (2011, 346–347):
»Starši, ki so v zadovoljivem čustvenem sozvočju z otrokom, bodo kmalu opazili
otrokovo stisko in v njegovem vedenju prepoznali čustvena stanja, ki jih sam ne
obvlada. S tem mu bodo pomagali, da jih bo zmogel izraziti z besedo in jih skušal
razrešiti.« Vendar pomanjkljive čustvene kompetence prepoznavanja čustev in
čustvenega komuniciranja staršem to neposredno otežujejo. Starši z višjim nivojem
aleksitimije namreč kažejo večje težave pri prepoznavanju in izražanju čustev, kar je
temeljnega pomena za čustveno regulacijo. To potrjujejo tudi Lemche in sodelavci
(2004), ki trdijo, da je za aleksitimijo značilno slabo uravnavanje čustev. Ena od
temeljnih nalog starševstva pa je tudi to, da starši pomagajo otrokom uravnavati čustva
(Gostečnik 2002, 114). Poleg tega je, kot sta v raziskavi ugotovili Guttman in Laporte
(2002, 452), aleksitimija v obratnem sorazmerju z empatijo, ki je prav tako ključnega
pomena za emocionalno starševstvo.
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5.7 Povezanost med zmožnostjo stika s čustvi pri starših in težavami in
močmi otrok
Z raziskavo smo ugotovili statistično pomembno povezanost med večino težav in moči
otrok in dvema faktorjema aleksitimije pri starših (težavami z identifikacijo čustev in
težavami z izražanjem čustev). Pri otrocih staršev, ki imajo bolj izražene težave s stikom s
čustvi, se v večji meri pojavljajo depresivnost, anksioznost, agresivnost, kljubovalnost,
delinkvenca, impulzivnost in problematičen odnos do hrane, vsa močna področja
(povezanost med otrokom in staršem, prosocialnost in socialno/akademsko področje) pa so
pri njih izražena v manjši meri kot pri otrocih staršev z manjšimi težavami s stikom s
čustvi.
Tretji od faktorjev aleksitimije, to je navzven usmerjeno mišljenje, ni statistično
pomembno povezano z nobeno od težav oziroma moči otrok. Tu bi ponovno izpostavili
predpostavko, da bi raziskava, ob odpravljeni pomanjkljivosti v vzorcu glede majhne
zastopanosti moških, morda pokazala statistično pomembno povezanost tudi med navzven
usmerjenim razmišljanjem in težavami in močmi otrok, ker je, kot smo že omenili v
podpoglavju 5.5, navzven usmerjeno mišljenje pogostejše pri moških.
Pri zlorabi substanc in agresivnosti ni bila ugotovljena statistično pomembna povezanost z
nobeno od dimenzij aleksitimije. Na takšen rezultat raziskave je morda vplival premajhen
vzorec, zlasti glede zlorabe substanc, ki se redkeje pojavlja pri mlajših otrocih. Možen
razlog bi bilo tudi v tem, da otroci oziroma mladostniki verjetno večinoma ne pijejo
alkohola oziroma posegajo po drugih prepovedanih drogah v prisotnosti staršev in pred
njimi njihovo uporabo (še zlasti uporabo prepovedanih drog) prikrivajo, zaradi česar starši
to težje oziroma kasneje opazijo. Da raziskava ni pokazala pomembne povezanosti med
zlorabo substanc in zmožnostjo stika staršev s čustvi, je lahko razlog tudi v nizki stopnji
zanesljivosti lestvice problemov in moči otrok vprašalnika STIC za ugotavljanje zlorabe
substanc. Podobno je lahko razlog, da je raziskava pokazala negativno povezanost (ki ni
statistično pomembna) med kljubovalnostjo otrok in navzven usmerjenim mišljenjem
staršev v slabi zanesljivosti vprašalnika STIC za kljubovalnost.
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5.8 Razlike glede na stopnjo izobrazbe staršev v kakovosti partnerskega
odnosa, stopnji emocionalnega starševstva, zmožnosti stika s čustvi
ter stopnji izraženosti težav in moči otrok
V nasprotju z našimi predvidevanji rezultati raziskave niso pokazali, da bi imeli bolj
izobraženi partnerji bolj kakovosten partnerski odnos. Niti se starši glede na stopnjo
izobrazbe niso razlikovali v stopnji emocionalnega starševstva do svojih otrok. Prav tako
njihovi otroci nimajo bolj izraženih težav in manj izraženih moči kot otroci bolj
izobraženih staršev. Raziskava je le delno potrdila našo domnevo, da imajo manj
izobraženi starši bolj izražene težave pri stiku s čustvi kot bolj izobraženi, vendar le glede
navzven usmerjenega mišljenja, kar se tiče identifikacije in opisovanja čustev pa ne.
Ti rezultati kažejo na to, da stopnja izobrazbe ni dejavnik, ki bi bil povezan ali celo imel
vpliv na kakovost partnerskega odnosa, starševstva ter čustvenega procesiranja. Niti
najvišje stopnje izobrazbe ne zagotavljajo večje kakovosti intimnih odnosov v družini
oziroma večjih kompetenc za družinsko funkcioniranje.

