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UVOD

Obdobje mladostništva so različni avtorji pri nas in v tujini že dobro raziskali.
Predstavlja razvojno obdobje v življenju, ki pomeni prehod iz otroštva v odraslost.
Začetek obdobja predstavlja puberteta, konec pa je predvidoma okoli 22. leta starosti.
Glede kronološke opredelitve obstajajo razlike med avtorji, predvsem pri začetku
razvojnega obdobja (Zupančič 1997, 24). Psihološke razlike med posamezniki z
različnimi starostmi se pojavljajo tudi znotraj mladostništva, zaradi česar delimo to
razvojno obdobje še na tri obdobja (Zupančič 2004, 512). To je doba preizkušenj
(Conger 1985, 38) in čas, ko je sprememba edina stalnica (Gostečnik, Pahole in Ružič
2000, 18). Zato je lahko obdobje mladostništva za posameznika najbolj nevarno in
usodno (Teuerschuh 1957, 9).
Tematika navezanosti je dobro raziskana in opisana, saj je o tem objavljene veliko
literature. Prav tako dobro je raziskano področje depresivnosti med mladimi, tudi na
slovenskem območju lahko zasledimo raziskave na to tematiko. Malo manj literature pa
je namenjene tematiki povezanosti zgodnjih izkušenj otrok s kasnejšo ranljivostjo za
razvoj depresije v mladostništvu.
Cilj magistrskega dela je raziskati navezanost na starše in vrstnike pri mladostnikih ter
njeno povezavo z depresijo. Prikazati želimo morebitne razlike glede na spol. Pri tem
želimo opozoriti na morebitno problematiko s tega področja, saj smo mnenja, da je
aktualna in pomembna ter zato vredna preučevanja. Mladostništvo je tvegano, burno
obdobje, za mladostnike je značilno, da se soočajo s spremembami na različnih
področjih življenja ter so zato lažje ranljivi in v kombinaciji z različnimi oblikami
navezanosti soočeni še z dodatnimi težavnimi dejavniki. Depresija je bolezen
sodobnega časa, ki lahko doleti vsakogar ter negativno zaznamuje življenje obolelega in
ljudi okoli njega. Zaradi tega je pomembno, da preučimo vzroke nastanka, ki so
povezani z navezanostjo, ki izhaja iz otroštva ter se pojavlja v sedanjosti.
V prvem delu magistrskega dela bomo pozornost namenili dosedanjemu pogledu
opredelitev obdobja mladostništva, njihovim značilnostim ter nalogam in spremembam,
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ki se pojavijo v delovanju možganov med tem razvojnim obdobjem. V tem okviru nas
bo posebej zanimal odnos mladostnikov do staršev in vrstnikov. Preučili bomo odnos
otroka s skrbniki v zgodnjem otroštvu in se seznanili z različnimi oblikami navezanosti
ter z njihovim nastankom. Posvetili se bomo depresiji v mladostništvu in njenim
posledicam za delovanje možganov. Drugi del magistrskega dela bo empiričen, kjer
bomo predstavili rezultate naše raziskave.
Namen magistrskega dela je prikazati problematiko odnosov s starši in vrstniki ter
doživljanja depresivnosti pri mladostnikih. Bistvenega pomena pa je predstaviti pomen
zgodnjih odnosov otroka z njegovimi skrbniki in oblikovanja stilov navezanosti ter
opozoriti na spoznanje, da se temelji vseh odnosov ter sposobnosti spopadanja z
negativnimi pojavi, med katere sodi tudi depresija, postavljajo že zelo zgodaj v otroštvu.
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1. MLADOSTNIŠTVO

Že v antični dobi so razvoj poskušali razdeliti na posamezna razvojna obdobja. Platon in
Aristotel sta oba govorila o treh razvojnih stopnjah (Zupančič 1997, 25). Hall, katerega
teorija je temeljila na Darwinovem razumevanju evolucije in Rousseaujevem
pojmovanju posameznikovega razvoja, je mladostništvo obravnaval kot neizogibno fazo
v posameznikovem razvoju, ki vključuje nesprejemljivo vedenje, ki postopoma
samodejno izgine. Po Hallu mladostniško vedenje vključuje nagnjenost k nasprotovanju
staršem in drugim avtoritetam, idealizem in močno izražanje ter prehajanje iz ene v
drugo skrajnost nihajočih čustev. Zaznamovala naj bi jih potreba po spoznavanju,
odkrivanju, raziskovanju in nihanje med idealističnim altruizmom ter egoizmom (29).
Margaret Mead je kot ena izmed prvih z raziskovanjem in primerjavo mladostnic iz
Amerike in otoka Samoe, prišla do empiričnih dokazov, da na razvojne ali kot jih
nekateri imenujejo »mladostniške viharje«, učinkujejo kulturni in družbeni vplivi
(Zupančič 1997, 29).
Mladostništvo se je kot razvojno obdobje razvilo oz. izoblikovalo konec 19. stoletja.
Mladostniška skupina se je od ostalih dveh skupin razlikovala po psiholoških, socialnih
in kulturnih značilnostih. Pred tem ni bilo tako izrazite prehodne faze, temveč je bil
prehod takojšen. Posamezniki so stopili iz otroštva v svet odraslih ter v skladu s to novo
vlogo tudi takoj pričeli delovati. V tradicionalnih družbah je prehod potekal preko
iniciacij, kar pomeni, da so prehod obeležili z določenim obredom, s katerim so postali
odrasli. Migracija in industrializacija sta bili glavni spremembi, ki sta vplivali na
oblikovanje mladostniške skupine. Privedli sta do družbene spremembe glede dela in
izobraževanja. Primanjkovalo je višje kvalificiranega kadra, zato se je začelo širiti
izobraževanje. Mladostniki so spoznali, da višja izobrazba prinese boljše pogoje za
življenje, saj so imeli na podlagi izobrazbe možnost za boljši zaslužek. Na podlagi tega
so se med njimi oblikovale različne prijateljske vezi, skupni interesi in nastala je
mladostniška skupina oz. novo razvojno obdobje v človeškem razvoju (Zupančič 2004,
513-515).
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Kadar govorimo o mladostništvu, zasledimo različna poimenovanja tega pojava, npr.
puberteta, adolescenca in najstništvo. Mladostništvo zajema pedagoški, psihološki in
duševni razvoj, medtem ko adolescenca zajema telesni in fiziološki razvoj. Beseda
»puberteta« izvira iz latinskih besed »pubertos«, »pubes«, »pubescere«, kar pomeni
zrelost, možatost, odrasla mladina, dozoreti, odrasti, ali stopiti v moško dobo. Puberteta
se pojavi med otroštvom in mladostjo ali prvo zrelostjo (Pediček 1966, 11-12).
Adolescenca je obdobje duševnega razvoja, kar pomeni prehod iz otroške v
mladostniško duševnost. Mladostništvo se nadaljuje, ko se puberteta, telesna rast in
razvoj že končata (Tomori Žmuc 1983, 109).
Obdobje mladostništva je lahko polno dvoma o sebi, nenasitne radovednosti,
dolgočasja, zaupanja vase, osamljenosti, egocentričnosti, nesebičnosti, družabnosti, na
videz neutolažljive žalosti in izgube ter nezadržane radosti. Mladostništvo je predvsem
obdobje naglih sprememb, ki se odražajo na zunanjih zahtevah, ki jih družba postavlja
razvijajočim se mladostnikom, ter v njihovih spremembah na telesni, spolni in
intelektualni ravni (Conger 1985, 6).
Za to obdobje je značilna nestabilnost. Posamezniki se hitro razvijajo, kar prinaša tudi
različne težave, zahteva nove rešitve, prilagajanje in učenje. Odnosi se na novo
ustvarjajo in urejajo. Mladi še nimajo veliko izkušenj, zahtevnost njihovih nalog pa se
veča (Žlebnik 1975, 8). Mladostnikova borbenost je običajna, nujna in potrebna za
razvoj njegove osebnosti, saj je nosilec najbolj burnega razvoja. Razvoj se vedno mora
boriti, ker si le tako najde novo pot in se lahko uveljavi (Pediček 1968, 65). Po
Rousseauju je obdobje adolescence »za mladega človeka, novo rojstvo«, saj gre za
celotno preobrazbo, ki izhaja iz spolne zrelosti (Žlebnik 1975, 9).
Mladostnik, ki postane žrtev viharjev zunaj in znotraj sebe, je tisti, ki ne doživlja
notranje varnosti. Čeprav se najstniki obnašajo protislovno, v resnici potrebujejo
varnost, zaščito, ljubezen, razumevanje in toplino doma (Pediček 1968, 76).

4

1.1 Opredelitev obdobja mladostništva

Najdaljša doba v človekovem razvoju je adolescenca, ki v celoti traja nekje od 11. do
23. leta ali dlje. Trajanje se razlikuje glede na spol, geografske in sociološke značilnosti
(Žlebnik 1975, 7). Okoli dvanajstega, trinajstega leta starosti, se v našem kulturnem
območju prične obdobje adolescence. Konec se razlikuje glede na osebnost in socialno
okolje (Tomori Žmuc 1983, 109).
Mladostništvo se deli na tri obdobja. Kronološke opredelitve se med avtorji nekoliko
razlikujejo, predvsem zaradi individualnih razlik. Razlike med pogledi so predvsem v
zgornji meji razvojnega obdobja (Zupančič 1997, 24).
Adolescenca je obdobje, ki se pojavi med puberteto, ko nastopijo sekundarne spolne
značilnosti, in polnoletnostjo, ko otrok dopolni osemnajst let. Kar se tiče starostnega
razpona, je to velika razlika. Beseda »mladostnik« tako lahko vključuje tudi otroka, ki
je star 10 ali 18 let. Zaradi tega se to obdobje deli na zgodnjo, srednjo in pozno
mladostništvo (Fenwick in Smith 1975, 15).
Tabela 1: Delitev obdobja mladostništva (Zupančič 1997, 24)
Zgodnje mladostništvo

od začetka pubertete do približno 14. leta

Srednje mladostništvo

od približno 14. do 17. leta

Pozno mladostništvo

od približno 17. leta do 22. leta

Meje med razvojnimi obdobji postajajo ohlapnejše, ko mladostnika postaja starejši.
Razlog za ohlapnost je individualnost. Vsak posameznik doseže razvojne cilje ob
različnem času. Razvojni cilji ali naloge se razlikujejo glede na pričakovanja
mladostnika, pričakovanja staršev, pričakovanja različnih družb in kultur (Zupančič
2004, 512). V današnjem času je adolescenca dolgo razvojno obdobje. Mladi se dolgo
izobražujejo, kasneje si oblikujejo družine in so tudi kasneje družbeno ter socialno
odrasli (Žlebnik 1975, 15).
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1.2 Razvojne značilnosti obdobja mladostništva
Adolescenca ali mladostništvo je obdobje nasprotovanj in težavnosti, ki jo poleg
mladostnikov doživljajo in občutijo tako mladostnikovi družinski člani kot njegovo
okolje. Značilnosti adolescentov so zanimanje za vse, želja po ujetju vsakega trenutka v
življenju, nepredvidljivost čustev, hitro spreminjanje čustev, velika nasprotovanja,
preko katerih se mladostnik išče in spoznava, preizkušanje mej, zelo intenzivno
doživljanje sveta ter sodbe, ki temeljijo na čustvenih nagibih in abstraktnem mišljenju
hkrati (Tomori Žmuc 1983, 110).
Mladostniki gredo skozi različne spremembe, najbolj izrazit je telesni razvoj. Pri
ženskah pomeni spremembo glasu, akne, rast prsi, menstruacijo, itd. Pri fantih prav tako
gre za spremembo glasu, rast brkov ali brade, dlake po vsem telesu itd. Pri obeh spolih
gre za telesno rast, torej fiziološki razvoj, hormonske spremembe in spolno dozoritev
(Gostečnik, Pahole in Ružič 2000, 19-20). V razvojni ali pubertetni dobi se pojavi
zadnja rastna kriza. V tem obdobju telo dobi obliko, ki jo obdrži, sicer z manjšimi
spremembami, celo življenje (Teuerschuh 1957, 9). Mladostniki se veliko posvečajo
svoji zunanjosti, predvsem pogosto izražajo nezadovoljstvo. Pri tem so tudi najbolj
občutljivi. Zelo hitro so užaljeni, predvsem če je tematika njihova zunanja podoba
(Gostečnik, Pahole in Ružič 2000, 19-20).
Glavna značilnost mladostništva je sprememba. Mladostnikom predstavlja to obdobje
veliko novega, česar se lahko veselijo, lahko pa jim predstavlja tudi strah, ki ga ne
pokažejo odkrito. Na čustvenem področju se pojavijo različni pretresi. Razpoloženje
zelo niha med črnogledostjo in navdušenjem (Gostečnik, Pahole in Ružič 2000, 19-20).
Na slednje vpliva emocionalni razvoj. Poveča se emocionalna vzdržljivost, občutljivost
in labilnost. Spremeni se odnos do življenja, prihodnosti, vse dobiva bolj osebni odnos
(Žlebnik 1975, 58). Čustvovanje se na prehodu iz otroštva v mladostništvo bistveno ne
spremeni. Čustva vsak posameznik doživlja različno, razlike se pojavljajo tudi glede na
pogostost in intenzivnost doživljanja posameznih čustev (Zupančič 2004, 546).
V mladostništvu se pojavi prva zaljubljenost. Mladostniki se lahko zaljubijo v znane
osebnosti ali imajo simpatije med svojimi vrstniki. Veliko sanjarijo o svoji ljubljeni
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osebi. Zaljubljenost je povezana s čustvenimi nihanji, kot so pričakovanja, razočaranja,
navdušenja, itd, (Gostečnik, Pahole in Ružič 2000, 20-21).
Rice (1998) je oblikoval tri skupine razvrščanja čustev pri mladostnikih:
-

pozitivna čustva oziroma radostna stanja (npr. veselje, zadovoljstvo, radost,
naklonjenost, ljubezen),

-

stanja zavrtosti (npr. strah, zaskrbljenost, anksioznost, žalost, zadrega, krivda,
gnus),

-

sovražna stanja (npr. jeza, sovraštvo, ljubosumnost) (Zupančič 2004, 547).

Mladostnik je v veliki meri prepuščen sam sebi, da si razvije identiteto, sodobna družba
namreč omogoča veliko možnosti oz. priložnosti za rast in razvoj osebnosti. Odprte
možnosti pa lahko mladega človeka zbegajo (Conger 1985, 12). Razvoj samopodobe je
odvisen tudi od vrstnikov. Svojo vrednost merijo s tem, kako jih sprejmejo vrstniki in
okolica. Mladostniki v vrstnikih najdejo sebi podobne posameznike, ki gredo skozi
podobne ali enake spremembe. Z njimi se lahko pogovarjajo in oblikujejo skupne
interese, ki so lahko pozitivni ali negativni (Gostečnik, Pahole in Ružič 2000, 23).
Mladostniki se začnejo počasi ločevati od svojih staršev, iščejo svojo osebnost,
identiteto, pri tem pa spoznavajo nove ljudi (Siltala 1975, 82). Družina jim postane v
času sprememb preozka, zaradi tega začnejo iskati stike tudi izven družine. Pomembna
jim je sprejetost med vrstniki. Družina bi jim morala omogočiti stik z drugimi in
doživetje novih izkušenj. Novi stiki ne pomenijo, da družina ni več pomembna
(Gostečnik, Pahole in Ružič 2000, 21). Zunanji svet je za mladostnika zelo privlačen,
spozna mladostniški jezik, ki se ga mora naučiti, novo okolje, ki ni tako varno, kot
domače, vendar je bolj vzburljivo (Siltala 1975, 82). Socialni in moralni razvoj lahko
pripomoreta k nastajanju sporov s starši, saj si otroci želijo samostojnosti, neodvisnosti,
ki pa jo lahko izražajo preko kljubovanja in kritiziranja. Želijo si več veljave, zato se
želijo izkazati na različnih področjih, kot so na primer športni dosežki (Žlebnik 1975,
68-69).
Okrog 12. leta starosti se pojavi intelektualni skok, ki pomeni hiter količinski porast
miselnih sposobnosti. Sovpada z rastnim skokom in se ne razlikuje glede na spol. Pri
mladostnikih se to odraža tako, da se jim povečajo namerne pozornosti, sposobnosti
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inhibicije pozornosti na nepomembne podatke, z zmogljivostjo delovnega spomina ter
omogočanjem miselnega kombiniranja podatkov ustrezne miselne predstave (Zupančič
in Svetina 2004, 526). Preko intelektualnega razvoja mladostnik prihaja do
razumevanja svoje duševnosti in duševnosti drugih, začne se drugače besedno izražati,
razširijo se njegove predstave, razvoj domišljije, poveča se sposobnost za spomin,
logično sklepanje, razvoj inteligence. Spremeni se odnos do dela ter učenja, poveča se
motivacija, zanimanje za bolj specialna področja. Mladi pridobivajo več znanja preko
branja, poslušanja in gledanja (Žlebnik 1975, 49-56). Razvijejo abstraktno mišljenje,
nimajo pa še v celoti razvite sposobnosti za presojanje. Postanejo kritični do družbenega
sveta, predvsem pa do sebe. Njihove odločitve so izredno hitre in impulzivne
(Gostečnik, Pahole in Ružič 2000, 19-20).

