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Seznam uporabljenih kratic in okrajšav
AAI (angl. Adult Attachment Interwiev) intervju o odrasli navezanosti
ABRLI (angl. The abbreviated Barrett-Lennard Relationship Inventory) Skrajšan
Berrett-Lennardov vprašalnik o odnosih
ACTH adrenokortikotropin; hormon adenohipofize
APA (angl. American Psychiatric Association)Ameriško združenje psihiatrov
AŽS avtonomni živčni sistem
CRH kortikoliberin, sproščevalni hormon kortikotropina (angl. corticotropin releasing
hormone) pospešuje izločanje kortikotropina v hipofizi
FSH folikle stimulirajoči hormon; hormon adenohipofize
HPA hipotalamo-hipofizno-suprarenalna os
HPG hipotalamo-hipofizna-gonalna os
GnRH gonadoliberin, sproščevalni hormon gonadotropinov (angl. gonadotropins
releasing hormone) pospešuje izločanje gonadotropinov v hipofizi
LDSS (angl. The Harber level of differentiation of self Scale) Haberjeva lestvica stopnje
diferenciacije jaza
LH luteinizirajoči hormon; hormon adenohipofize
KMS (angl. Kansas Marital Satisfaction scale) Kansaška lestvica zakonskega
zadovoljstva
NDM notranji delovni model
PTSM posttravmatska stresna motnja
PSI-SF (angl. Parenting stress index short form) Vprašalnik o starševskem stresu kratka verzija
RSA respriratorna sinusna aritmija
RAAS (angl. Revised Adult Attachment Scale) Prenovljena lestvica odrasle navezanosti
WHO (angl. World Health Organization) Svetovna zdravstvena organizacija
TRH tiroliberin, sproščevalni hormon tirotropina (angleško thyrotropin releasing
hormone) pospešuje izločanje tirotropina v hipofizi
TSH tirotropin tiroidni stimulirajoči hormon; hormon adenohipofize
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UVOD

Postati mati je dolgoročen razvojni proces, ki se začne z otrokovo izkušnjo, kako je mati
skrbela zanj (Clarke 2010), zato se tudi razvoj matere začne tako, kakor je njena mati
skrbela zanjo, kako je bila odzivna za njene potrebe (Kompan Erzar 2006, 60). Od
odzivnosti in skrbnosti matere je odvisen tudi razvoj otrokovih možganov in sposobnost
regulacije stresa (Siegel 1999). Na osnovi tega, kako lahko otrok pokliče starše in
ohrani stik z njimi, se izgradi sistem navezanosti, ki se ohranja tudi preko obdobja
pubertete, vse do odraslosti (Kompan Erzar 2006).
Mati je osrednja oseba v razvoju hčerke. Vpliv matere kot modela se v hčerkino
psihično strukturo vpiše tako močno, da njegova dinamika deluje skozi vse življenje
ženske. V nobenem drugem odnosu ni osebna identifikacija hčerke tako močna,
dolgoročna in intenzivna (Firestone 1990).
V disertaciji se bomo posvetili vprašanju, zakaj je materinstvo težko in kateri so tisti
varovalni dejavniki ter intervence, ki materam omogočijo razvoj zadovoljstva in veselja
v materinski vlogi.
V teoretičnem delu bomo predstavili specifičnost in kontinuiteto razvoja ženske in njene
identitete, ki se razvija v primarni družini, posebej ob materi, in se nadaljuje ob
ustvarjanju odnosov izven primarne družine (s partnerjem). Nato bomo predstavili
pomen navezanosti in vedenjskih sistemov, ki se oblikujejo v odnosu s primarnimi
skrbniki, posebej z materjo, ter pokazali, kako se navezovalno vedenje skozi razvoj
posameznika spreminja in kako se ohranjajo navezovalne potrebe tudi v odraslih
odnosih navezanosti. Predstavili bomo tudi pomen navezanosti v regulaciji stresa.
V tretjem poglavju bomo najprej opredelili stres, nato pa predstavili, kako se na stresne
situacije odzivajo telo in možgani. Predstavili bomo razvojni vidik odgovora na stres
preko različnih razvojnih obdobij od nosečnosti dalje, ter predstavili posledice stresa na
možganih in telesnem zdravju.
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V četrtem poglavju se bomo posvetili materinstvu. Najprej bomo predstavili, kako se
razvija materinsko vedenje in pomen nezavednega starševskega spomina, ki prispeva k
prenosu navezanosti. Nato bomo pogledali značilnosti materinskega starševskega stresa
in poporodne depresije. Materinstvo ponuja tudi priložnost za osebno rast matere, in
sicer vsako razvojno obdobje otroka, posebej deklice, odpira možnosti, da mati pri sebi
spozna in sprejme prezrte vidike svoje ženskosti. Pogledali si bomo pomembne odnose,
ki so lahko vir moči in podpore (mož, mama, tašča, prijateljice) v soočanju z izzivi
starševstva ter zaključili s predstavitvijo terapevtske skupine za mlade mamice.
Empirični del je razdeljen na dva dela. V prvem delu kvantitativne raziskave smo se
posvetili raziskovanju stresa, ki ga mati doživlja v odnosu do svojega otroka, ter
pokazali na njegovo povezanost z doživljanjem materinstva, stopnjo diferenciacije od
svoje primarne družine z zadovoljstvom v partnerstvu. Natančneje smo raziskali
trenutni odnos med materjo in hčerjo ter njun odnos iz obdobja prehoda v materinstvo v
primarni družini. V drugem delu nas je zanimalo, ali je vključitev v skupino za mamice
po relacijskem družinskem modelu, kjer se ustvari prostor, v katerem se mamice
počutijo dovolj varno, da si dovolijo v polnosti odgovoriti na potrebe svojih otrok
(Kompan Erzar idr. 2008), povezana s spremembo v odnosu do materinstva in
posledično tudi z odnosom do matere in partnerja.
V razpravi poskušamo izsledke naše raziskave povezati z lastnimi spoznanji in izsledki
drugih raziskav ter osvetliti bistvo doživljanja materinstva, ki ga bomo na koncu
povezali z duhovno dinamiko.
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TEORETIČNI DEL