5.9 Povzetek rezultatov in njihov pomen za teorijo in prakso
Rezultati raziskave so pokazali statistično pomembno povezanost višje kakovosti
partnerskega odnosa staršev tako z višjo stopnjo emocionalnega starševstva kot z manj
izraženimi težavami oziroma bolj izraženimi močmi otrok. Na podlagi ugotovljene
povezanosti ne moremo trditi, da je partnerski odnos tisti, ki vpliva na emocionalno
starševstvo ter na težave in moči otrok, vendar ob upoštevanju teoretičnih spoznanj in
ugotovitev drugih predhodno omenjenih raziskav o vplivu zakonskega odnosa na
kakovost starševstva in na funkcionalnost otrok predpostavljamo, da so ugotovitve naše
raziskave o povezanosti verjetno odraz vpliva kakovosti zakonskega odnosa na
emocionalno starševstvo ter na težave in moči otrok. Seveda bi bilo potrebno to domnevo
za naš vzorec oziroma naše razmere empirično preveriti z drugo raziskavo, ki bi
preverjala vzročno-posledične zveze med njimi oziroma smeri vplivov.
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Na podlagi ugotovljenih korelacij težav z identifikacijo in opisovanjem čustev s kakovostjo
partnerskega odnosa, z emocionalnim starševstvom in s težavami in močmi otrok ne
moremo sprejeti zaključkov o vzročno-posledičnih zvezah med njimi. Najverjetneje bi
lahko to razlagali z vplivom zmožnosti stika staršev s čustvi na kakovost zakonskega
oziroma partnerskega odnosa ter neposredno in posredno preko partnerskega odnosa na
stopnjo emocionalnega starševstva. Prav tako domnevamo, da zmožnost stika staršev s
čustvi neposredno in posredno vpliva preko kakovosti partnerskega odnosa in
emocionalnega starševstva na stopnjo izraženosti težav in moči otrok, kar bi bilo smiselno
preveriti z nadaljnjimi ustreznimi raziskavami.
Na podlagi vseh ugotovitev, do katerih smo prišli v naši raziskavi in ob upoštevanju
teoretičnih spoznanj in ugotovitev tujih raziskav, bi lahko potrdili naše predvidevanje, da
je zakonski oziroma partnerski odnos ključnega pomena za emocionalno starševstvo ter
težave in moči otrok.

Kljub nekaterim omejitvam raziskave, predvsem zaradi omejenosti interpretacije
korelacij, so rezultati raziskave koristni za nadaljnje raziskave in za aplikacijo v praksi.
Rezultati o povezanosti kakovosti partnerskega odnosa z emocionalnim starševstvom in
izraženostjo težav in moči otrok bodo lahko spodbudili nadaljnje raziskave, ki bi
ugotavljale, če je kakovost zakonskega oziroma partnerskega odnosa odločilni dejavnik,
ki vpliva na emocionalno starševstvo ter težave in moči otrok.
Prav tako bi lahko naši rezultati v prihodnje usmerili raziskovanje v preverjanje
morebitnega vpliva zmožnosti stika s čustvi na kakovost partnerskega odnosa,
emocionalno starševstvo ter na dosežke oziroma težave otrok.
Glede na ugotovljene povezave emocionalnega starševstva ter težav in moči otrok s
kakovostjo partnerskega odnosa in zmožnostjo staršev za prepoznavanje in opisovanje
čustev, bi bilo zanimivo primerjati učinkovitost šol za starše, ki so usmerjene na
izobraževanje staršev predvsem o vzgojnih vprašanjih otrok in tistih šol za starše, ki so
osredotočene na usposabljanje staršev za emocionalno starševstvo.
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Uporabnost rezultatov vidimo tudi na področju razvijanja preventivnih programov za
spodbujanje kakovostnih družinskih odnosov, pri čemer bi verjetno imeli programi,
osredotočeni na partnerske odnose in na prepoznavanje, komuniciranje in s tem
uravnavanje čustev, koristne učinke (in to ne glede na stopnjo izobrazbe udeležencev) na
vse medosebne odnose, še zlasti pa na intimne odnose in večjo funkcionalnost parov,
staršev in otrok.
Glede na ugotovljeno pomembno povezanost zmožnosti prepoznavanja in opisovanja
čustev s kakovostjo tako partnerskega odnosa kot starševstva in težavami in močnimi
področji otrok, bi bilo verjetno koristno umestiti programe za spodbujanje razvoja stika s
čustvi oziroma čustvenih kompetenc tudi na vse ravni formalnega izobraževanja.
Rezultati raziskave o statistično pomembni povezanosti kakovosti partnerskega odnosa s
starševstvom ter težavami in močmi otrok bi lahko koristili vzgojiteljem v vrtcih,
učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom, ki opažajo in
obravnavajo težave otrok (bodisi vedenjske težave, šolsko neuspešnost in druge), da bi
bili bolj pozorni tudi na družinske odnose oziroma, da bi v primerih, ko njihova
obravnava otrok ni (dovolj) učinkovita, svetovali staršem tudi obravnavo pri zakonskem
in družinskem terapevtu.