1.3 Razvojne naloge obdobja mladostništva
Razvojne naloge predstavljajo mladostniku težavnost in napor. Težavnost je odvisna od
razrešitve teh nalog v obdobju otroštva (Tomori Žmuc 1983, 110). Razvojne naloge, ki
jih morajo opraviti, so skupna oznaka in mladega človeka postavijo na novo stopnjo
razvoja (Conger 1985, 7).
Avtorji, ki so se ukvarjali z razvojnimi nalogami v mladostništvu, navajajo različne
specifične naloge, ki naj bi jih mladostnik obvladal v času razvoja. Vse te naloge pa se
večinoma navezujejo na osem temeljnih nalog, ki naj bi bile pogoj za uspešen nadaljnji
razvoj mladostnika (Zupančič 2004, 521).
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Tabela 2: Razvojne naloge v obdobju mladostništva (Zupančič 2004, 522)
RAZVOJNA

OPIS

NALOGA
Prilagajanje

na Sprejemanje in razumevanje normativnosti hitrih telesnih

telesne spremembe.

sprememb, sprejemanje lastnega zunanjega videza brez
pretiranih frustracij, razvoj samostojne skrbi za telo in zdravje,
razvoj strategij za učinkovito telesno delovanje (rekreacija,
šport, delo, vsakodnevne dejavnosti).

Čustveno

Razvoj

osamosvajanje

čustvene

neodvisnosti

od

odraslih

in

sočasno

od oblikovanje vzajemnih odraslih odnosov z njimi.

družine in drugih
odraslih
Prevzemanje istospolne socialne vloge, vedenje v tej vlogi – v

Oblikovanje

spolne odvisnosti od kulturnih norm, ki to vlogo določajo.

socialne
vloge.
Oblikovanje
in

novih Oblikovanje istospolnih prijateljev, razvoj socialnih spretnosti,

stabilnih sodelovalnega

vedenja,

stabilnih

vrstniških

odnosov,

socialnih odnosov z avtonomne med-odvisnosti v vrstniški skupini.
vrstniki.
Razvoj

socialno Izbira in zavzemanje za družbene vrednote in cilje v

odgovornega

pluralistični družbi, ki jim posameznik v svojem vedenju sledi,

vedenja.

kar vključuje tudi prevzemanje odgovornosti za druge ljudi in
družbo.

Priprava
poklicno delo.

na Opredelitev poklicnih ciljev, poklicno odločanje, izbira poklica,
izobraževanje za izbrani poklic.

Priprava

na Razvoj socialnih spretnosti v interakcijah z nasprotnim spolom,

partnerstvo

in pridobivanje podatkov in izkušenj o partnerskem življenju,

družino.

spoznavanje in razumevanje različnih vidikov partnerskega
življenja.

Oblikovanje

Opredelitev za določene vrednote, oblikovanje vrednostnega

vrednotne

sistema, hierarhije vrednot ter delovanje v skladu z njimi na

usmeritve.

področju osebnega življenja.
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Razvoj osebnosti in duševnosti se deli na pet razvojnih nalog:
-

iskanje lastne identitete

-

razvijanje spolne vloge

-

urejanje odnosa do staršev in drugih

-

oblikovanje odnosa do dela – z razvijanjem ustvarjalnosti (Tomori Žmuc 1983,
109-110).

Tudi Gostečnik, Pahole in Ružič (2000, 27-28) govorijo o petih razvojnih nalogah.
-

Separacija – individuacija: mladostnik lahko spozna kdo je, ko se poslovi od
vloge otroka. Osamosvajanje pri mladostniku poteka podobno, kot pri
dvoletnem otroku (tabela 3).

-

Razvoj primerne identitete, saj v obdobju

mladostništva iščemo pravo

identiteto. Mladostnik mora preizkusiti različne identitete, da lahko najde tisto
pravo. V procesu razvoja samopodobe pa lahko menja različne identitete, ki so
lahko ustrezne ali neudobne, nevarne in neprimerne.
-

Razvoj identitete med vrstniki: mladostniki so pripravljeni potrpeti veliko stvari
v zameno za sprejetost med vrstniki. Sprejetost jim predstavlja zadovoljitev
potrebe po samospoštovanju.

-

Oblikovanje spolne identitete. Spolna identiteta predstavlja ugotovitev, kaj je
ženska ali moški in kako se izražajo njune vloge. Nekaterim mladostnikom to
predstavlja velik izziv, drugim se lahko stvari odvijajo spontano in brez dodatnih
preglavic.

-

Razvoj osebnega sistema vrednot. V razvoj sistema vrednot sodijo preverjanje in
zanikanje družinskih vrednot, preizkušanje različnih interesov ter načrtovanje
svoje poklicne poti za prihodnost.
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Tabela 3: Primerjava med dvoletnimi otroki in mladostniki (Gostečnik, Pahole in Ružič
2000, 27)
Dvoletni otroci

Mladostniki

Upirajo se zahtevam staršev.

Upirajo se zahtevam staršev.

»Polni

strahu«

se

navdušujejo

nad Se prav tako »polni strahu« navdušujejo

vrstniki.

se nad vrstniki.

Potrebujejo stalno zagotovilo, da so starši Tudi oni potrebujejo stalno zagotovilo
prisotni.

prisotnosti staršev.

Vsebina nadzora:

Vsebina nadzora:

-navajanje na čistočo

-postavljanje ure, do kdaj morajo biti

-stisnjeni zobje malčkov, ki nočejo jesti.

doma;
-izogibajo se pogovoru s starši.

Ne želijo deliti igrač.

Ne želijo deliti fanta, dekleta, imajo zelo
lastniški odnos.

Borijo se za premoč v igri.

Borijo se za napredovanje med vrstniki.

V usta dajejo vse, od gumbov do čevljev.

V usta dajejo vse, od alkohola do droge.

1.4 Mladostništvo in spremembe v možganih

Življenje posameznika, njegovo psiho, oblikujejo različni dejavniki, med katere sodijo
spremembe v možganih in spremembe v odnosih. Mladostništvo je obdobje sprememb
na različnih področjih, glede interesov, lastnosti, odnosov, izzivov. Če združimo
mladostništvo in ne-varne modele navezanosti, je razumljivo, da se med tem burnim
obdobjem lahko pojavijo težave. Situacija, ki na prvi pogled ni tako težavna, se lahko
stopnjuje v kombinaciji z ne-varno navezanostjo (Siegel 2014, 147). V obdobju
adolescence se pojavijo velike nevrobiološke in vedenjske spremembe. Pri najstniških
možganih gre tako za strukturne spremembe kot za spremembe v delovanju (Giedd
2008). Vzrok za te spremembe so med drugimi dejavniki tudi značilnosti najstniških
možganov (Offer in Schonert-Reichel 1992), saj se takrat pojavi drugi val rasti
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možganov. Prefrontalna skorja vpliva na to, da so mladostniki impulzivni, spontani in
odkriti. Njihova neustrašnost pa izvira iz delovanja amigdale (Bauchnan in Hughes
2009).
Anatomsko so možgani v obdobju najstništva skoraj enako veliki, kot pri odraslih
(Giedd 2008). V primeru, da je razvoj posameznika potekal optimalno, je ob koncu
svojega 20. leta sposoben in zdrav. Možganske strukture so v takem primeru zrele in
omogočajo, da skozi življenje osebi na tem področju ni potrebno vlagati večjih naporov
(Bregant 2012, 58). Slika 1 prikazuje razvoj možganov od otroštva do najstništva.

Slika 1: Razvoj možganov od otroštva do mladih odraslih (Ritvo 2013)
V mladostništvu gredo možgani skozi dva preoblikovalna procesa. Prvi je obrezovanje,
kar pomeni, da se manjša število osnovnih možganskih celic ali nevronov oz. sinaps, ki
predstavljajo njihove povezave. V obdobju otroštva se veča število nevronov in sinaps,
ko pa začnemo odraščati, se to ustavi. Obdržimo tiste nevrone in sinapse, ki jih
imenujemo tudi krogotoki in jih najbolj uporabljamo. Drugi proces je mielinizacija, kar
pomeni, da se tvori mielinska ovojnica, ki pokriva povezane nevrone. Omogoča pretok
električnega kroga. Obrezovanje in mielinizacija vplivata na integracijo možganov. Za
posameznika to pomeni, da ima boljšo presojo, ki temelji na bistvenih podatkih (Siegel
2014, 68).
Spodnji predeli možganov, med katere sodi limbični sistem, so bolj aktivni pri
mladostnikih, kot pa pri odraslih osebah ali otrocih. Pri odraslih osebah prefrontalni
korteks v spodnji predel možganov, kjer se nahaja limbični sistem, pošilja zaviralna
vlakna, ki umirjajo. Pri mladostnikih ta proces ni pogost, kar pomeni, da so pri njih
prisotna silovita čustva, ki se lahko pojavijo nepričakovano (Siegel 2014, 84).
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Amigdala pridobiva informacije na dva različna načina. Prva pot je počasna.
Informacije preko prefrontalnega korteksa potujejo do amigdale. Prefrontalni korteks
informacije pregleda, predela in jih pomirjene in na razumljiv način pošlje do amigdale.
Ta način prenosa informacije je pogostejši pri odraslih osebah. Druga pot je hitra. Na ta
način informacije ne potujejo skozi prefrontalni korteks, temveč gredo naravnost do
amigdale. Ta način prenosa informacij je značilen za mladostnike (Siegel 2014, 85).
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2. STARŠI IN MLADOSTNIKI

Vloga staršev se na prehodu iz obdobja otroštva v mladostništvo spremeni. Prej so bili
starši vodje in skrbniki, potem pa otrok med odraščanjem želi prevzeti nadzor nad
svojim življenjem. Ima željo po reševanju svojim problemov, kar pa ne pomeni, da
svojih staršev ne potrebuje več. Otrok potrebuje svoje starše tudi v mladostništvu. Starši
morajo spremeniti svoj pristop, saj v tem obdobju postanejo vodniki. Vloga vodnika je,
da daje nasvete, daje otroku možnost za lastne izkušnje, da posluša, opazuje, načrtuje in
pripoveduje ter obenem predstavlja dober zgled (McIntire 2001, 137).
Pogosto se starši in mladostniki hkrati nahajajo v prehodni fazi. Najstniki niso več
otroci, niso pa še odrasli. Starši so pogosto takrat med 40. in 45. letom starosti in so tako
na sredini svojega življenja. Oboji so deležni sprememb in takšna obdobja so idealna za
različne krize, ki vplivajo tudi na družinske odnose (Neysters 1979, 17-18). Starši se
morajo soočiti s tem, da so njihovi vrhunci že minili, njihovi otroci pa se jim šele
približujejo. Za starše je to težko obdobje, saj je sodobna družba obsedena z mladostjo,
starost pa ima manjšo vrednost ali je celo zaničevana. Očetje, moški se soočajo s tem,
da določenih sanj ne bodo mogli uveljaviti, prav tako se morajo matere, ženske soočiti s
tem, da bodo otroci odšli (Conger 1985, 38).
V adolescenci se med starši in otroki pojavi »štiriletni prepad«, saj starši svoje otroke
dojemajo vsaj dve leti mlajše, kot v resnici so, medtem ko najstniki sami sebe dojemajo
vsaj dve leti starejše (Asen 1998, 156).
Mladostništvo je obdobje, v katerem otroci povzročajo veliko skrbi svojim staršem. Je
obdobje velikih sprememb (Fenwick in Smith 1997, 8). Puberteta je čas, ko nekateri
otroci prestajajo zelo težko obdobje, ko starši pridejo do meja svoje strpnosti,
potrpežljivosti, ob tem pa jih zelo skrbi za svojega otroka (von Gagern 1956, 35). Starši
in otroci imajo različne poglede na življenje, medtem ko se mladostnik sooča s
kratkotrajnimi težavami, ki se dogajajo tukaj in sedaj, se starši osredotočajo na otrokovo
prihodnost. Ena izmed pomembnih sprememb je ta, da se morajo starši sprijazniti, da je
njihova vloga v otrokovem življenju postala bolj pasivna, kot je bila v preteklih letih
(Fenwick in Smith 1997, 8).
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Družina ima močan vpliv na mladostnika. Idealno okolje za mladostnika ni več enako,
kot je bilo zanj kot otroka. Velik vpliv imajo struktura družine, življenjski standard,
odprtost ali zaprtost do zunanjosti, obseg družine, red, družinski prijatelji, razširjene
družine in zaupnost odnosa med starši in otroki (Žlebnik 1975, 173-174).
Obdobje mladostništva od staršev terja veliko razumevanja. Otrok se zelo spreminja ter
prehaja iz ene skrajnosti v drugo. Mladostnik želi doseči samostojnost, tako da sam sebe
preizkuša, ni pa še odrasel in tudi otrok si ne želi več biti (Bohak 1977, 38-40). Z
naraščanjem mladostnikove avtonomije s starši težko najde možnosti fleksibilne
strategije pogajanj (Kobak idr. 1993, 238). Prav tako je pomembno, da v času
konfliktov starši ohranjajo takšen odnos z otrokom, da dosegajo zastavljene vzgojne
cilje (Allen idr. 1994, 238).
Mogoče se mladostnik vede tako, kot da staršev nima rad, vendar temu ni tako.
Izražanje ljubezni ni več tako odprto, kot je bilo v otroštvu. To je obdobje, ko starši in
otroci ne mislijo in čutijo več enako (Bohak 1977, 38-40). Mladostnikom je ljubša
družba prijateljev, kot pa staršev, prav tako jim prijatelji predstavljajo vir ugodja in
čustveno podporo. Starši pa še naprej predstavljajo bazo varnosti (Hazan in Zeifman
1994, 453).

2.1 Vzgoja
Starši se velikokrat počutijo nemočne in ne vedo, kateri vzgojni ukrepi so pravilni ali
najprimernejši.

Preveč

avtoritete

lahko

zmanjšuje

otrokovo

samozavest

in

samozaupanje, hkrati pa se večata upor in kljubovanje. Preveč ohlapne meje ali
popustljivost lahko pri otroku vzbudita občutek, da je staršem vseeno zanj. Najboljša je
vmesna pot. Otrok potrebuje toliko svobode in odgovornosti, kolikor je lahko dobro
izkoristi in prenaša (Tomori Žmuc 1983, 113).
V preteklosti so se starši spominjali svoje mladosti in uporabljali metode, ki so jih
uporabljali njihovi starši. Danes se stvari spreminjajo, pedagogi so prišli do spoznanja,
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da mora dober vzgojitelj ali skrbnik svoje metode vedno znova preverjati in jih razvijati
naprej (Rupp 1972, 44).
Vzgojni slogi v družini so različni:
-

AVTORITATIVNI VZGOJNI SLOG
Vzgoja temelji na kazni in grajanju. Cilji vzgoje so, vzgojiti otroka, da bo
poslušen. Starši želijo, da njihovi otroci dosežejo tisto, kar njim v življenju ni
uspelo. Taka vzgoja izhaja iz lastne negotovosti, nemoči in nezmožnosti
reguliranja lastnih čustev. Otroci pri takšni vzgoji ne znajo samostojno
razmišljati, sprejemajo mnenja drugih, odvisni so od okolice, do nadrejenih so
poslušni, nestrpni pa so do podrejenih in sodelavcev.

-

DEMOKRATIČNI VZGOJNI SLOG
Takšna oblika vzgoje ne pomeni, da vsak lahko počne, kar hoče. Temelji na
medsebojnem sodelovanju med starši in mladostniki. Mladostnik, ki je bil
deležen takšne vzgoje, se nauči upoštevati druge, je strpen do drugih, sposoben
razvoja lastnega mnenja, za katerega se tudi zavzema. Ima sposobnost oceniti
svoje početje in početje drugih ter tako prepoznati svoje napake.