1. RAZVOJ ŽENSKE IDENTITETE

Priprava na materinstvo se začne veliko prej, preden ženska sama postane mati. Že
takrat, ko začne rasti in se razvijati malo žensko telo v telesu svoje matere. Če lahko v
razvoju človeka postavimo veliko enačajev med ženskami in moškimi, ne moremo
mimo dejstva, da je le žensko telo ustvarjeno, da poskrbi za rast in razvoj otroka.
»Ženska ima s svojim telesom veliko več opravka kot moški, od mladosti do starosti,
posebej v materinstvu je v ospredju telo: nosečnost, dojenje, porod.« (Rebula 2008,
204) Pogledali bomo, v čem se razlikuje razvoj ženskega telesa, ženskih možganov ter
načina, kako ženska stopa v odnose, kaj je biološko že položeno v njen razvoj in kako
vplivajo na njeno vlogo odnosi, v katerih odrašča, posebej z materjo, ki je temeljnega
pomena za razvoj ženske spolne identitete in materinske identitete (Kompan Erzar
2003, 145).
Odnosi so del človekove narave, so biološko ukoreninjeno in genetsko zapisano dejstvo.
Človek ob prihodu na svet najprej išče odnos, stik, saj brez njega ne preživi. Biti v
odnosu je primarna življenjska potreba (Gostečnik 2002, 20). McGoldrickova (1998)
meni, da razvojne teorije, ki imajo še danes velik vpliv, definirajo razvoj kot rast
človekove sposobnosti avtonomnega in neodvisnega funkcioniranja. Večina moških
teoretikov, kot so Freud, Kohlberg in Piaget so ignorirali razvoj ženske, na kar opozarja
literatura od 80-ih let dalje (Dinnerstein 1976; Miller 1976; Pipher 1994). Z odraslo
zrelostjo so povezali vrednote, kot sta ločitev in samostojnost, kar so imeli predvsem za
vrednoto moškega razvoja, vrednote, ki so jih povezali z ženskim razvojem (negovanje,
navezanost, soodvisnost, odnosi in pozornost), pa so razvrednotili. Problem je, ker te
razvojne teorije temeljijo na razvoju moških, skrb za odnose pa vidijo kot šibkost žensk
(in moških), ne pa kot človeško moč (McGoldrick 1989, 30). Teorija navezanosti
poudarja, da so prav odnosi, navezanost, nega temeljnega pomena za zdrav razvoj
otroka (Bowlby 1988, 27) ter imajo pomembno vlogo v življenju in zdravju odraslih.
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Razvojna teorija, na katero je močno vplivala psihoanalitična tradicija, je pokazala
pomen materinske nege in je odgovornost za razvoj v zgodnjih obdobjih otrokovega
razvoja pripisala materi. Kegan (1984) meni, da je materi pripisana prevelika
odgovornost. Na razvoj otroka je potrebno pogledati v celotnem kontekstu
medgeneracijskih odnosov znotraj socialnega in kulturnega okvira (McGoldrick 1989,
31). Ker pa je za realnost posameznika pomemben prvi, primarni odnos, to je odnos
med materjo1 in otrokom (Winnicott 1971, 113), ki je v prvem letu otrokovega življenja