Prav tako bi lahko rezultati spodbudili tudi zdravnike in druge zdravstvene delavce, ki
obravnavajo otroke oziroma mladostnike z zdravstvenimi težavami, da bi bili pozorni tudi
na relacijski vidik v družini in bi staršem svetovali, da poiščejo pomoč pri zakonskem in
družinskem terapevtu, kadar ne morejo odkriti medicinske utemeljenosti simptomov ali
zdravljenje zdravstvenih težav ne privede do pričakovanega izboljšanja.
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6 ZAKLJUČKI

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti:
- če obstaja povezanost med kakovostjo zakonskega oziroma partnerskega odnosa ter
med kakovostjo emocionalnega starševstva in težavami in močmi otrok;
- če obstaja povezanost med zmožnostjo stika staršev s čustvi in kakovostjo
partnerskega odnosa, emocionalnim starševstvom ter težavami in močmi otrok;
- če se fantje in dekleta razlikujejo v težavah in močeh;
- če obstajajo razlike v težavah in močeh med mlajšimi in starejšimi otroki ter
- če se starši glede na stopnjo izobrazbe razlikujejo v kakovosti partnerskega odnosa,
stopnji emocionalnega starševstva, zmožnosti stika s čustvi ter v stopnji izraženosti
težav in moči pri njihovih otrocih.
Na podlagi rezultatov raziskave lahko sprejmemo naslednje zaključke:
1. Pri starših z višjo kakovostjo partnerskega odnosa, ki se kaže v višji stopnji
izražanja naklonjenosti, strinjanja in povezanosti med partnerjema, zadovoljstvu s
partnerskim odnosom ter nižji stopnji odtujenosti med partnerjema, je bolj izraženo
emocionalno starševstvo (so bolj pozorni do otrokovih čustev, se z njim o čustvih več
pogovarjajo, mu omogočajo večjo varnost čustvenega samorazkrivanja in sami bolje
obvladujejo svoja čustva) kot pri starših, ki doživljajo nižjo kakovost partnerskega
odnosa.
2. Višja stopnja kakovosti partnerskega odnosa je povezana z nižjo stopnjo izraženosti
problemov (zlasti depresivnosti, anksioznosti, kljubovalnosti in delinkventnosti) in
višjo stopnjo izraženosti moči (predvsem prosocialnosti in povezanosti med otrokom
in staršem) in obratno.
3. Razlike v težavah in močeh med fanti in dekleti niso statistično pomembne, le
agresivnost je pri fantih statistično pomembno bolj izražena kot pri dekletih.
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4. Skupina mlajših otrok (od 5 do 11 let) se statistično pomembno razlikuje v manj
izraženi anksioznosti in manjši zlorabi substanc ter v večji stopnji povezanosti s starši
v primerjavi s starejšo skupino (od 12 do 18 let). Pri depresivnosti, agresivnosti,
kljubovalnosti, delinkvenci, impulzivnosti, prosocialnosti, odnosu do hrane in na
socialno-akademskem področju so razlike med obema starostnima skupinama majhne
in niso statistično pomembne.
5. Partnerji z večjo zmožnostjo zaznavanja in izražanja čustev imajo bolj kakovosten
partnerski odnos kot partnerji, ki imajo te zmožnosti manjše.
6. Boljša zmožnost stika s čustvi pri starših je povezana z višjo stopnjo emocionalnega
starševstva in obratno.
7. Otroci staršev z boljšo zmožnostjo zaznavanja in opisovanja čustev imajo v
povprečju manj problemov in bolj izražena močna področja kot otroci staršev s
težavnejšim stikom s čustvi.
8. Bolj izobraženi starši nimajo bolj kakovostnega zakonskega oziroma partnerskega
odnosa, niti višje stopnje emocionalnega starševstva, kakor tudi ne večje zmožnosti
identifikacije in opisovanja čustev v primerjavi z manj izobraženimi starši. Prav tako se
otroci staršev z višjimi stopnjami izobrazbe ne razlikujejo v izraženosti težav in močnih
področij od otrok manj izobraženih staršev.
Ob tem je potrebno omeniti nekatere omejitve raziskave: predvsem je možno, da starši
pomanjkljivo zaznavajo težave pri otrocih; manjše število udeležencev (zlasti
mladostnikov – za ugotavljanje zlorabe substanc in odnosa do hrane); nekatere
poddimenzije težav in moči otrok pri vprašalniku STIC so pokazale nizko
zanesljivost). Poleg tega iz ugotovljenih korelacij ne moremo sklepati o vzročnoposledičnih vplivih, za to bi bile potrebne nadaljnje raziskave.
Ne glede na navedene omejitve lahko rezultati raziskave služijo kot podkrepitev
koristnosti preventivnih in terapevtskih programov, ki spodbujajo kakovostne
družinske odnose, še posebej tistih, ki so osredotočeni na partnerske odnose in
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čustvene kompetence. Oboje je namreč, kot smo ugotovili, povezano z večjo
funkcionalnostjo partnerjev, staršev in otrok. Rezultati bi lahko spodbudili
strokovnjake, ki obravnavajo otroke z različnimi težavami in simptomi, da bi v
obravnavo vključili tudi zakonske in družinske terapevte.
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7 POVZETEK