-

RAVNODUŠNI VZGOJNI SLOG
Starši se pri tem vzgojnem slogu zelo malo posvečajo svojim otrokom.
Nekaterim staršem otroci ne pomenijo veliko. Potrebe otrok niso zadovoljene.
Takšni starši imajo druge prioritete v življenju, kot so konjički, družbeni ugled
ali poklic. V to obliko vzgoje sodijo tudi starši, ki na zunaj kažejo, kot da
svojim otrokom z materialnega vidika nudijo vse, vendar pa jim na duhovnem
področju dajo zelo malo. Mladostniki, ki niso bili deležni pozornosti svojih
staršev, pogosto postanejo prestopniki.

-

VZGOJNI SLOG PRETIRANE LJUBEZNI
Vzgoja, ki vključuje pretirano ljubezen, lahko onemogoča vzgojo, ki vodi do
samostojnosti. Starši lahko postanejo osovraženi s strani lastnih otrok, saj jih ti
vidijo kot oviro pri razvoju samostojnosti. Mladostniki, ki so bili tako vzgojeni,
se v okolju težko prilagajajo, ne postanejo odrasli, ne naučijo se soočanja s
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težavami ali soočanja z drugimi osebami. Za vse probleme so vedno poskrbeli
starši (Bohak 1977, 11-14).

Prepoznati je mogoče dva vzorca starševske discipline, in sicer oblastni ter
neoblastni vzorec. Neoblastni se deli na dva podtipa, na odtegovanje ljubezni in
uvajanje:


Oblastni tip – starši svoje cilje dosegajo s fizično, materialno kaznijo ali s
strahom pred kaznijo. Starši mladostnikov ne zaupajo v njihova občutja, kot so
sramežljivost, ljubezen, spoštovanje, krivda ali odvisnost. Starši jim ne dajo
dovolj informacij, da bi otroci lahko razvijali ta občutja in se tako ne naučijo
ravnati po notranjih moralnih načelih. Pogosto takšni otroci postanejo
prestopniki (Conger 1985, 92).



Odtegovanje ljubezni – starši svoje nezadovoljstvo izražajo tako, da se ne
zmenijo za svoje otroke, z njimi ne govorijo, do njih izražajo nenaklonjenost ali
jim grozijo, da jih bodo zapustili. Takšna disciplina na otroke vpliva bolj
uničujoče kot oblastnost, saj otrok dobi občutek, da ni vreden ljubezni. Uničuje
stike med otroki in starši (Conger 1985, 93).

V nasprotju s tem je uvajanje edini način, ki spodbuja razvoj zrele zavesti. Uvajanje
temelji na notranjih moralnih načelih. Otrok je s strani staršev obravnavan kot
potencialno odgovoren, sposoben človek. Otroku so navedeni, obrazloženi razlogi,
zakaj je določeno vedenje zahtevano, opozorjen je na dejanske okoliščine ter na škodo,
ki bi jo lahko povzročilo neprimerno vedenje njemu in drugim (Conger 1985, 93).

2.2 Značilnosti odnosov med starši in mladostniki
Mladostništvo je obdobje, kjer mladostniki iščejo različne izzive, predvsem pa radi o
tem pripovedujejo svojim staršem in jih s tem jezijo ali strašijo. V bistvu mladostniki
želijo svoj mir in se radi umaknejo, po drugi strani pa potrebujejo veliko pozornosti
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staršev in želijo z njimi ohraniti odnose. Pokazati želijo moč, samostojnost in dokazati,
da ne potrebujejo nikogar, v resnici pa si želijo zaščite in pozornosti svojih staršev.
Tega ne znajo pokazati na primeren način. Velikokrat se ta želja izraža na neprijetne
načine, kot je nemirnost, sitnost, itd. (Gostečnik, Pahole in Ružič 2000, 29).
Starši v tem obdobju postajajo vedno bolj vznemirjeni, saj jih mladostniki na vse načine
provocirajo. Starše lahko spreleti srh že, ko pogledajo svoje otroke, saj jim ti povzročajo
težave s svojo držo, npr. s svojimi oblačili, telesnim vonjem, frizuro, razpoloženjem,
mišljenjem in občutki (Asen 1998, 155). Najstniki imajo za to, kar njihove starše
razburi, razjezi, poseben talent. V primeru, da starši dajejo velik pomen telesni
urejenosti, bo otrok zanemarjal svoj izgled. V primeru, da imajo radi red in čistočo, bo
otrok imel nered v sobi in ne bo želel pospravljati (Ginott 1969, 15).
Mladostniki in starši se velikokrat ne strinjajo glede različnih področij v otrokovem
življenju. Starši se prestrašijo, ko se otrok začne drugače obnašati ali ima drugačne
poglede glede higiene in oblačil. Tako imajo starši občutek, da se otrok od njih
oddaljuje. Temu sledi odpor staršev do mladostnikovih sprememb. Velikokrat se
pojavljajo nestrinjanja med starši in mladostniki glede delovnih navad, otrokovih pravic
do zasebnosti, časa za spanje, pospravljanja svoje sobe, pomoči pri opravilih, zvrsti
glasbe, ki jo mladostniki radi poslušajo, izbire poklica ali življenjske usmeritve. Starši
pogosto težje sprejemajo spremembe, ko postaja razvidno, da si otroci želijo več
povezovanja in druženja z vrstniki ter se oddaljujejo od staršev (Tomori Žmuc 1983,
114-116).
Spremembe se pojavljajo tudi na področju vrednot. V otroštvu so starši tisti, ki
oblikujejo vrednote v družini in jih uveljavljajo. V mladostništvu mladostnik odkriva
nove vrednote. Te nove vrednote prenaša v družino, stare pa lahko kritizira ali zavrača.
Bolj, ko otroku starši nasprotujejo, bolj si želi novih vrednot. V primeru, da starši
izkazujejo strpnost in razumevanje do otrokovih novih idej, mladostniki lažje
sprejemajo drugačne poglede starejših od sebe (Tomori Žmuc 1983, 112).
Želja po emancipaciji je pogosto vzrok za slabše odnose med starši in mladostniki. Na
videz se zdi, kot da otroci svojih staršev ne marajo ali nimajo radi, vendar s tako grobim
odnosom ljubezen zgolj prekrivajo (Žlebnik 1975, 173).
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V otroštvu je otrok povsem odvisen od svojih staršev, ko pa nastopi najstništvo, to
mirno obdobje postane burnejše. Mladostnik se lahko težko sooča s tem, da se
osamosvaja. Čustvena nestabilnost pa vpliva na to, da v svojih odnosih s starši izražajo
kritiko, upor in žaljivost. Starše vidi kot objekte, ki ga omejujejo. Tudi starši se lahko
težko soočajo s tem, da se otrok osamosvaja, predvsem takrat, ko otrok kljubuje in
kritizira. Starši so tisti, ki morajo biti otrokovi zavezniki in ne nasprotniki. Morajo
razumeti, da je mladostništvo neizogibno obdobje v otrokovem razvoju. Na ta način
lahko olajšajo proces odraščanja in osamosvajanja, tako za otroka kot za njih same
(Tomori Žmuc 1983, 112).
Mladostniki svoje starše opazujejo, kritizirajo ter obsojajo veliko bolj, kot druge ljudi,
ki jih opazujejo iz daljave (Rupp 1972, 44). Vzorce komuniciranja prevzemajo od
svojih staršev. Če ne znajo ustrezno komunicirati, je pomembno dejstvo, da so model
komuniciranja usvojili preko svojih staršev. Velikokrat se mladostniki želijo pogovarjati
s svojimi starši, kadar pa jih starši ne slišijo, uporabijo drug način komuniciranja.
Obstajajo različni načini sporazumevanja, ki so lahko zelo nevarni za posameznika in za
druge. Načine komuniciranja lahko predstavljajo neustrezno vedenje, nenavadno
oblačenje ali frizura, zloraba drog, alkohola, neustrezna družba, kriminal, duševne
bolezni, poskusi samomora, itd. (Gostečnik, Pahole in Ružič 2000, 61).
Samostojnosti ne moremo izsiliti, najstniki svoje socialne in spolne zrelosti ne morejo
uspešno doseči na silo. Možnost, da se oseba lahko vede in razmišlja kot individuum, je
pomemben del normalne odraslosti in jo morajo starši pri otrocih dopuščati in tolerirati,
če pa samostojnost otroku prinaša trpljenje in nesrečo, jo morajo preprečiti, npr. ne
morejo dopustiti, da najstniki kršijo zakone (Homan 1970, 94-95).

2.3 Vpliv staršev
Mladostnika, ki zapušča hišo svojih staršev, lahko primerjamo z mladostnikom, ki v
rokah drži hranilno knjižico. Na njej je lahko zapisana velika ali majhna vsota. Neka
količina denarja oz. znesek je že bila v mladostniku pred rojstvom, zaradi genskega
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zapisa, ostalo so na knjižico zapisali mladostnikovi starši, v obdobju med njegovim
rojstvom in do trenutka odhoda. Ko mladostnik odhaja od doma, se knjiženje ne konča,
temveč se s pridobljeno vsoto nadaljuje. Vse nadaljnje pozitivne in negativne izkušnje
vplivajo na nadaljnji »znesek« (Methfessel 1972, 60). Odnosi, ki se v družini ustvarjajo,
dajejo otroku popotnico za življenje (Zalokar Divjak 2001, 43).
Starševstvo je služba, za katero ni izobrazbe in lahko doleti vsakogar. Služba, ki jo je
potrebno opravljati glede na lasten občutek (Rupp 1972, 43). Med mladostnikovimi
spremembami je družina tista, ki opazi spremembe in se nanje odziva, tako pozitivno,
kot negativno. Ta odziv pa vpliva na osebnostni razvoj. Na mladostnika imajo vrstniki
veliki vpliv, družina pa je tista, ki te pritiske regulira, jih rahlja ali krepi (Tomori Žmuc
1983, 111).
Starši izvajajo vpliv na otroka na različnih področjih. Veliko stvari, ki jih otroci
prevzamejo od svojih staršev, prinesejo s seboj med vrstnike. Nekatere stvari obdržijo
ne glede na razlike z vrstniki, nekatere opustijo. Kljub vplivu vrstnikov, določenih stvari
ne opustijo, primer tega je lahko veroizpoved, nekateri prevzamejo od staršev delovne
navade ali željo po enakem poklicu (Harris Rich 2007, 286-287).
Odnosi med starši se lahko prenašajo na otroke. Neprimerno vedenje staršev se lahko
prenese, kar pa včasih ni razvidno, saj se lahko pri njih izraža v drugačnih oblikah.
Odnos med staršema vpliva na mladostnikovo osebnost in odnos do drugih. Starši
včasih vedenje svojih otrok ocenjujejo strogo, svojega vedenja pa ne vidijo (McIntire
2001, 82-84).
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3. VRSTNIKI IN MLADOSTNIKI

V otroštvu imajo pomembno vlogo starši in družina. V adolescenci pridobivajo na
pomenu prijatelji. Preko prijateljstev se posameznik nauči sodelovati z drugimi in
prilagajati skupnosti (Fenwick in Smith 1997, 97). Vrstniški odnosi so priprava na
odrasle odnose v družbi. Vrstniki predstavljajo mladostnikovo ogledalo in mu nudijo
takojšen odziv na njegovo vedenje ter preizkušnjo različnih vzorcev socialnega vedenja
(Tomori Žmuc 1983,118).
V obdobju otroštva otrok veliko časa preživi z drugimi otroki, vendar v času
mladostništva vloga vrstnikov postane še bolj pomembna. Vrstniki zadovoljujejo
določene potrebe otrok, ki so jih v obdobju otroštva zadovoljevali starši. Vrstniki
vplivajo na spremembo otrokovih vrednot, ki so jih prej oblikovali in posredovali
otroku starši. Odnos z vrstniki je podoben areni, kjer lahko posameznik išče svojo
identiteto in neodvisnost. Med vrstniki se preigravajo njihovi notranji nepredelani
problemi (Tomori Žmuc 1983, 118).
V psihičnem in socialnem razvoju večine mladostnikov imajo odločilno vlogo vrstniki,
s katerimi preživljajo večji del svojega časa. Glede na starost so običajno enako stari ali
starejši. Vrstniki in njihov vpliv je še posebno pomemben v mladostništvu, čeprav se
pojavi že prej. V mladostniških letih se pojavi večja odvisnost od vrstnikov, saj so v
nasprotju z otroštvom v mladostništvu vezi s starši ohlapnejše (Conger 1985, 66).
Mladostniki v adolescenci še nimajo dovolj razvite samozavesti, zaradi tega je
samospoštovanje v veliki meri odvisno od prijateljev. Videz je tisti dejavnik, ki je
pomemben pri presojanju drug drugega (Fenwick in Smith 1997, 84).
V vrstniških odnosih se otrok nauči soočanja s porazi, vodilno vlogo, sodelovanjem z
drugimi, sledenjem, tekmovalnostjo, primerjanjem z drugimi, predvsem pa spoznanjem,
da se je za uspeh potrebno truditi (Tomori Žmuc 1983, 118-119).
Odnos med mladostniki je lahko bolj zahteven, kot družinski odnosi. Tudi med vrstniki
obstajajo pravila, katerih se posameznik drži, ker mu predstavljajo drugačno vlogo, kot
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v družini. Najstnik pridobiva na individualnosti, po drugi strani pa jo izgublja. Postane
odvisen od vrstnikov in si močno želi njihove pripadnosti (Tomori Žmuc 1983, 118).
V vrstniških skupinah imajo otroci svoje vloge po navadi razdeljene glede na umetno
ustvarjene razlike, kot so oblačila, pričeska, telesne nepravilnosti, itd. Otroci si želijo
biti del skupine, ne želijo si biti drugačni (Harris Rich 2007, 295). Mladostnikov krog
znanih ljudi se deli na širšo družbo, zaupnejšo klapo, ki je ožja (varnost, tovarištvo) in
na osebna prijateljstva (organizirane dejavnosti) (Conger 1985, 69).

3.1 Značilnosti vrstniških odnosov

Prijateljstvo v adolescenci je drugačno od tistega v otroštvu. Značilnosti so zaupanje,
razumevanje, duševno ujemanje, dopolnjevanje, poštenost, zvestoba, občutljivost in
podobni interesi (Žlebnik 1975, 185-186).
Fantje in dekleta se pred začetkom mladostništva raje družijo s svojim spolom. Takšna
prijateljstva onemogočajo heteroseksualna razmerja, za katere mladostniki še niso
pripravljeni (Conger 1985, 73).
Prijateljstvo istega spola sodi v najbolj pomembne vrednote v mladosti. Mladi želijo
spoznati same sebe, zato potrebujejo tudi druge, da se lahko med seboj primerjajo in
spoznavajo (Žlebnik 1975, 185-188). Prijateljstva imajo posebno mesto, dajejo oporo v
čustvenih stiskah, omogočajo veliko zaupanja in so čustveno odkrita, saj mladostniki ne
potrebujejo toliko obrambnih mehanizmov, kadar so med prijatelji. Prijateljstva imajo
terapevtsko vlogo. V njih se mladi naučijo obvladovati svoje zapletene občutke ter
občutke drugih (Conger 1985, 70).
Prijateljstva so lahko tudi polna pretresov, saj imajo mladi veliko osebnih težav, kar
pomeni, da potrebujejo veliko zaupanja, ki ga je težko vzdrževati. Takšni odnosi so v
mladosti zelo čustveni in zato lažje propadajo, kot v odraslosti. Prijateljstva v poznem
mladostnem obdobju postanejo bolj mirna, izenačena in manj dostopna ter bolj zrela,
strpnejša (Conger 1985, 71-72).
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V tem obdobju se nasprotovanja do drugega spola zmanjšajo, heteroseksualna nagnjenja
pa se krepijo. Oblikujejo se heteroseksualne zveze, za katere je v zgodnji mladosti
značilno, da so površne, igrive, posamezniki se ukvarjajo samo s seboj, zanima jih lastni
jaz, zato so globoke čustvene vezi redke. Kasneje se veča osebna zrelost, zmanjša se
narcisizem, pojavi se bolj jasna zavest osebi in veča se sposobnost ukvarjanja z drugimi,
s čimer se odpre pot do globljih in pomembnejših zvez (Conger 1985, 73-74).