temeljna točka njegovega preživetja in se v tem času oblikuje navezanost in regulacija
stresa (Bowlby 1988) ter se razvijajo in povezujejo možgani (Siegel 1999), lahko
podvomimo o tem, da je materi res pripisan prevelik pomen. Narava je predvidela, da
lahko za otroka najbolje poskrbi mama, ki ima tudi najprimernejšo hrano zanj ter mu
hkrati nudi primerno nego in varnost, vendar tudi sama potrebuje ob sebi odrasle osebe
navezanosti (partner, starši), na katere se lahko zanese, da ji bodo nudili tako čustveno
oporo kot praktično pomoč. To pomeni, da socialno okolje resnično ne more in ne sme
preložiti odgovornosti na mater, ampak je soodgovorno.
Seveda sta za zdrav razvoj otroka pomembna tako mati kot oče, saj sta njuni vlogi
povsem nezamenljivi in neprimerljivi (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 101), vendar
hčerka v svojem življenju potrebuje izkušnjo odraščanja ob materi2, da ponotranji njeno
podobo in ob njej izgrajuje svojo ter se uči biti ženska (Edelman 1994; Manning 2002,
166) in mati.
Spodaj bomo opisali individualni razvoj hčerke, ženske3, žene in matere, ki se prepleta z
življenjskimi cikli družine. McGoldrickova in Carterjeva sta postavili teorijo
individualnega razvoja, ki združuje različne faktorje (spol, sloj, raso in kulturo), ki
strukturirajo osebni razvoj posameznika. Zrelost definirata na osnovi kvalitet, ki

1

Čeprav Winnicott večinoma govori o materi, misli pri tem tudi na odnos med otrokom in očetom ali
morebitnim drugim primarnim skrbnikom.
2

Če matere ni, potrebuje drugo odraslo žensko osebo navezanosti.

3

Razvoj ženske je bil vedno definiran z odnosom do moških v njenem življenju. Razvoj je potekal od
hčerke, do žene in matere (McGoldrick 1988, 29).
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zajemajo tudi tipično ženske lastnosti. »Zrelost je sposobnost življenja v spoštljivem
odnosu do drugih, sposobnosti nadziranja lastnih impulzov ter razmišljanja in
odločanja na osnovi lastnih vrednot in prepričanj, čeprav so morda drugačna od
drugih. Zrelost zahteva sposobnost empatije, zaupanja, komunikacije, sodelovanja in
spoštovanja drugih in sodelovanja s svojim okoljem, s prijatelji, partnerji, družinami,
skupnostjo in družbo na način, ki ne temelji na izkoriščanju drugih« (drugega spola,
sloja, narodnosti, kulture). (McGoldrick in Carter 1989, 27)
Človeški razvoj vključuje izvrševanje določenih fizičnih, intelektualnih, socialnih,
duhovnih in čustvenih nalog v življenjskem ciklu. Individualni življenjski cikel se
prepleta z družinskim življenjskim ciklom in povzroča konfilkt potreb. Na razvojne
prehode družinskih ciklov vpliva tako kultura, rasa, kot tudi socialnoekonomska
situacija ter spol (McGoldrick in Carter 1989, 36).