Starši si prizadevajo nuditi otrokom najboljše pogoje za njihov razvoj, vendar imajo
velikokrat napačno predstavo o tem, kaj je za zdrav razvoj otroka v resnici potrebno. V
svoji vnemi za dobrobit otroka včasih starši zanemarijo svoj partnerski odnos, ki pa je
prav tako bistvenega pomena za razvoj otroka. Številni avtorji ugotavljajo, da imajo
nezadovoljstvo med zakoncema in zakonski konflikti neposreden vpliv na otroke, tako
da otroci prevzamejo njune razdiralne čustvene vsebine in se nanje odzivajo v obliki
vedenjskih, čustvenih in drugih težav ter fizičnih in psihičnih simptomov. Posredni
vpliv napetih odnosov med staršema na razvoj otrok se kaže preko manj učinkovitega
oziroma problematičnega starševstva. Na odnose med staršem in otrokom ter med
staršema vplivajo nezavedni procesi, ki se odvijajo med partnerjema zaradi
nerazrešenih čutenj iz otroštva, vendar lahko partnerja v intimnem odnosu o teh bolečih
občutjih spregovorita, jih ozavestita in razrešita, pri čemer imajo pomembno vlogo
čustvene spretnosti partnerjev.
V raziskovalnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki so pokazali statistično
pomembno povezanost med kakovostjo partnerskega odnosa ter med emocionalnim
starševstvom in težavami in močmi otrok ter povezanost med starševsko zmožnostjo
zaznavanja in opisovanja čustev in kakovostjo partnerskega odnosa, kakovostjo
emocionalnega starševstva ter težavami in močmi otrok. Te ugotovitve so lahko
uporabne pri oblikovanju preventivnih programov za razvoj kakovostnih partnerskih
odnosov in funkcionalnega starševstva ter za vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce,
zdravnike in druge strokovnjake, ki obravnavajo otroke in mladostnike z različnimi
oblikami težav.

KLJUČNE BESEDE: partnerski odnos, starševstvo, emocionalno starševstvo, stik s
čustvi, težave in moči otrok, zakonska in družinska terapija
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ABSTRACT

Parents make a lot of effort to offer their children the best conditions for development,
however, their idea of what children really need for healthy development is often
wrong. In their eagerness for the child's well-being parents sometimes neglect their
partner relationship, which is of fundamental importance for child's development as
well. Many authors note that dissatisfaction between spouses and marital conflicts
directly impact children in a way that they take over their parents' destructive emotional
contents and respond in the form of behavioral, emotional and other problems and
physical and psychological symptoms. Indirect impact of strained relations between
parents on the child's development can be observed as less efficient or problematic
parenting. The relations between the parent and the child and between both parents are
affected by unconscious processes taking place between partners due to unsolved
feelings from their own childhood. However, partners in intimate relationship can talk
about these painful feelings, become aware of them and solve them; in this process the
emotional skills of partners play an important role.

In the research part of the thesis the results are presented which show statistically
important correlation between the quality of the partnership, emotional parenting and
children's problems and powers and correlation between parents' ability to perceive and
describe emotions and the quality of the partnership, the quality of emotional parenting
and children's problems and powers. These findings can be useful in formation of
preventive programs for quality partner relations development and functional parenting
and for educators, teachers, counsellors, doctors and other professionals who deal with
children and youths with various problems.

KEYWORDS: partner relationship, parenting, emotional parenting, connection with
emotions, problems and powers of children, marriage and family therapy
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