3.2 Razlike med vrstniškimi skupinami glede na spol
Dekliške vrstniške skupine dopuščajo večja odstopanja od predvidenih dekliških
vzorcev (Harris Rich 2007, 287). Dekleta si v obdobju mladostništva poiščejo eno ali
dve zaupni prijateljici (Fenwick in Smith 1997, 97). Prijateljstva med dekleti so bolj
globoka, odkrita, čustveno odvisna in deležna podpore ter spodbude, ki je obojestranska
(Conger 1985, 72).
Dekleta za razliko od fantov potrebujejo eno prijateljico, s katero lahko poglobijo svoj
odnos. Potrebujejo zaupno prijateljico podobne starosti, s katero pridobijo izkušnjo
zaupanja in tesne prijateljske vezi. Za tak odnos je značilno, da traja nekaj let, pogovori
so dolgi in namenjeni njunim težavam, podarjata si majhne pozornosti in se varujeta
pred pritiski. Dekleta na ta način izboljšujejo razvoj na socialnem in spolnem področju
(Tomori Žmuc 1983, 118).
Fantovske vrstniške skupine so bolj grobe, moško vedenje dojemajo bolj resno in ne
dopuščajo tolikšnih odstopanj (Harris Rich 2007, 287). Pri fantih je bolj kot zaupen
prijatelj pomembno to, da so sprejeti s strani vrstnikov, da so sprejeti v krog zaupanja
(Fenwick in Smith 1997, 97). Fantje na zunaj med seboj tekmujejo, med njimi ni veliko
telesnih izrazov naklonjenosti, razen na športnih tekmovanjih, k čemur v veliki meri
pripomorejo družbeni tabuji. Fantje si želijo duševno sorodnega tovariša, s katerim
imajo skupne interese (Conger 1985, 72).
Fantje si zelo prizadevajo, da bi bili sprejeti s strani moške vrstniške skupine.
Prijateljstva ne razvijajo in poglabljajo zgolj z enim posameznikom, saj se v takih
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odnosih ne počutijo sproščeno. Pri fantih je pomembneje, da se družijo v večjem
številu. Med seboj tekmujejo in se primerjajo glede na mišično maso, razne športne
aktivnosti in priljubljenost med puncami (Tomori Žmuc 1983, 118).

3.3 Vpliv vrstnikov
Mladostnik išče skupnost, krog prijateljev, ki imajo lahko na njega tako pozitiven kot
negativen vpliv (Siltala 1975, 83). Vpliv vrstnikov se v mladostništvu poveča, pojavi se
nujno prilagajanje njihovim pravilom, kar vključuje vedenje, »muhe« in modo. Staršem
se zdi nenavadno, da je njihovim otrokom pomembno, kakšno znamko oblačil nosijo, in
da vse druge stvari zavračajo. Mladostnikom daje enakost z vrstniki občutek
pripadnosti, predstavlja jim »zavarovalno polico« za prihodnost (Conger 1985, 68).
Mladi so pogosto v veliki meri odvisni od odobravanja, pohvale vrstnikov in svojo
vrednost ocenjujejo glede na zunanje odzive nanje. Mladi, ki so nepriljubljeni, se
nahajajo v začaranem krogu, saj kot čustveno moteni niso prepričani o sebi, nato pa so
še soočeni z odklanjanjem, brezbrižnostjo vrstnikov, kar dodatno vpliva na njihovo
samozavest, občutek ločenosti od družbe pa se še samo poveča (Conger 1985, 72-73).
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4. NAVEZANOST

V otroštvu morajo starši otrokom zagotavljati občutek varnosti. Ob tem pa jim morajo
zagotoviti tudi priložnosti, da so lahko aktivni. Dolžnost staršev je, da svoje otroke
pripravijo na življenje, ki zajema ustvarjalnost, odgovornost in svobodo. Dajati jim
morajo pozitiven vzor, da se lahko naučijo soočanja z nalogami, ki jih prinaša njihov
vsakdan. Otroci od staršev pričakujejo, da je ob njih nekdo, ki jim izkazuje ljubezen ter
jim pomaga pri osamosvajanju (Zalokar Divjak 2008, 29).
Na začetku njihovega življenja je mama tista, ki zadovoljuje otrokove potrebe. Skozi
razvoj pa se otrok mora osamosvojiti in prevzemati določene naloge. Starši morajo
otrokom postavljati meje ter jim približati spoznanje, da so v življenju pomembni tako
porazi kot uspehi, da se naučijo vztrajati in boriti (Zalokar Divjak 2008, 29-30).
Kako posameznik vzpostavlja odnose in išče stike, je odvisno od zgodnjih izkušenj.
Oseba, ki na nefunkcionalen način regulira svoja čustva in sebe in druge dojema na
popačen način ter je mnenja, da je sama, in da ji nihče ne bo pomagal, je tak način
dojemanja prevzela v preteklosti. Negativne izkušnje so povzročile, da ima oseba vedno
enake oblike odnosov (Erzar in Kompan Erzar 2011, 8).
Družina ima pomembno vlogo pri oblikovanju identitete posameznika. Na podlagi
zagotavljanja varnosti in sprejetosti daje posamezniku možnost iskanja lastne vrednosti.
Varnost omogoča, da posameznik začne v svoji notranjosti graditi zaupanje. Ko se
razvije zaupanje do bližnjih, se odpira možnost, da se zaupanje širi navzven (Zalokar
Divjak 2001, 43).
Navezovalni odnosi so tisti, ki jih oblikujemo z osebami, ki so za nas skrbele v otroštvu.
Nekateri navezovalni odnosi predstavljajo modele navezanosti v našem življenju. Naša
psiha deluje glede na te modele navezanosti. Gre za vzorce, ki so se izoblikovali preko
naših izkušenj z drugimi osebami. Glede na te izkušnje se vedemo, odzivamo, čutimo,
dojemamo svet. Vplivajo na naše počutje in na način, na katerega vzpostavljamo
odnose. Vse to poteka na nezavedni ravni. Modeli navezanosti so torej spomini na
navezovalne odnose, ki se prebudijo ali aktivirajo, ko se znajdemo v situacijah, ki nas
spomnijo na določen navezovalni odnos iz otroštva. Razumevanje naših modelov
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navezanosti iz otroštva nam pomaga pri razrešitvi omejitev iz sedanjosti. Modeli se
delijo na tiste, ki so varni in na tiste, ki niso varni (Siegel 2014, 110-112).

4.1 Pomen odnosov navezanosti v zgodnjem otroštvu
Otrok v prvih dneh svojega življenja komunicira s svojo mamo na neverbalni ravni,
preko telesne povezave, dotika in materinega odgovarjanja na njegove potrebe. Mati in
otrok komunicirata preko projekcijske ter introjekcijske identifikacije, kar pomeni, da
otrok v materi povzroča različna občutja, vznemirjenost, na podlagi tega pa prepozna
otrokove potrebe po hrani, toplini in nežnosti. Mati mora začutiti, kaj otrok potrebuje in
na njegove potrebe, želje in zahteve tudi odgovoriti. Biti mora odzivna, če ni, potem
otrok ostane zaznamovan z občutki zanemarjenosti, zavrženosti, nezaželenosti in
nezaupanja (Gostečnik 1998, 188).
Prvih pet let otrokovega življenja je najbolj pomembnih za njegov razvoj. V primeru, da
je otrok v tem času prejel dovolj ljubezni, potem je do šestega leta starosti imel možnost
izoblikovati dovolj dober odnos s starši in je v notranjosti lahko miren (Pincus in Dare
1978, 129). Prvi odnos z materjo je tisti, ki na otroku pusti pečat, ki v svojem jedru
določa nadaljnji razvoj njegove osebnosti. Na podlagi prvega izkustva se oblikuje
nadaljnji odnos do sveta in ljudi (Gostečnik 1998, 188).
Glavna vloga ali najpomembnejša skrb, ki jo morajo imeti starši ter vsi ostali skrbniki
je, kako otrokom vcepiti dobro samopodobo. Pomembni so odnosi z osebami v
zgodnjem otroštvu, s katerimi so otroci v stiku, saj se samopodoba oblikuje predvsem v
času otroštva (Tapscott in DeGrandis 2004, 39).
Otroci v svojih starših prebudijo čustva ter odzive, ki jih noben drug odnos ne more
priklicati. Ko se starši posvečajo svojemu otroku in se nanj odzivajo, se hkrati tudi
soočajo s svojimi vsebinami ter odnosi s svojimi starši. Varnost lahko staršem pomeni
nekaj drugega, kot pa otroku. Starši velikokrat ravnajo tako, kot so ravnali njihovi starši,
otrok pa mora sam poskrbeti za svojo varnost in potrebe (Erzar in Kompan Erzar 2011,
10-11).
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Zaradi izjemnega pomena zgodnjih izkušenj in interakcij ter otrokovega razvoja
spretnosti za regulacijo čustev, je naravno, da predvidevamo, da je odnos med otrokom
in staršem pomemben dejavnik za razvoj težav na področju regulacije čustev pri otroku
(Thompson 2001, 538).

4.2 Teorija navezanosti
Ob rojstvu dojenček še zdaleč ni tabula rasa ali nepopisan list papirja. Ravno nasprotno,
otrok je opremljen s številnimi vedenjskimi sistemi, ki so pripravljeni na aktiviranje.
Med temi sistemi že obstajajo nekateri, ki predstavljajo temelje za razvoj navezanosti.
Primer teh so primitivni sistemi, ki so pri novorojenčku odgovorni za jok, sesanje,
oklepanje, kasneje smejanje in čebljanje, na koncu pa plezanje ter hojo. Od začetka je
pristransko, kako se posameznik odziva na različne vrste dražljajev, kot so slušni
dražljaji, ki izhajajo iz človeškega glasu, vizualni dražljaji, ki izhajajo iz človeškega
obraza, ter otipljivi in kinetični dražljaji, ki izhajajo iz človeških rok in telesa. Ti majhni
začetki, ki se razvijajo od rojstva in skozi otroštvo, pa vse do konca življenja, vplivajo
na navezanost do določenih posameznikov (Bowlby 1984, 265-266).
Ko se otrok v prvem letu starosti znajde v stiski, ko je ogrožen, prestrašen, pod stresom,
išče varno zatočišče. Varno zatočišče mu pomeni fizični stik in fizično oporo. Ko se
otrok pomiri, uporabi skrbnika kot izhodišče, da lahko naprej raziskuje. Otrok išče
varnost, ki mu jo lahko nudi vsaka odrasla oseba, ne glede na spol, ki se na otroka
odziva in mu je konsistentno naklonjena. Pri tem sta pomembna količina in kvaliteta
skupaj preživetega časa in odnosa. Najbolj pogosto je ta oseba otrokova biološka mati
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 13-14).
V obdobju otroštva in vzgoje je posameznik navezan na več oseb, ki za njega skrbijo.
Na socialnem področju smo ljudje dolgo časa odvisni od naših skrbnikov. Od njih
pričakujemo, da nas vidijo, za nas skrbijo, nas tolažijo, nam pomagajo ter
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predstavljajo vir varnosti. Preko teh odnosov se naši možgani razvijajo in rastejo.
Navezovalni odnosi za nas pomenijo odskočno desko v svet. Preko teh odnosov se
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izoblikujemo, pridobimo vzorce, ki jih ohranjamo in preko katerih razvijamo svoje
življenje. Vzorci se zapišejo v možgane. Če torej v otroštvu prevzamemo varni vzorec
navezanosti, potem vstopamo v svet na varen način. Za nas to pomeni, da smo
zadovoljni, da se dobro počutimo sami s seboj, ter da se dobro počutimo v odnosih z
drugimi. Čutimo stabilnost, za naše možgane pa to pomeni integracijo in psihično
vzdržljivost (Siegel 2014, 112-113).
Cilj navezanosti je ohranjanje vezi. Vsaka situacija, ki bi lahko ogrožala to vez, lahko
povzroči vedenje, ki želi ohraniti to povezanost. Večja kot se zdi nevarnost izgube, večji
je odziv za ohranjanje navezanosti. V takšnih primerih se aktivirajo oklepanje, jokanje
in jeza. Kadar so ti odzivi uspešni, se vez ponovno vzpostavi in stres se ublaži (Bowlby
1998a, 42).
V naših življenjih so najbolj zaupanja vredni spremljevalci naši objekti navezanosti.
Strah, ki ga občutimo v določenih situacijah, je deloma odvisen od prisotnosti ali
odsotnosti naših objektov navezanosti. Ljudje ne živimo v celoti v sedanjosti. Ko se
otrokove miselne zmogljivosti povečujejo, lahko predvideva morebitne pojave v
določenih situacijah, tudi v tistih, kjer bi se lahko pojavil strah. Ne glede na starost, je
največji strah tisti, da bo objekt navezanosti odsoten takrat, ko ga bo posameznik
potreboval (Bowlby 1998b, 234).
Otrok se prilagodi na neodzivnost staršev, če je na primer mati razočarana, depresivna,
bo otrok preko projekcijske in introjekcijske identifikacije to začutil. Prilagodil se bo
tako, da bo svoje potrebe in želje izražal v takšnem kontekstu, ki bo sprejemljiv za
mater. Tako se bo naučil, da mora poskrbeti za mamo, da se mora odzivati na njena
čustvena stanja, sam pa bo upal, da bodo na ta način nekoč zadovoljene njegove potrebe
po ljubezni, varnosti in zavetju. V primeru, ko osnovne potrebe niso zadovoljene, se
otrok nauči, da se mora prilagajati nezadovoljivim dejavnikom. V odraslosti se to
prilagajanje izkazuje v različnih obrambnih mehanizmih in izkrivljenih oblikah
projekcijskih identifikacij (Gostečnik 1998, 190).
Starši prepoznavajo fiziološke, čustvene potrebe otroka ter na te potrebe ustrezno
odgovorijo. Vedno so se pripravljeni odzvati na stanja in vedenja otroka (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 9-10). V primeru, da otrokove potrebe ne bodo zadovoljene, si bo
ustvaril svet, v katerem bo sicer čutil razočaranost, osamljenost, nepotešenost,
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ogroženost in strah, vendar bo znal to z različnimi obrambnimi mehanizmi prekriti. Ta
občutja bo skrival, lahko postane identificirani pacient v družini in lahko bo čakal na to,
da bodo njegovi starši, skrbniki nekoč opazili njegovo bolečino in na njo odgovorili
(Gostečnik 1998, 190).

Slika 2: Prirejena shema delovanja sistema navezanosti po Fraleyu in Shaverju (Tomec
2005, 401)
Navezanost po koncu obdobja otroštva ne izgine, temveč ostaja prisotna skozi celotno
življenje. Lahko ostanejo enake figure, ali pa so izbrane nove, s katerimi se vzdržuje
bližina preko komunikacije. Cilji navezanosti za posameznika ostajajo enaki,
spremenijo se le vedenja, s katerimi si želi posameznik zagotoviti bližino. Starejši otrok
ali odrasla oseba vzdržuje navezanost do druge osebe, kar vključuje osnovne elemente
navezanosti, ki jih je osvojil v otroštvu okoli prvega leta starosti in elemente, ki so
veliko bolj zapleteni in pridobljeni skozi nadaljnjo življenje (Bowlby 1984, 350).
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4.3 Stili navezanosti
Mary Ainsworth je raziskovala pojem »secure base« ali varno izhodišče. Starši ali
skrbniki so tisti, na katere se otroci obrnejo, kadar potrebujejo zaščito in tolažbo. Starši
pa so tudi tisti, ki jim predstavljajo bazo, od koder lahko naprej raziskujejo okolje. V
prvem letu starosti se oblikuje taka oblika odnosa, po navadi z mamo. Glede na to, kako
se mama odziva na otrokove potrebe, kadar se ta sooča z različnimi stiskami, se otrok
nauči, kakšen je njegov temelj varnosti. Če je mama neodzivna ali nezanesljiva, to
negativno vpliva na raziskovanje ter izražanje in prepoznavanje lastnih potreb (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 17).