1.1

PRIMARNA DRUŽINA

1.1.1 Razvoj deklice in odnos z materjo
V tem poglavju bomo zajeli obdobje odraščanja hčerke ob materi do konca adolescence.
To je obdobje telesne rasti, psihološkega razvoja, razvoja možganov in čas, ko se hčerka
nauči, kaj pomeni biti v odnosu, ali je v odnosu varna, ali se lahko zanese na mamo, da
ji bo stala ob strani, ko jo bo potrebovala, ali je biti blizu matere prijetno ali neprijetno,
če bo mati empatična, bo empatija del nje, nekaj spontanega. Lahko bo spoštovala
materi kot osebo z različnimi željami in potrebami, če je mati spoštovala njo in le toliko
bo njun odnos skladen. Če te varnosti in podpore ni, je veliko več strahu in anksioznosti
v odnosu, ne le z mamo, ampak tudi z drugimi. Ob senzitivni, empatični materi se bo
naučila, kako ravnati v težavnih in stresnih situacijah in obdobjih v svojem življenju.
Mati je osrednja oseba v razvoju hčerke, saj preko matere dobi stik s seboj in mati da
dovoljenje hčerki, da postane spolno bitje (Kompan Erzar 2003, 142). Vpliv matere kot
modela se v hčerkino psihično strukturo vpiše tako močno, da njegova dinamika deluje
skozi vse življenje ženske. V nobenem drugem odnosu ni osebna identifikacija hčerke
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tako močna, dolgoročna in intenzivna (Firestone 1990). Mati je referenčna točka, je
izvor in hčerka vedno gleda nazaj k njej, da bi videla, kje je sama (Edelman 2006, 62).
Odnos med materjo in hčerko je pomemben tudi zato, ker služi medgeneracijskemu
prenosu družinskih vzorcev iz generacije v generacijo (Rastogi 1995, 5).
Da so matere za razvoj hčerke res izrednega pomena, nam kažejo izsledki raziskave
Edelmanove (1994), ki so pokazali, da za hčerko izguba matere pomeni veliko izgubo in
resne razvojne posledice, če je ne nadomesti oseba, na katero se lahko hčerka varno
naveže. Ne glede na to pa hčerke doživljajo občutja zapuščenosti, izgube in žalosti
(Edelman 1994, 68). Ker je v zgodnjem otroštvu hčerka odvisna od pomoči drugega,
izguba matere v tem obdobju pušča občutke zmedenosti in zapuščenosti. Če pride do
izgube pred šestim mesecem starosti, hčerka ostane brez občutka povezanosti z materjo
(38). V obdobju zgodnjega formiranja identitete lahko izguba matere povzroči
zamrznjenje identifikacije z materjo. V adolescenci, ko se začne razvijati avtonomija, so
lahko moteni ali zaustavljeni procesi dozorevanja. Prav tako tudi v zgodnji odraslosti,
ko začne hčerka uporabljati svojo identiteto v zunanjem svetu, da diferencira sebe v
odnosu do družine, da sprejme čustveno in finančno odgovornost, da razvije intimne
stike z vrstniki (Carter in McGoldrick 1989, 15). Za hčerko pomeni, da se ne more več
vračati k materi po spodbudo in pomoč, ki je v tem razvojnem obdobju še vedno
pomembna. Izguba matere predstavlja hčeram tudi v odraslosti najtežji dogodek, ki se
jim je zgodil v življenju (Edelman 1994, 48).

1.1.1.1 Nosečnost
Prvi stik med materjo in hčerko se začne v nosečnosti. Otrokovo telo dejansko
ustvarjajo sile in snovi iz materinega telesa. Materino telo ne izgrajuje le telesa, temveč
mati s svojim notranjim občutenjem sebe, svojega telesa in odnosa do otroka ter
doživljanjem zunanjih okoliščin prežema otroka, ki raste v njej.