Slika 3: Prirejena shema varnega izhodišča (Deirdre Fay 2015)
Ainsworthova je opazovala iste pare otrok in mater v domačem naravnem okolju in v
tuji ali umetni situaciji. Tuja situacija je preizkus, ki traja 20 minut, pri čemer mama
dvakrat zapusti prostor in se nato vrne. Med prvim odhodom matere vstopi v sobo
eksperimentator ter izstopi, ko se mati vrne. Pri preizkusu so opazovalci beležili odziv
otroka na materin odhod, prihod, igranje, raziskovanje v času prisotnosti in odsotnosti
ter sposobnost otroka, da se potolaži. Bistveno je vedenje otroka ob materini vrnitvi. Na
podlagi tega se določi oblika navezanosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 18).
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4.3.1 Stili navezanosti v otroštvu

a) Varen stil navezanosti
Model varne navezanosti se je oblikoval, če je imel posameznik v svojem otroštvu vsaj
enega skrbnika ali starša, ki se je primerno odzival na njegove potrebe. Posameznik je
tako kot otrok imel občutek, da ga nekdo vidi, varuje in pomirja (Siegel 2014, 116-117).
Starši ali skrbniki varno navezanih otrok se na otrokovo vedenje odzivajo, sprejmejo
njegovo stisko, jo dojemajo, kot nekaj, kar otrok upravičeno doživlja, zato ga želijo
potolažiti. Starši so zanesljivi in trajni (Erzar in Kompan Erzar 2011, 18). Eksperiment z
enoletnim otrokom in njegovo mamo ali skrbnikom v primeru varne navezanosti pokaže
naslednje: otrok, ki je nekaj minut ločen od mame ali skrbnika, se po vrnitvi veseli in si
želi stika z mamo, nato pa se spet igra, raziskuje sobo in se vrača k njej. Iz tega sledi, da
se otrok čuti varnega, da lahko raziskuje in se poda v »svet« ter se nato vrača (Siegel
2014, 116-117). Na splošno 55-65% otrok kaže vzorec varne navezanosti (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 18).
b) Ne-varni stili navezanosti
Za starše ne-varno navezanih otrok je značilno, da so manj odzivni, čustveno, fizično,
psihično odsotni in nepredvidljivi. Ko je otrok v stiski, ga starši želijo zamotiti in
zmanjšati pomen stiske (Erzar in Kompan Erzar 2011, 18).
-

Izogibajoč stil navezanosti

Model izogibajoče se navezanosti se oblikuje, če se eden od skrbnikov ni odzival na
potrebe posameznika. Otrok se ni počutil tako, kot da bi ga kdo videl, ščitil in tolažil.
Raziskave so pokazale, da smo lahko v otroštvu do vsakega skrbnika razvili drugačen
model navezanosti. Do enega skrbnika smo lahko razvili varno navezanost, do drugega
pa ne-varno. V primeru izogibajoče se navezanosti, se otrok nauči zmanjšati potrebo po
navezanosti. Eksperiment z enoletnim otrokom in njegovo mamo ali skrbnikom v
primeru izogibajoče se navezanosti pokaže naslednje: otrok, ki je nekaj minut ločen od
mame ali skrbnika, se po vrnitvi izmika ali izogiba skrbniku (Siegel 2014, 117-118).
Otroci ob prisotnosti ali odsotnosti matere ali skrbnika odreagirajo enako, vendar le na
videz. Otroci so se naučili svojo stisko prikriti in obdržati za sebe, kar izhaja iz
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neustreznega odzivanja staršev na stisko otroka. 20-25% otrok je izogibajoče navezanih
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 19).
-

Ambivalentni ali rezistentni stil navezanosti

Ambivalentni model navezanosti, se oblikuje, če se otrok ni počutil potolaženega,
videnega in pomirjenega. Otrok se je v tem primeru moral soočati z nepredvidljivostjo
svojih staršev ali skrbnikov. Ni vedel, kaj lahko od njih pričakuje. V tem primeru gre za
zmedeni jaz, saj otrok vsrka čustva svojih staršev in ne ločuje med tem, katera čustva
pripadajo njemu in katera staršem. Otrok se nauči, da se ne more zanesti na druge osebe
in na to, da ga bodo potolažile (Siegel 2014, 118-119). Eksperiment z otrokom starim
eno leto in njegovo mamo ali skrbnikom v primeru ambivalentne navezanosti pokaže
naslednje: ko skrbnik ali mama zapusti prostor, takšni otroci doživljajo izjemen stres, ko
se vrne, pa hkrati zavračajo in iščejo stik. Otrok se ne more pomiriti in se umika
tolaženju staršev. Na pomirjanje se odzivajo nepredvidljivo, nezaupljivo in zadržano,
tako kot se starši ne odzivajo dosledno na otroke. 10-15% otrok je ambivalentno
navezanih (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19).
-

Dezorganizirani ali dezorientirani stil navezanosti

Dezorganizirani model navezanosti se lahko pojavlja znotraj ostalih treh modelov
navezanosti. Oblikuje se , če se je otrok zaradi različnih dejavnikov svojega skrbnika
bal. V tem primeru govorimo o dveh krogotokih. Prvi izhaja iz možganskega debla in
nas uči, da se nevarnosti izogibamo, torej zbežimo ali zmrznemo. Drugi izhaja iz
limbičnega sistema, ki je sistem navezanosti. Zaradi tega se obračamo na osebo
navezanosti, kadar potrebujemo zaščito. V tem primeru se osebe navezanosti istočasno
bojimo ter se k njej vračamo (Siegel 2014, 119). Za otroke takšne navezanosti je
značilno, da vedno spreminjajo svoje vedenje, ko so v stiski, se vedejo dezorientirano,
so zmedeni in prestrašeni. Ko iščejo zavetje in so prisiljeni biti v stiku s skrbnikom, se
mu približujejo z obrnjeno glavo ali nenavadnimi telesnimi držami (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 19-20). Eksperiment z otrokom starim eno leto in njegovo mamo ali
skrbnikom v primeru dezorganizirane navezanosti pokaže naslednje: otrok, ki je nekaj
minut ločen od mame sli skrbnika, se po vrnitvi mame tej hkrati približuje in odmika. V
tem primeru gre za dezorganiziran pristop. Lahko se pojavi disociacija, kar pomeni, da
ločujemo različne vidike sebe (občutke, spomine, misli, dejanja). Takšen model
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navezanosti se pojavlja pri 5-15% splošne populacije, ki niso bili deležni zlorab in 80%
populacije otrok, ki so bili deležni travm in zlorab (Siegel 2014, 119).
c) Odzivna navezanost
Poznamo varno in ne-varno navezanost. V primeru, da ne obstaja nobena od teh oblik,
se pojavi tretja oblika. Odzivna navezanost je disfunkcionalno stanje, ki se oblikuje v
primeru, če otrok ni imel nobene osebe navezanosti. Torej posameznik ni niti varno niti
ne-varno navezan. Pri posamezniku se zaradi tega lahko pojavijo različne težave na
področju čustvovanja in odnosov (Siegel 2014, 120).

4.3.2 Stili navezanosti v adolescenci in odraslosti

Medosebni odnosi temeljijo na varnosti, iskrenosti in zaupanju. Takšni odnosi
pripomorejo k temu, da smo bolj odporni, fleksibilni in vzdržljivi. Raziskave v 60. in
70. letih prejšnjega stoletja so pokazale, da je zdrav razvoj nevrobioloških sistemov
čustvenega odzivanja in regulacije afektov v otroških možganih povezan z uglašenim
odnosom z materjo, ki je čustven, varen in trajen. Konec 80. let je prišlo do
pomembnega spoznanja in povezovanja teorije navezanosti, torej izkušenj iz izvorne
družine, s sposobnostjo oblikovanja intimnih odnosov v odrasli dobi (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 7-9). Značilnosti navezanosti iz zgodnjega obdobja se tako nadaljujejo in
odražajo na različnih odnosih in nivojih skozi celotno življenje.
Navezanost se odraža že v načinu razmišljanja in izražanja. Ko posamezniki
pripovedujejo o svoji preteklosti, ne vemo, katere stvari so enake resničnim in katere ne.
Zaradi tega se pripovedovanje in tip navezanosti povezujeta, glede na to, kako
posamezniki pripovedujejo, kako se soočajo z vprašanji glede preteklosti, kako so odprti
glede preteklosti, v kolikšni meri so odgovori smiselni itd. (Siegel 2014, 128).
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A. Varna navezanost

Posamezniki, ki so varno navezani, lahko o dobrih in slabih dogodkih iz otroštva
govorijo na povezan način. So prisotni in sprejemajo kar se dogaja ter so pripravljeni na
vse, kar pride na dan, tudi v primeru, če so spomini neprijetni ali zastrašujoči (Siegel
2014, 128).

B. Ne-varna navezanost

-

Izogibajoča navezanost

Značilnost oseb v najstniških letih in kasneje v življenju je, da se v pogovorih o otroštvu
držijo minimalizma ter zelo malo povedo o navezanosti, dajejo vtis samozadostnosti in
pripisujejo minimalen pomen vplivu otroških izkušenj z bližnjimi osebami na njihovo
odraslo življenje (Erzar in Kompan Erzar 2011, 24-25).
Posamezniki imajo odklonilno psihično stanje, kar pomeni, da menijo, da njihova
preteklost in družinsko življenje nista vplivala na njihovo osebnost. Posamezniki se
izogibajo razmišljanju in pogovarjanju o svojem otroštvu ali preteklosti. V tem primeru
gre za vzorce sporazumevanja med starši in otrokom, ki so neintegrirani, kar za
možgane pomeni, da so se neintegrirano razvijali. Ena izmed teorij je, da imajo
posamezniki z izogibajočo se obliko navezanosti slabo razvito desno hemisfero, kar bi
pomenilo, da ne občutijo lastnih potreb in se ne spominjajo izkušenj, katerih so bili
deležni v otroštvu, saj je desna hemisfera tista, kjer se shranjujejo avtobiografski
spomin in posameznikove potrebe ter občutki (Siegel 2014, 129). Posamezniki težko
izražajo svoja čustva in potrebe. Kadar prevladuje leva hemisfera, se osredotočamo na
zunanje dejavnike, na logiko in ne na čustva. Skrbnikov hladen odnos ne izhaja iz tega,
da otroka ne bi imel rad, temveč iz tega, da je sam bili deležen podobnih odnosov in je v
otroštvu moral prilagoditi svoje potrebe po navezanosti (134-136).
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-

Ambivalentna navezanost

Posamezniki, ki so ambivalentno navezani na svoje starše ali skrbnike, pogosto vidijo
svoje otroštvo kot neke vrste čustveno zmešnjavo. Čustvena nestabilnost ali vsiljivost
sta pri ambivalentni navezanosti glavni značilnosti skrbnikov ali staršev (Siegel 2014,
139). V najstništvu in odraslosti jim ustreza preokupirana ali tesnobna navezanost.
Njihove značilnosti so, da nimajo celotne slike iz otroštva, pretirano se osredotočajo na
podrobnosti, pretirano se posvečajo zgodnjim izkušnjam, v času, ko so svojim staršem
ali skrbnikom želeli ugajati. Glede na svoje nepopolnosti in nepopolnosti drugih, se
težko pomirijo (Erzar in Kompan Erzar 2011, 24). Posameznikova travma iz otroštva se
kasneje v odraslosti izkazuje kot tesnoba in negotovost v odnosih. Starši ali skrbniki, na
katere so otroci ambivalentno navezani, so se v otroštvu sami soočali z izzivi, ki so jih
prinašali odnosi z njihovimi starši (Siegel 2014, 139).
-

Dezorganizirana navezanost

Pripoved posameznikov, ki so dezorganizirano navezani, je v določenih trenutkih
zmedena ali dezorganizirana. Zmedeni odgovori se najpogosteje pojavijo, ko
posameznik pripoveduje o grožnji ali izgubi. Meša čase, določene stvari, ki so bile v
preteklosti, pripoveduje tako, kot da so v sedanjosti itd. To se pojavi zaradi desne
polovice možganov, ki levi hemisferi pošilja zmedene signale o doživetjih iz otroštva ali
preteklosti (Siegel 2014, 133).
Posamezniki, ki so razvili dezorganizirano navezanost do svojih skrbnikov ali staršev v
svojem otroštvu, niso znali predelati ali razrešiti svojega strahu. V odraslosti se ta model
navezanosti izraža preko dezorganiziranega vedenja in govorjenja (Siegel 2014, 142143). Spremlja jih občutek usojenosti, nemoči in ujetosti v dogodke in osebe, s katerimi
so izkusili negativne izkušnje, kot je zloraba, zapuščanje. Niso izžalovali izgube ali
travme, podoživljajo zmedo, grozo, teror, še posebej ob dogodkih, kot so nesreče,
travme in smrti bližnjih (Erzar in Kompan Erzar 2011, 25). Posameznik ne ločuje med
preteklostjo in sedanjostjo. Med pripovedovanjem o preteklosti, se ne zaveda, da te
vsebine sodijo v otroštvo, kar povzroča, da je posameznik zmeden ali prestrašen.
Disociacija tako nastane, ker prihaja do ovir pri prehajanju med implicitnim in
eksplicitnim spominom (Siegel 2014, 142-143).
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5. DEPRESIJA

Duševne bolezni igrajo glavno vlogo pri telesnem zdravju, splošnemu počutju in
uspešnem življenju. Prisotne so v celotni družbi. Duševne bolezni predstavljajo 15%
vseh bolezni v družbi. Duševno zdravje se velikokrat spregleda in je neopazno do
trenutka, ko se pojavijo problemi, ki vplivajo na funkcionalnost posameznika ter motijo
okolico. »Duševne bolezni« je izraz za vse duševne motnje, ki so lahko diagnosticirane.
Za njih so značilne spremembe v mišljenju, razpoloženju in vedenju (Erzar 2007, 3536).
Žalost, melanholija, motnja v razpoloženju ali depresija je tako stara bolezen kot samo
človeštvo. Bremena ne predstavlja samo za milijone prizadetih s to boleznijo, temveč
tudi za njihove sorodnike, prijatelje, sosede in kolege (Faust 1999, 7).
Razlikujemo med potrtostjo in depresivnostjo. Obe besedi izhajata iz latinske besede
»deprimere«, kar pomeni toniti navzdol, biti potisnjen navzdol, globoko kopanje,
vrtanje v zemljo. Obe besedi predstavljata potrto razpoloženje, vendar z depresivnostjo
označujemo bolezensko stanje (Huth in Huth 1982, 8).
Depresija sodi med motnje razpoloženja, kar pomeni, da ima oseba nihanja v počutju in
razpoloženju. Prepoznamo jih po daljšem času, na njih pa nakazujejo telesni simptomi
(Erzar 2007, 123). Poznamo unipolarne motnje razpoloženja, kar pomeni, da se pojavlja
le depresija, torej se pojavljajo blažje oblike depresije ali velika depresivna motnja, in
bipolarne motnje razpoloženja, kjer se pojavlja manija sama ali v povezavi z depresijo
(Kores Plesničar 2011, 54).
Depresija je raznolika bolezen, ki vključuje duševne in telesne simptome (Grubič 2012,
5). Prva depresivna epizoda se najpogosteje pojavi med 15. in 24. letom starosti (Tavčar
2013, 222). Glede na to, kako depresija poteka, je motnja, ki je kronična, napredujoča in
ponavljajoča. Depresija vpliva na različna področja življenja, med njimi so zmanjšana
učinkovitost na poklicnem področju, težave v socialnem življenju in hudo osebno
trpljenje, ki lahko privede do samomora. Po določenih ocenah je depresija bolezen, za
katero zbolimo vsaj enkrat v življenju. Spada med najresnejše zdravstvene težave
današnje dobe (Grubič 2012, 5).
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Žalost je naravni odziv na stresen dogodek, depresija pa je bolezen, motnja
razpoloženja. Nihanja v razpoloženju se lahko naučimo premagati. Žalost kot reakcija
na dogodek mine, saj čas po navadi celi vse rane. Depresije pa ni mogoče enostavno
odsedeti, premestiti, prespati. Depresija temeljito spremeni življenje svoje žrtve glede
na njeno psihično, fizično, interpersonalno in profesionalno učinkovitost (Faust 1999,
17).
Čutimo jo lahko, kot:
-

Obup in ničvrednost,

-

krivdo in sram,

-

zastrašujočo osamljenost,

-

takšno žalost, da pogosto jokamo,

-

takšno tesnobo, duševno stisko in strah, da nismo sposobni za vsakdanje
življenje,

-

nesposobnost za miselno zbranost,

-

da ne »spadamo« v svet, v katerem živimo,

-

da nas ne zanima nobena stvar okoli nas,

-

da mo tako nekoristni, da nima več smisla živeti,

-

da so nas Bog in vsi ljudje zapustili,

-

da se nam ne zdi vredno živeti (Atkinson 2005, 6).

5.1 Oblike, vzroki in simptomi depresije
Poznamo več vrst depresije:
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-

Depresija, kot preprosta reakcija. Ta vrsta depresije se pojavi kot odziv na
dogodek. Življenjski dogodki, na primer neposredni stres, kar vključuje
dogodke, kot so rojstvo, bolezen, preobremenjenost ali izguba bližnjega.

-

Depresija, povezana z izčrpanostjo. Pojavi se, kadar oseba doživlja ponavljajoče
in dolgotrajne udarce, pritiske, ki imajo za rezultat duševno izčrpanost. Primeri,
ki privedejo do te oblike depresije, so nezadovoljstvo v zakonu ali
nezadovoljstvo z opravljanjem gospodinjstva.

-

Nevrotska depresija. Pojav te oblike izvira iz mladosti. Oseba ima zavrte
temeljne potrebe iz preteklosti, česar se posameznik ne zaveda, predvsem zaradi
vzgoje, izkušenj iz zgodnjega otroštva.

-

»Prava« depresija. Duševna bolezen, ki jo poznamo kot fazo manične depresije.

-

Depresija pri telesni spremembah. Ta vrsta depresije nastane kot odziv na
spremembe, lahko spremlja spremembe ali pa jih te povzročajo. Na to lahko
vplivajo različne snovi, hormonske spremembe ali okužbe (Lenne 1978, 16;
Gillett 1992, 38).

Glavno vprašanje pri depresiji se vedno glasi, kakšen je glavni poudarek glede
vzročnosti (Huth in Huth 1982, 114).
Obstaja več vzrokov za nastanek depresije, kot so genetika, nevrobiologija in socialni
ter okoljski dejavniki (Kores Plesničar 2011, 55). Podobno, kot pri drugih bolezenskih
stanjih, lahko na nastanek simptomatike vplivajo tudi dedni dejavniki. Če je v družini
postavljena anamneza depresije, je verjetnost za obolenje večja (1,5-3 krat) (Grubič
2012, 5). Okolje, stres je med sprožilnimi dejavniki depresije najpomembnejši.
Depresivne epizode so v začetnih fazah najbolj odvisne od stresnih dogodkov, kasneje

38

pa se njihova prisotnost manjša ali pa se sploh ne pojavlja več. Vlogo sprožanja
nadaljnjih epizod prevzamejo predhodne epizode (15).
Pogosto je splošno ali celotno stanje človeka vzrok za nastanek depresije, zato je
prizadeta celotna oseba, tako duša kot telo (Huth in Huth 1982, 114).
Najpogostejši simptomi depresije so potlačeno, žalostno, depresivno razpoloženje,
izguba veselja in zanimanja za prijetne stvari, vznemirjenost, razdražljivost, jeza,
utrujenost, pomanjkanje energije, tesnoba, napetost, motnje koncentracije, pozornosti in
spomina, občutki krivde, nesposobnosti in manjvrednosti, motnje spanja, spremembe
apetita, težave v spolnosti, misli na samomor, različni znaki, kot so bolečina v prsih,
razbijanje srca, glavobol, prebavne motnje, potenje, težko dihanje, bolečine drugod po
telesu (Kores Plesničar 2010, 5).
Tabela 4: Duševni in telesni ter pridruženi simptomi depresije (Grubič 2012, 5)
Duševni simptomi

-

žalost,

Telesni in pridruženi simptomi

potrtost,

brezvoljnost,

-

bolečina: nepojasnjene bolečine v
križu,

jokavost

vratu,

sklepih,

prsih,

trebuhu in drugod po telesu,
glavoboli, …
-

razdražljivost,

zaskrbljenost,

-

motnje spanja

tesnobnost, anksioznost
-

občutki krivde

-

motnje hranjenja

-

izguba interesa, anhedonija

-

utrujenost, pomanjkanje energije

-

spremembe

-

težave s koncentracijo

v

psihomotoričnih

aktivnostih:

retardacija,

agitiranost
-

pretirana zaskrbljenost za telesne
zdravje

-

premlevanje negativnih spominov

-

samomorilne težnje
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Depresija je pogostejša pri ženskah zaradi bioloških, reproduktivnih, kulturnih in
družbenih dejavnikov (Smith in Elliot 2012, 13). Glede na spol se ženske (10-30%), v
nasprotju z moškimi (7-15%), pogosteje soočajo z njo (Grubič 2012, 5). Med vzroki za
ta pojav se nahajajo tudi dejavniki tveganja, ki so pogostejši pri ženskah. Depresija se
pojavlja po porodu, v menopavzi, zaradi fizičnih zlorab, nizkih prihodkov, stresa in
odgovornosti, ki jo prinaša skrb za otroke, gospodinjstvo ter kariero (Smith in Elliot
2012, 13).
Depresija pri ženskah:
-

pogostost povezana s hormonskimi in biološkimi spremembami v različnih
obdobjih življenja (menstruacija, nosečnost, porod, menopavza),

-

povezava med stresom, nezadostno socialno podporo, socialnimi pričakovanji in
skrbjo za dom, skrbjo za otroke, skrbjo za dom,

-

zdravljenje s hormonskimi zdravili,

-

zloraba v mladosti ali kasnejša psihična, telesna zloraba (Kores Plesničar 2010,
6).

Moški skrivajo svojo depresijo, saj so se v otroštvu naučili, da morajo negativna čutenja
skrivati. Tako je lahko depresija pri moških pogostejša, le da je prikrita (Smith in Elliot
2012, 12-13).
Značilnosti depresije pri moških:
-

zmanjšana toleranca za stresne dogodke,

-

napadi jeze,

-

občutek izgorelosti,

-

pretirana telesna dejavnost,

-

nasilnost,

-

zloraba alkohola,
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-

vedenje, ki je podobno disocialni osebnostni motnji (Čebašek Travnik 2010, 5 ).

Pri ženskah se pri vsaki obliki depresije prepleta vsaj pet značilnosti, katere pa
prevladujejo, je odvisno od vsake osebe posebej:
-

občutje praznine,

-

žalost ni tako izrazita,

-

izguba energije,

-

samopomilovanje in kujanje (zraven se pojavlja tudi izguba smisla za humor),

-

vdanost v usodo,

-

negativna obarvanost samega sebe, sveta in prihodnosti (Gillett 1992, 19).

5.2 Depresija pri mladostnikih
Tudi mladostniki se srečujejo z žalostjo in potrtostjo. Velikokrat za to razlogov ni ali pa
so ti majhni. Pogosto se mladi poslavljajo od otroštva. Načini izražanja žalosti in
potrtosti so različni. Nekateri jočejo na skrivaj, spet drugi želijo, da bi jih vsi videli,
nekateri pišejo pesmi in jih nato sežigajo. Ta čustva potrtosti so povezana s
spremembami na telesni ravni, predvsem v povezavi s hormonskimi nihanji. Včasih so
dolgotrajna in vplivajo na dejavnosti, moč in voljo do druženja z drugimi. Spet drugič
so bolj površinska in hitro minejo (Tomori Žmuc 1983, 136).
Čustvena nihanja so značilna za adolescenco, med temi nihanji pa se pogosto pojavijo
stanja potrtosti. Po raziskavi, ki sta jo opravila Elizabeth Fenwick in dr. Tony Smith
(1997, 236), se z občasno pobitostjo sooča polovica otrok, starih 14 let. Ti občutki lahko
hitro minejo, v nekaterih primerih pa ostanejo tudi takrat, ko ni več nobenega zunanjega
razloga za njihov obstoj.
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Potrtost je lahko eno izmed neškodljivih prehodnih stanj, pojavi se npr. kot žalost, ki je
lahko odziv na izgubo, kot je smrt ali prekinitev odnosa. Potrtost se v mladostništvu
pojavi, a je prehodno čustvo, v primerih, ko postane prevladujoče stanje, je zahtevana
strokovna pomoč. V primeru, da se ne zdravi, lahko postane kronična in se lahko konča
s samomorom (Conger 1985, 100-101). Samomor je klic na pomoč. Vsako grožnjo s
samomorom moramo vzeti resno. Mladostniki veliko razmišljajo o življenju in smrti ter
smislu življenja. Včasih ne vidijo drugega izhoda, kot da prekinejo lastno življenje.
Včasih pa je lahko to samo klic po pozornosti. V drugem primeru si mladostnik želi, da
bi se njegovi najbližji prebudili. Na ta način si vsaj za nekaj časa zagotovi pomoč
(Tomori Žmuc 1983, 136-137).
Značilnosti, ki lahko nakazujejo na potrtost, so dolgočasje, nemir, lahko pa so prikrite, v
obliki nesposobnosti, želje, da bi bili sami, nenehnega iskanje novih dejavnosti,
menjavanja spolnih partnerjev, tveganja in prestopništva, zmanjšane učinkovitosti,
neuspešnosti pri izobraževanju, izostajanju ter begu iz šole in povečanju odvisnosti od
drog ter samomorilnosti (Conger 1985, 101; Vesel 2002, 118).
Vsi mladi se v obdobju odraščanja srečujejo z duševnimi težavami (Conger 1985, 6).
Od tri do šest odstotkov najstnikov med štirinajstim in šestnajstim letom starosti trpi za
bolezensko depresijo (Fenwick in Smith 1997, 236).

5.2.1 Vzroki depresije pri mladostnikih

Vzroki, ki mladostnika privedejo do občutkov potrtosti in morda celo do samomorilnih
misli in dejanj, so različni. Neuspeh v šoli, razočaranje v ljubezni ali spori z domačimi
so samo površinski vzroki ali sprožilci. Globinski vzroki pa nastajajo in se oblikujejo v
otroštvu – takrat, ko se začne oblikovanje osebnosti. Ranljivost in občutljivost
mladostnika lahko izhajata iz otroštva, ko je posameznik pogrešal občutek sprejetosti,
varnosti in čustvene topline. Dogodki iz sedanjosti lahko sprožijo pritisk, ki prebudi vsa
ta čustva iz otroštva. Posledice so lahko samouničevalno ali samokaznovalno vedenje,
ki je povezano s tem, da se otrok v otroštvu ni naučil soočanja z napetostjo, agresijo ter
tesnobo (Tomori Žmuc 1983, 138).
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5.2.2 Nevrotska depresivna motnja pri mladostnikih

Kadar obdobje žalosti traja dlje časa ter vpliva na mladostnikove odnose, njegov razvoj
ter zanimanje, lahko govorimo o nevrotični depresivni motnji. Začetek izvira v otroštvu,
vendar ta čustva pridejo do izraza šele v adolescenci (Tomori Žmuc 1983, 137).
Značilnosti:
-

Vzrok ni očiten, tudi za bolnika ne. Povod, ki krizo izzove, je tako
nepomemben, da nam za razumevanje stanja ne zadošča;

-

potek je zelo neenakomeren, stanje se izboljšuje in poslabšuje, lahko se pojavi
naglo in brez znakov, ki bi na to nakazovali;

-

psihoterapija je učinkovita;

-

navzven je duševno stanje pogosto prikrito z veseljaškim vedenjem;

-

posameznik se čuti razcepljenega in raztresenega. Ravna in čuti neenakomerno,
včasih pretirano v eno ali drugo smer. Sam sebi se zdi tuj in samega sebe se
včasih boji;

-

spanja si želi, vendar ga ne doseže niti z uspavali, posledično je zjutraj utrujen in
mačkast (Lenne 1978, 93).

5.2.3 Depresija pri mladostnikih glede na spol

Depresija pri mladostnicah je povezana s telesnimi, hormonskimi in psihološkimi
spremembami. Za dekleta je mladostništvo težavno obdobje, saj se soočajo z
vzpostavljanjem identitete, s spolnostjo in ločitvijo od staršev. V tem obdobju se
pojavijo tudi prve pomembne odločitve (Kores Plesničar 2010, 8). Bolezenska depresija
je dvakrat pogosteje ugotovljena pri dekletih, saj so adolescentke bolj nebogljene.
Dekleta za svoj neuspeh prej krivijo same sebe, kot pa fantje (Fenwick in Smith 1997,
236).

43

Depresija se pri mladostnikih moškega spola pojavlja hkrati s tesnobo, impulzivnostjo,
zlorabo alkohola, zlorabo drog, s sladkorno boleznijo in rakom. V primeru, da se
bolezen ne zdravi, lahko vodi v neuspehe na področju šole, dela, lahko pride do zlorabe
alkohola in drog ter poskusa samomora (Čebašek Travnik 2010, 8).

5.3 Depresija in možgani

Obolelost za depresijo se odraža na strukturnih spremembah v možganih, te pa so
odvisne od časovnega obdobja, ko se oseba ne zdravi (Bon in Žmitek 2012, 554).
Depresija vpliva na nevroanatomske spremembe. Spremembe se odražajo na
prefrontalni skorji, sprednji singularni vijugi, hipokampusu ter amigdali. Vsi našteti
predeli se povezujejo z raznimi drugimi telesnimi deli in skupaj opravljajo različne
funkcije (Grubič 2012, 8).

Slika 4: Vzdolžni prerez človeških možganov (Schurz 1975, 23)
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Slika 5: Predeli možganov (Tapert, Caldwell in Burke)

Depresija vpliva na celotno delovanje možganov. Zdravi možgani so zelo aktivni, kar je
razvidno na sliki 6, ki prikazuje primerjavo delovanja možganov pri zdravi in depresivni
osebi.

Slika 6: Primerjava možganov glede na obolelost z depresijo (Psych Yogi 2014)
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a) Prefrontalna skorja
Deli se na kognitivni, afektivni in orbitalni del. Celota delov ima pomembno vlogo pri
doseganju posameznikovih ciljev (opredelitev in ohranjanje cilja). Raziskave so
pokazale, da se pri depresivnih bolnikih pojavlja hipoaktivnost pri kognitivnem in
afektivnem delu ter hiperaktivnost pri orbitalnem delu prefrontalne skorje.
Hipoaktivnost pri kognitivnem in afektivnem delu se kaže preko posameznikove
zmanjšane sposobnosti uveljavljanja najprimernejšega vedenja, ki pomeni izbiro med
takojšnjim ugodjem in zavrnitvijo ugodja v korist dolgoročnih ciljev. Funkcija
orbitalnega dela je sprejemanje senzoričnih prilivov (voh, okus, vid) in visceralnih
aferentnih signalov (hranjenje). Okvare v tem predelu zato privedejo do motenj
razpoloženja in hranjenja (Grubič 2012, 10).
Depresija spremeni metabolizem možganov, krvni obtok. Slika 7 prikazuje primerjavo
med možgani pri osebi, ki je zdrava in osebi, ki je kronično depresivna. Spremembe so
vidne v frontalnem korteksu.

Slika 7: Primerjava možganov glede na obolelost z depresijo, frontalni korteks (Psych
Yogi 2014)

b) Sprednja cingularna vijuga
Prefrontalna skorja in sprednja cingularna vijuga tesno sodelujeta. Naloga slednje je
spremljanje nasprotujočih aktivnosti med možganskimi področji. Ko se pojavi tak
konflikt, potuje signal do prefrontalne skorje, ki konflikt uravna. Pri depresiji se
zmanjša aktivnost sprednje cingularne vijuge, kar pomeni, da se konflikt ne zazna,
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zaradi česar pri posameznikih nastopi nezmožnost razvoja volje do sprememb (Grubič
2012, 11).
c) Hipokampus
Hipokampus shranjuje v spomin informacije, ki so prežete s čustveno vsebino. Skupaj z
amigdalo daje kontekst določenemu doživljanju. Pri depresiji se posamezniki ne vedejo
v skladu s situacijo ali kontekstom, kar pomeni, da lahko čutijo strah, tudi če grožnja ni
več prisotna, ali pa lahko čutijo žalost, ki traja dlje časa, kot je za dano izgubo primerno
(Grubič 2012, 12).
d) Amigdala
V času depresivnosti se v amigdali pojavlja hiperaktivnost, prav tako v subgenualni
cingularni skorji. Hiperaktivnost se lahko ublaži z antidepresivi (Bon in Žmitek 2012,
554).
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6. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

Namen magistrskega dela je raziskati povezanost navezanosti na starše in vrstnike z
depresivnostjo pri mladostnikih ter prikazati morebitne razlike glede na spol in starost.
Želimo si, da bi lahko prispevali k razumevanju in reševanju problematike, ki je
prisotna na tem področju in je zato vredna raziskovanja.
Naše zastavljene hipoteze:
1. Mladostnice v primerjavi z mladostniki poročajo o višji stopnji navezanosti na
mamo in očeta ter vrstnike.
2. Mladostnice se pogosteje soočajo z depresijo v primerjavi z mladostniki.
3. Obstaja statistično pomembna povezanost med navezanostjo na starše in
vrstnike (merjeno z IPPA), stili navezanosti v medosebnih odnosih (merjeno z
RQ) in depresijo (merjeno z DASS).
4. Obstaja statistično pomembna povezanost med ne-varnimi stili navezanosti
(merjeno z RQ) in depresijo (merjeno z DASS).
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7. METODA

7.1 Udeleženci

V raziskavi je sodelovalo 275 udeležencev, od tega 187 deklet (68,5%) in 86 fantov
(31,5%), dva udeleženca se nista opredelila. 100 udeležencev (36,4%) je bilo dijakov
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, 52 udeležencev (18,9%) je bilo dijakov
dijaškega doma Maribor, 74 udeležencev (26,9%) je bilo dijakov ekonomske šole
Murska Sobota, ostalih 49 udeležencev (17,8%) pa je bilo dijakov dijaškega doma
Antona Martina Slomška.
Starost udeležencev je bila med 15 in 22 let. Skupna povprečna starost udeležencev je
bila 17,0 let (SD = 1,2). V povprečju so bila dekleta stara 17,0 let (SD = 1,1), tudi pri
fantih je bila povprečna starost 17,0 let (SD = 1,2). V času šolanja je 175 (64,1%)
udeležencev živelo doma, 98 (35,9%) udeležencev pa je živelo v dijaškem domu.
44,7 %

21,8 %
14,5 %
8%

8,4 %
1,8 %

15

16

17

18

19

Slika 8: Starost udeležencev v odstotkih
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7.2 Instrumenti

V raziskavi smo poleg demografskih vprašanj (spol, starost, bivanje v času
izobraževanja) uporabili še tri merske lestvice.
Za merjenje navezanosti na starše in vrstnike smo uporabili Lestvico starševske in
vrstniške navezanosti (angl. Inventory of Parent and Peer Attachment, IPPA), avtorja
sta Gay C. Armsden in Mark T. Greenberg (1987). Vprašalnik je namenjen merjenju
navezanosti na starše in vrstnike. Vprašalnik IPPA je sestavljen iz dveh delov, v prvem
delu meri navezanost na starše (ločeno za očeta in mater), v drugem pa na vrstnike.
Vsak del ima po 25 postavk in meri tri poddimenzije: zaupanje (angl. trust),
komunikacijo (angl. communication) in odtujitev (angl. alienation). Za vsako postavko
je potrebno na 5-stopenjski lestvici označiti svoj odgovor, pri čemer 1 pomeni »ni res ali
nikoli tako ne čutim«, 5 pa pomeni »vedno ali res tako čutim«. Instrument opredeljuje
pomembne druge, kot vir psihološke varnosti. Vprašalnik IPPA je bil prvotno sestavljen
za mladostnike v pozni adolescenci, vendar je vprašalnik uporaben za starosti od 10 do
20 let (Corcoran in Fischer 2000, 564). Vprašalnik ima dobro zanesljivost, s
Cronbachovim alfa 0,93 za navezanost na starše in 0,86 za navezanost na vrstnike. V
naši raziskavi je Cronbachov alfa za starše znašala 0,88, za mamo 0,62, za očeta 0,94 in
za vrstnike 0,91.
Za merjenje medosebnih odnosov smo uporabili Vprašalnik o navezanosti v
medosebnih odnosih (angl. Relationship Questionnaire, RQ), avtorja sta Kim
Bartholomew in Leonard M. Horowitz (1991). RQ vprašalnik je sestavljen iz štirih
kratkih odstavkov. Vsak izmed njih opisuje prototip navezanosti v medosebnih odnosih
z ljudmi, ki so posamezniku blizu. Udeleženci ocenijo svojo korespondenco pri vsakem
prototipu na 7-stopenjski lestvici, kjer 1 pomeni »sploh ni značilno zame«, 7 pa »zelo
značilno zame«. Vprašalnik je oblikovan za splošno usmeritev glede tesnih odnosov,
usmeritev pri romantičnih odnosih ali usmeritev pri določenih razmerjih, ali kaki drugi
kombinaciji zgoraj naštetih odnosov. Najvišja ocena pri prototipih se lahko uporabi za
klasifikacijo posameznika v določen tip navezanosti. Problem lahko nastane, ko sta dve
ali več ocen enako visoki. Zaradi tega udeleženci dodatno izberejo en tip navezanosti, ki
je po njihovem mnenju za njih najbolj ustrezen (Simon Fraser University 2015). V
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lestvici se pojavljajo štirje stili navezanosti. Stil A je varen stil navezanosti, trije pa so
ne-varni stili navezanosti: Stil B ali izogibajoči se stil, Stil C ali ambivalentni stil in Stil
D ali dezorganizirani stil.
Za merjenje negativnih čustvenih stanj oz. depresije smo uporabili Lestvico depresije,
anksioznosti in stresa (angl. Depression, Anxiety and stress Scale, DASS), katere
avtorja sta Sydney H. Lovibond in Peter F. Lovibond (1995). Vprašalnik je sestavljen iz
42 postavk. Deli se na tri poddimenzije (depresija, anksioznost in stres), vsaka izmed
njih pa je sestavljena iz 14 postavk. Za vsako je potrebno na 4-stopenjski Likatorvi
lestvici označiti pogostost simptomov v zadnjem tednu, kjer 0 pomeni »sploh ni veljalo
zame«, 3 pa »zelo velja zame« (Psychology Foundation of Australia 2014). Lestvica
DASS je v različnih raziskavah pokazala visoko stopnjo notranje zanesljivosti. Za
namen naše raziskave smo uporabili samo poddimenzijo depresije, ki se je izkazala kot
zelo zanesljiva (α = 0,93).

7.3 Postopki
Dijaki dijaškega doma Antona Martina Slomška so pri raziskavi sodelovali z
izpolnjevanjem spletnega vprašalnika, ki je bil oblikovan s spletnim orodjem »1ka«.
Povezava do vprašalnika je bila posredovana ravnateljici, ki je poskrbela za nadaljnjo
izvedbo anketiranja. Anketni vprašalnik v pisni obliki pa smo po vnaprej dogovorjenem
terminu dostavili vodstvu dijaškega doma Maribor in ekonomske šole Murska Sobota,
kjer so bili seznanjeni z vsemi informacijami glede izvedbe in poteka raziskave. Učitelji
so vprašalnike razdelili dijakom in jih spodbudili k reševanju. Anketiranje pa smo
izvedli tudi med dijaki gimnazijskega in vzgojiteljskega programa na gimnaziji Franca
Miklošiča Ljutomer. Pred anketiranjem smo vodstvo dijaškega doma in srednje šole
zaprosili za dovoljenje za dostop do mladoletnih oseb, poleg tega pa smo mladoletne
tudi pozvali, da so prinesli soglasja staršev za sodelovanje v anketi. Vsi udeleženci so
bili seznanjeni z navodili in z anonimnostjo ter namenom reševanja vprašalnika (zgolj
za namen pričujočega magistrskega dela). Zbiranje podatkov je trajalo od maja 2015 do
vključno septembra 2015.

51

Za analizo rezultatov smo uporabili program SPSS 20. Pridobljene podatke smo
prikazali tabelarno in grafično.
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8. REZULTATI

Tabela 5: Povprečne vrednosti ocen po lestvici IPPA (mama, oče, vrstniki skupaj in za
poddimenzije zaupanje, komunikacija, odtujitev) ter RQ (Stil A, Stil B, Stil C, Stil D) in
DASS (depresija)
Mladostnice
N

M

SD

N

M

SD

166

37,4

4,93

70

37,0

5,39

Komunikacija 168

31,2

5,32

78

29,5

5,36

Odtujitev

177

15,2

4,26

75

14,5

4,25

Skupaj

152

84,0

7,95

57

81,7

9,63

Zaupanje

158

38,3

9,21

73

40,3

7,02

Komunikacija 158

27,1

7,77

76

28,9

7,66

Odtujitev

156

20,0

5,07

77

20,7

4,23

Skupaj

142

86,0

19,94

67

89,2

16,26

Zaupanje

171

39,0

6,34

81

35,8

6,94

Komunikacija 177

32,1

6,15

81

27,5

6,03

Odtujitev

167

25,1

4,89

81

24,0

3,87

Skupaj

159

99,6

15,46

74

91,7

14,06

Stil A

177

4,6

1,91

83

4,6

1,87

Stil B

177

4,4

1,88

83

3,5

1,82

Stil C

177

3,5

1,87

83

3,5

1,80

Stil D

178

2,8

1,74

82

3,3

1,98

Depresija

167

13,6

11,71

73

10,9

10,34

DASS

navezanosti

Vrstniki

Oče

IPPA

Mama

Zaupanje

Stili

Mladostniki

Opomba: N-število udeležencev; M-povprečna vrednost, SD-standardna deviacija; IPPA – lestvica
starševske in vrstniške navezanosti, DASS – lestvica depresije, Stil A – varen stil navezanosti, Stil B
(izogibajoči), Stil C (ambivalentni), Stil D (dezorganizirani) – ne-varni stili navezanosti

Iz tabele je razvidno, da dekleta v primerjavi s fanti v povprečju dosegajo višjo
povprečno vrednost pri navezanosti na mamo in vrstnike, medtem ko dosegajo nižjo
povprečno vrednost pri navezanosti na očeta. Pri stilih navezanosti v medosebnih
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odnosih lahko opazimo, da oba spola dosegata podobne vrednosti pri stilu A ali varnem
stilu in ne-varnem stilu navezanosti C ali ambivalentnem stilu navezanosti. Fantje pri
stilu B ali izogibajočemu se stilu navezanosti dosegajo nižje, pri stilu D ali
dezorganiziranemu stilu navezanosti pa dosegajo višje povprečne vrednosti. Pri
vprašalniku DASS depresija dosegajo dekleta višjo povprečno vrednost. Pri rezultatih
moramo upoštevati naključno vzorčenje in dejstvo, da je bil vzorec fantov manjši
(N=86) od vzorca deklet (N=187).

Hipoteza 1: Mladostnice v primerjavi z mladostniki poročajo o višji stopnji
navezanosti na mamo in očeta ter vrstnike.
Da bi odgovorili na prvo hipotezo, smo za preverjanje razlik med mladostnicami in
mladostniki v navezanosti na starše in vrstnike (IPPA) uporabili KolmogorovSmirnovov test, da smo določili distribucijo podatkov. Pri normalni distribuciji
podatkov smo uporabili t-test, pri nenormalni distribuciji podatkov pa Mann-Whitneyev
U-test. Kasneje smo uporabili še hi-kvadrat test za ugotavljanje razlik med skupinami v
stilu navezanosti v medosebnih odnosih (RQ).
Tabela 6: Kolmogorov-Smirnovov test za dimenzije za ugotavljanje normalne in
nenormalne distribucije podatkov na vprašalniku IPPA
KSp
Mladostniki

Mladostnice

Mama skupaj

,584

,416

Mama zaupanje

,063

,004

Mama komunikacija

,476

,031

Mama odtujitev

,910

,252

Oče skupaj

,332

,067

Oče zaupanje

,279

,000

Oče komunikacija

,769

,528

Oče odtujitev

,064

,115

Vrstniki skupaj

,369

,014

Vrstniki zaupanje

,164

,000

Dimenzije/Poddimenzije
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Vrstniki komunikacija

,670

,013

Vrstniki odtujitev

,225

,122

Opomba : KSp – statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovovega testa

Tabela 7: T-test razlik med mladostniki in mladostnicami ter Mann-Whitneyev U-test
razlik med mladostniki in mladostnicami v navezanosti na mamo, očeta ter vrstnike
Mladostnice

Mladostniki

IPPA

N

M

SD

N

M

SD

t/U

p

Mama-skupaj

152

84,0

8,00

57

81,7

9,63

t=-1,728

,085

M-Zaupanje

166

37,4

4,92

70

37,0

5,49

U=-,461

,858

M-

168

31,2

5,32

78

29,5

5,36

U=-2,326

,011

M-Odtujitev

177

15,3

4,26

75

14,5

4,25

t=-1,234

,219

Oče-skupaj

142

85,5

20,00

67

89,2

16,26

t=1,198

,232

O-Zaupanje

158

38,3

9,28

73

40,3

7,03

U=1,658

,251

O-Komunikacija

158

27,1

7,77

76

28,9

7,66

t=1,650

,100

O-Odtujitev

156

20,0

5,07

77

20,7

4,23

t=1,017

,310

Vrstniki-skupaj

159

99,6

15,51

74

91,6

14,10

U=-3,758

,000

V-Zaupanje

171

38,8

6,34

81

35,8

6,94

U=-3,470

,000

V-Komunikacija

177

32,1

6,15

81

27,5

6,03

U=-5,523

,000

V-Odtujitev

167

24,6

4,91

81

24,0

3,91

t=-,973

,332

Komunikacija

Opomba: N – število udeležencev; M – povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; t – Studentov ttest; U – Mann Whitneyev U-test; p – statistična pomembnost; IPPA – lestvica starševske in vrstniške
navezanosti; M – mama; O – oče; V – vrstniki

Iz tabele je razvidno, da med mladostnicami in mladostniki obstaja statistično
pomembna razlika v navezanosti na mamo, in sicer pri poddimenziji komunikacija, kot
tudi v navezanosti na vrstnike skupaj ter poddimenzijah zaupanje in komunikacija.
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Tabela 8: Frekvenčna razdelitev mladostnic in mladostnikov glede na stil navezanosti v

RQ

medosebnih odnosih
Mladostnice

Mladostniki

Skupaj

Stil A

68

38

106

Stil B

56

12

68

Stil C

24

9

33

Stil D

11

12

23

Opomba: Stil A – varen stil navezanosti; Stil B (izogibajoč), Stil C (ambivalenten), Stil D
(dezorganiziran) – ne-varni stili navezanosti

Da bi preverili, ali med mladostnicami in mladostniki obstaja razlika v stilu navezanosti
v medosebnih odnosih, smo izvedli hi-kvadrat test. Rezultat testa (Χ2 = 11,894, df = 3, p
= 0,008) je pokazal, da med skupinama obstaja statistično pomembna razlika v stilu
navezanosti v medosebnih odnosih. Prvo hipotezo zato delno sprejmemo.

Hipoteza 2: Mladostnice se pogosteje soočajo z depresijo v primerjavi z
mladostniki.
Da bi lahko odgovorili na drugo hipotezo, smo za izračun razlik med spoloma uporabili
Man-Whitneyev U-test, saj je distribucija podatkov pri obeh vzorcih odstopala od
normalne.
Tabela 9: Testiranje razlik med mladostniki in mladostnicami v doživljanju depresije
Mladostnice
KSp
Depresija

N

M

Mladostniki
SD

KSp

N

,013 167 13,6 10,34 ,033 73

M

SD

U

p

10,9 11,71 -1,687 ,092

Opomba: KSp – statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa; N – število udeležencev; M –
povprečna vrednost; SD – standardna deviacija; U – Mann-Whitneyjev U test; p – statistična pomembnost

Mladostnice so poročale o višjih stopnjah depresivnosti, vendar je iz tabele razvidno, da
med spoloma ni statistično pomembne razlike v doživljanju depresije. Drugo hipotezo
zato zavrnemo.

56

Hipoteza 3: Obstaja statistično pomembna povezanost med navezanostjo na starše
in vrstnike (merjeno z IPPA), stili navezanosti v medosebnih odnosih (merjeno z
RQ) in depresijo (merjeno z DASS).
Da bi odgovorili na tretjo hipotezo, smo za izračun korelacij uporabili Spearmanov
korelacijski koeficient.
Tabela 10: Korelacije med stilom navezanosti (RQ), depresijo (DASS) in navezanostjo
na mamo, očeta in vrstnike (IPPA)
Depresija

Stil A

Stil B

Stil C

Stil D

,058

,078

0,047

-,066

-,170*

-,218**

,112

-,156*

-,168*

-,240**

-,030

,207**

,011

-,112

-,158*

,300**

-,114

,145*

,183**

,107

Oče skupaj

-,279**

,327**

-,212**

-,153*

-,260**

Oče zaupanje

-,268**

,299**

-,181**

-,166*

-,247**

Oče

-,222**

,309**

-,167*

-,118

-,249**

Oče odtujitev

-,271**

,255**

-,198**

-,122

-,213**

Vrstniki

-,230**

,349**

-,149*

-,279**

-,270**

-,252**

,323**

-,118

-,272**

-,255**

-,075

,313**

-,024

-,144*

-,275**

-,410**

,254**

-,345**

-,437**

-,090

Mama
skupaj
Mama
zaupanje
Mama
komunikacija
Mama
odtujitev

komunikacija

skupaj
Vrstniki
zaupanje
Vrstniki
komunikacija
Vrstniki
odtujitev
Opomba: * - statistično pomembna povezanost na nivoju 0,05 oziroma na 5% nivoju; ** - statistično
pomembna povezanost na nivoju 0,01 oziroma na 1% nivoju; Stil A – varen stil navezanosti, Stil B
(izogibajoč), Stil C (ambivalenten), Stil D (dezorganiziran) – ne-varni stili navezanosti
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Iz tabele je razvidno, da obstaja statistično pomembna povezanost med posameznimi
dimenzijami vprašalnika IPPA in depresijo. Med „mama odtujitev“ in depresijo je
močna, pozitivna korelacija. Iz tega sledi, da so mladostniki, ki so poročali o odtujitvi
od mame, hkrati poročali tudi o višjih stopnjah depresije, medtem ko je bila korelacija
med „odtujitev oče“ in vrstniki z depresijo prav tako statistično pomembna, vendar
negativna. Statistično pomembna korelacija je prav tako med zaupanjem staršem in
vrstnikom ter depresijo. Korelacije so negativne, iz česar sledi, da so mladostniki, ki so
poročali o višjih stopnjah zaupanja staršem in vrstnikom, hkrati poročali tudi o nižjih
stopnjah depresije. Največja korelacija je med „vrstniki odtujitev“ in depresijo.
Korelacija je negativna. Prav tako je razvidno, da obstaja statistično pomembna
povezanost med depresijo in stili navezanosti v medosebnih odnosih, ter da obstaja
pomembna povezanost med Stilom A in depresijo. Korelacija med njima je negativna.
Iz tega sledi, da so mladostniki, ki so poročali o varnem stilu navezanosti, poročali tudi
o nižjih stopnjah depresivnosti. Statistično pomembni korelaciji sta prav tako med
stilom navezanosti B in C ter depresijo. Obe korelaciji sta pozitivni, kar pomeni, da so
mladostniki, ki so poročali o ne-varni obliki navezanosti, poročali tudi o višjih stopnjah
depresivnosti. Tretjo hipotezo zato sprejmemo.

Hipoteza 4: Obstaja statistično pomembna povezanost med ne-varnimi stili
navezanosti (merjeno z RQ) in depresijo (merjeno z DASS).
Da bi preverili četrto hipotezo, smo za izračun korelacij uporabili Spearmanov
korelacijski koeficient.
Tabela 11: Korelacije med depresijo in stili navezanosti
Stil navezanosti

Depresija

Stil A

Stil B

Stil C

Stil D

-,318**

,288**

,292**

,127*

Opomba: Stil A – varna oblika navezanosti; Stil B (izogibajoč), Stil C (ambivalenten), Stil D
(dezorganiziran) – ne-varni stili navezanosti; * - statistična pomembnost na nivoju 0,05 oziroma na 5%
nivoju; ** - statistično pomembna povezanost na nivoju 0,01 oziroma na 1% nivoju
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Iz tabele 11 je razvidno, da obstaja statistično pomembna povezanost med depresijo in
ne-varnimi stili navezanosti ter negativna statistična povezanost med varnim stilom
navezanosti in depresijo, zato četrto hipotezo sprejmemo.
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9. RAZPRAVA

V naši raziskavi smo ugotovili, da med mladostnicami in mladostniki obstajajo
statistično pomembne razlike v zaupanju in komunikaciji z vrstniki ali drugimi
mladostniki. Rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik v navezanosti na
starše. Tudi primerjava med spoloma glede stilov navezanosti v medosebnih odnosih je
pokazala, da obstajajo statistično pomembne razlike med mladostnicami in mladostniki.
Naše ugotovitve se skladajo z dosedanjimi teorijami o navezanosti mladostnikov na
vrstnike, saj se mladi v obdobju mladostništva ločujejo od prej najpomembnejših oseb v
svojem življenju, torej staršev, in iščejo nove stike (Siltala 1975, 83), ki jih najdejo pri
vrstnikih. V naši raziskavi so mladostnice dosegale višje rezultate v navezanosti na
vrstnike. To lahko razložimo s tem, da so mladostnice tiste, ki iščejo bolj poglobljene
odnose s prijateljicami, medtem ko mladostniki potrebujejo zgolj družbo, v katero so
sprejeti, ter rivale, s katerimi se lahko primerjajo v različnih življenjskih sferah (Tomori
Žmuc 1983, 118).
V naši raziskavi so mladostnice poročale o višjih stopnjah depresivnosti, vendar
rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik med spoloma. Na tej točki so naši
rezultati odstopali od večine dosedanjih predvidevanj in ugotovitev, da so ženske
pogosteje depresivne, saj je pojavnost depresije pri ženskah od 250 do 7.800, medtem
ko je pri moških od 80 do 200 novo obolelih oseb na 100.000 prebivalcev na leto
(Tavčar 2013, 222). Podatki zajemajo odrasle osebe in ne le mladostnikov, zato morda
lahko to pojasnimo s tem, da se v večini primerov depresija razvije kasneje, ne v
obdobju mladostništva, saj k njej lahko prispevajo različni dejavniki, s katerimi se
posameznik sooča predvsem kasneje v življenju, ne pa v adolescenci (Grubič 2012, 15).
V raziskavi smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna povezanost med depresijo
in kakovostjo navezanosti na starše in vrstnike (IPPA). Rezultati so pokazali, da so tisti
mladostniki, ki so poročali o višjih stopnjah depresivnosti, prav tako poročali o višjih
stopnjah odtujitve, ter slabšim zaupanjem mami. Rezultati so prav tako pokazali, da
obstaja statistično pomembna povezanost med odnosom z očetom in vrstniki ter
depresijo. Korelacije so bile statistično pomembne ter negativne, kar pomeni, da so
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mladostniki, ki so poročali o višjih stopnjah depresivnosti, prav tako poročali o nižjih
stopnjah zaupanja in komunikacije z očetom in vrstniki. Statistično pomembnejše
rezultate med depresijo in dimenzijami navezanosti pri mami morda lahko pojasnimo z
drugačno vlogo, ki jo ima v življenju otroka mati v primerjavi z očetom. Vloga matere
je pri razvoju otroka zelo pomembna. V prvih mesecih življenja otrok prav tako kot
odrasli lahko doživlja različna krizna obdobja in takrat je pomembno, da začuti ali
doživi svojo mater, ter da se zadovoljijo njegove potrebe po toplini. Odnos z očetom se
začne kasneje v otrokovem razvoju, kot z mamo. Njegova vloga pridobiva na pomenu
najkasneje v šolskem obdobju. Takrat je pomembno, da oče začuti, kaj otrok od njega
pričakuje. Otroku oče predstavlja vir vznemirljivih situacij, lepot in nevarnosti sveta
(Lenne 1978, 95-96). Obenem pa je mladostnikom pomembna sprejetost med drugimi
mladostniki (Gostečnik, Pahole in Ružič 2000, 21). Vsi trije odnosi so pomembni v
življenju mladostnikov. V naši raziskavi so bile najbolj razvidne izrazite povezave med
odtujitvijo z mamo, navezanostjo na očeta ter odtujitvijo z vrstniki, v povezavi z
depresijo. Iz tega sledi, da bolj kot so mladostniki odtujeni od mame, manj ali slabše,
kot so navezani na očeta, večkrat poročajo o višjih stopnjah depresivnosti. Zakaj
nastane odtujenost ali manjša povezanost in kako se to odraža v življenju mladostnikov,
pa so ugotovili različni avtorji. Starši imajo pri svojih otrocih v času otroštva enosmerno
avtoriteto, tudi v času mladostništva jo do neke mere uveljavljajo, vsaj kar se tiče
socialnih, šolskih obveznosti. Vsekakor pa se v času mladostništva začne krepiti in
uveljavljati dvosmerna avtoriteta. Za mladostnika to pomeni, da starši postanejo njegovi
svetovalci (Conger 1991). Odnos s starši se torej spremeni, vendar ohranja svojo
pomembnost. Mladi si želijo samostojnosti, hkrati pa tudi izražanja naklonjenosti in
razumevanja. S tem, ko starši dopuščajo mladostnikom, da se osamosvajajo, ohranjajo z
njimi povezanost (Galambos in Ehrenberg 1997). V Journal of Research on
Adolescence je bila leta 2009 objavljena študija, ki je prišla do ugotovitev, da je
povezanost s starši tista, ki vpliva na to, ali so najstniki bolj zadovoljni in akademsko
uspešni. V primeru, da imajo starši negativna pričakovanja do svojih otrok, se kasneje ta
negativna pričakovanja uresničijo. V takem primeru imajo starši kasneje opravka z bolj
škodljivim vedenjem svojih otrok ali najstnikov (Buchanan in Hughes 2009). Potreba
po povezanosti se močno pokaže tudi v soočanju s stresom. Na posameznika
intenzivnost in trajanje stresnega dogodka vpliva zelo močno, vendar na posledice
stresa vplivajo predvsem iniciativnost, sposobnost, kako se oseba sooča s stresnimi
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situacijami in kakšno socialno oporo ima (Erzar 2007, 123). Iz tega sledi, da si najstniki
želijo samostojnosti, hkrati pa si želijo opore, varne baze, ki jo predstavljajo starši, h
kateri se lahko vedno vrnejo po nasvet ali pomoč. To jim daje stabilnost in jih ščiti pred
dovzetnostjo za negativna čustvena stanja, kot je depresija.
Najbolj smo bili presenečeni nad veliko korelacijo med odtujitvijo od vrstnikov ter
depresijo. Korelacija je bila negativna, kar v praksi pomeni, da bolj kot so posamezniki
odtujeni od vrstnikov, manj so depresivni ali obratno. Tukaj se je pojavilo vprašanje,
zakaj je temu tako? Za mladostnike je značilno, da sprejemajo tveganja, so pogumni,
neustrašni, spijo manj, so telesno zelo zmogljivi, kršijo oz. ne upoštevajo pravil družbe
in avtoritet ter se družijo s sebi enakimi, torej vrstniki (Buchanan in Hughes 2009),
vendar, ali to tudi pomeni, da imajo vrstniki enak vpliv na mladostnike, kot starši?
Tukaj mislimo na pojav depresivnih čustvenih stanj. V magistrskem delu smo ugotovili,
da mladostnice iščejo med vrstnicami prijateljice, zaupnice, s katerimi lahko delijo
svoja čustva in prepričanja. Mladostniki pa iščejo sprejetost v skupini vrstnikov ter
rivale, s katerimi se lahko udeležujejo raznih športnih ter ostalih aktivnosti. Starši ali
skrbniki so tisti, ki ob rojstvu z nami oblikujejo varno ali ne-varno navezanost in
podlago za nadaljnje odnose (tako do sebe, kot do drugih), ki se bodo oblikovali med
našim razvojem in življenja ter vplivali na naše počutje. Bi iz tega lahko sledilo, da
odtujitev od vrstnikov ni tako pomembna pri pojavljanju negativnih čustvenih stanj, kot
je depresija, dokler mladostnik dobi podporo in povezanost, ki jo potrebuje, od svojih
staršev? Morda bi lahko to razložili tudi tako, da se odtujenost mladostnika od vrstnikov
odraža tudi v njegovi večji samostojnosti, samozavesti in asertivnosti, ter da se pri teh,
ki se čutijo osebno močnejše in ne toliko zlite z vrstniki, pojavlja tudi nižja stopnja
depresivnosti.
V raziskavi so rezultati pokazali, da obstaja statistično pomembna povezava med
depresijo in stili navezanosti v medosebnih odnosih. Teorije o navezanosti na podlagi
različnih študij predpostavljajo, da v primeru, ko je zgodnja navezanost zdrava, ta
vpliva na dobro telesno zdravje skozi življenje, sposobnost oblikovanja tesnih odnosov
in dobro psihološko prilagoditev (Uytun, Didem in Ertgrul 2013, 177-187). V
nasprotnem primeru negotova navezanost vpliva na medosebni stres in simptome
depresivnosti pri starejših najstnikih, kot so v svojih raziskavah ugotovili Shirk,
Gudmundsen in Burwell (2005, 173-180) ter Hammen idr. (1995). Rezultati v naši
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raziskavi so pokazali, da obstaja statistično pomembna povezanost med varnim stilom
navezanost (Stil A) in depresijo. Korelacija je negativna, kar pomeni, da so
posamezniki, ki so poročali o višjih stopnjah depresivnosti, sebe manj pogosto uvrstili v
varno obliko navezanost v medosebnih odnosih. Iz rezultatov je bilo razvidno, da
obstaja statistično pomembna povezanost med ne-varnimi stili navezanosti in depresijo.
Rezultati v naši raziskavi so pokazali, da so posamezniki, ki so poročali o višjih
stopnjah depresivnosti, sami sebe bolj pogosto uvrstili v ne-varne stile navezanosti v
medosebnih odnosih. Največje korelacije povezanosti med depresijo in ne-varno obliko
navezanosti so bile ugotovljene pri stilu C, z malo manjšo korelacijo pa je sledila
povezava med ne-varnim stilom navezanosti B in depresijo.
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SKLEP

Problematika depresivnosti, povezane z navezanostjo na starše in vrstnike ter stili
navezanosti v medosebnih odnosih, je dokazano aktualna in pomembna. Mladostniki so
v razvojnem obdobju mladostništva deležni sprememb na telesni in psihični ravni,
začenjajo se osamosvajati in iščejo stik z vrstniki, hkrati pa so še v veliki meri odvisni
od svojih staršev. Zaradi vseh teh sprememb hkrati, so zelo ranljivi.
V pričujoči raziskavi smo preučevali navezanost na starše, vrstnike ter depresijo pri
mladostnikih. V raziskavi smo ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike med
mladostnicami in mladostniki v zaupanju in komunikaciji z vrstniki. Rezultati niso
pokazali statistično pomembnih razlik med spoloma v poročanju o stopnji depresivnosti
in navezanosti na starše. Ugotovili smo, da so mladostniki, ki so bolj odtujeni od mame
in so manj navezani na očeta, poročali o višjih stopnjah depresivnosti. Prav tako smo
ugotovili, da so mladostniki, ki so poročali o višjih stopnjah odtujenosti od vrstnikov,
poročali o manjših stopnjah depresivnosti.
Rezultati v naši raziskavi so pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike med
mladostnicami in mladostniki v stilih navezanosti v medosebnih odnosih. Rezultati so
prav tako pokazali, da so mladostniki, ki so varno navezani, manj depresivni kot tisti, ki
so ne-varno navezani.
Z magistrskim delom smo želeli prikazati, kako pomembni so odnosi mladostnika s
starši in vrstniki v povezavi z nastankom depresije, ter da so zgodnji odnosi in
oblikovani stili navezanosti ključni za celotno življenje posameznika. Želeli smo
opozoriti na problematiko in dejstvo, da bi bilo potrebno več časa nameniti izvoru
problematike in ne samo simptomom ter dejavnikom, ki sprožijo depresijo v
mladostništvu. Izvor temelji na odnosih, ki jih oblikujemo v zgodnjem otroštvu z našimi
skrbniki, zato je potrebno rešitve iskati globlje v odnosih, kot pa samo v odpravljanju
trenutnih simptomov.
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POVZETEK

Avtorica je v pričujočem magistrskem delu preučevala navezanost na starše in vrstnike
ter depresijo pri mladostnikih. V teoretičnem delu je opisano obdobje mladostništva,
odnos med starši in mladostniki ter odnos med vrstniki in mladostniki. Sledi opis
navezanosti in depresije ter opis delovanja možganov v mladostništvu. V nadaljevanju
sledi predstavitev raziskave, v kateri je sodelovalo 275 udeležencev, od tega 187
mladostnic in 86 mladostnikov, dve anketirani osebi se nista opredelili. Rezultati so
pokazali statistično pomembne razlike med mladostnicami in mladostniki v zaupanju in
komunikaciji z vrstniki. Rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik med
spoloma v poročanju o stopni depresivnosti in navezanosti na starše. Nadalje je iz
rezultatov razvidno, da so mladostniki, ki so bolj odtujeni od mame in so manj navezani
na očeta, poročali o višjih stopnjah depresivnosti. Prav tako je razvidno, da so
mladostniki, ki so poročali o višjih stopnjah odtujenosti od vrstnikov, poročali o
manjših stopnjah depresivnosti. Nadalje so rezultati pokazali, da obstajajo statistično
pomembne razlike glede na spol v stilih navezanosti v medosebnih odnosih.
Mladostniki, ki so v medosebnih odnosih varno navezani, so manj depresivni, kot tisti,
ki so ne-varno navezani.

KLJUČNE BESEDE: mladostništvo, navezanost na starše, navezanost na vrstnike,
depresija
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ABSTRACT

The author of this master's thesis has researched attachment to parents and peers and
depression in adolescents. Theoretical part of the thesis describes the period of
adolescence, the relationship between parents and adolescents and the relationship
between peers and adolescents. Furthermore, the author explains and portrays
attachment and depression, and the brain function in adolescence. Additionally she
presents a research, which included 275 participants, 187 girls and 86 boys, two
respondents did not identify their gender/person. Results of the research indicate that
there are statistically significant gender differences in trust and communication with
peers. Then again, results showed no statistically significant gender differences in
reporting on the scale of depression and attachment to their parents. Furthermore, the
results showed that adolescents that are more alienated from their mothers and are less
attached to their fathers, reported higher levels of depression. It is also evident that
adolescents who reported higher levels of alienation from their peers, reported lower
levels of depression. Moreover, the results showed that there were statistically
significant gender differences in the attachment style in interpersonal relations.
Adolescents who are securely attached are less depressed than those who are nonsecurely attached.

KEY WORDS: adolescence, attachment to parents, attachment to peers, depression
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