1.1.1.2 Razvoj telesa in možganov
Razvoj deklice se prične s spočetjem, ko se moška spolna celica s komosomom X
združi z žensko spolno celico, ki je nosilka kromosoma X. Od 23 kromosomskih parov
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le en določa spol človeka (Brizendine 2007, 21). Do šestega tedna sta tako ženski kot
moški zarodek enaka, prav tako njuni spolni organi (Hines idr. 2004). Po osmem tednu
začno višje ravni androgenov pri moških zarodkih povzročati maskulinizacijo genitalij,
razvoj živčnega sistema in vedenja (Hines idr. 2002; Hines idr. 2004). Čeprav začno pri
ženskem zarodku jajčniki izločati estrogen, znanstveniki menijo, da nima pomembne
funkcije pri oblikovanju ženskih spolnih organov (Blakemore idr. 2009; Maltin 2012,
77). Hormonsko odvisne spremembe, ki so spolno značilne, vplivajo na razvoj
centralnega živčnega sistema (kot npr. celična proliferacija, celična smrt, razvejanje
dendritov; MacLusky idr. 1997), kar posledično vpliva na velikost hipotalamusa,
amigdale in hipokampusa možganskih predelov, ki so podlaga za spolno vedenje,
agresivnost, učenje in spomin (Arnold in Gorski 1984). Predvidevajo, da ravni
androgenov v kritičnih obdobjih učinkujejo na kompleksne biološke procese v
zgodnjem razvoju in prispevajo k razlikam med spoloma in na variabilnost znotraj
istega spola v socialnem in kognitivnem vedenju (Collaer in Hines 1995).
Netipičen prenatalni razvoj
O mehanizmih nastanka razlik v človeških možganih še ne vemo prav dosti, nam pa
delno osvetlijo to področje nekatere raziskave pri ljudeh z genetskimi napakami s t.i.
testikularno feminizacijo ali neobčutljivostjo androgenskega receptorja. Taki ljudje so
genetsko moški, v zarodku se pravilno razvijejo moda, ki izločajo testosteron, ki zaradi
napake v receptorju za testosteron ne more delovati. Zaradi tega so takšni ljudje
navzven povsem kot ženske, pomembno pa je to, da se tudi počutijo in obnašajo kot
povsem normalne ženske. To kaže, da se njihovi možgani niso razvili kot moški
možgani in niti nimajo značilnosti moških možganov (Majdič 2012; Maltin 2012, 79;
Brazelton in Cramer 1990).

1.1.1.3 Otroštvo
Odnos med materjo in otrokom je najnežnejša vez, kar jih sploh obstaja (Kompan Erzar
in Poljanec 2009, 93). Mati je prva, ki z dotiki in gibi prebuja telo svojega otroka. Ker je
telo spolno določeno in občutljivo, ga prebuja tudi v sposobnost uživanja vsega, kar bo
zaživelo v poznejšem spolnem življenju. Materino uživanje v stapljanju s svojo
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novorojenko, predanost, ki jo doživlja, ko jo hrani in pestuje, občutek, da je njuna vez
edinstvena, poživljajoča in neuničljiva, deklico trajno zaznamuje. Mati vnese v svojo
deklico svoje lastno občutenje sebe, oziroma svoje ženskosti (Rebula 2008, 29), kar bo
imelo močan vpliv na spolno identiteto (Brazelton in Cramer 1990).
Od rojstva do 3 let
Hčerka preko matere spoznava sebe in okolje. Prva otrokova izkušnja je odvisnost od
matere (ponavadi), zato je »širina in globina otrokovega razvoja povezana s
prepoznavanjem otrokovih potreb in odgovarjanju na otrokove potrebe po bližini in
interakciji» (Kompan Erzar 2003, 74). Zelo hitro po porodu se med materjo in otrokom
splete vez, matere prepoznajo vonj svojega otroka in otrok prepozna vonj materinega
mleka (Stern in Bruschweiler-Stern 1998). Ker ob rojstvu novorojenčku že delujejo vsi
senzorni sistemi, mu omogočajo, da se vedno orientira v smer, kjer sliši, vidi, čuti in
vonja svojo mamo. Preko vse motorike teži k temu, da bi prišel v stik z njo, in vse
signalne funkcije, od čebljanja, smehljanja, do gestikuliranja, so namenjene temu, da
naredijo vtis na mater, da jo prikliče k sebi (Bowlby 1969) in da je v njeni bližini.
Razlike med spoloma
Raziskave kažejo na razlike med spoloma v otrokovih možnostih preživetja poroda in
porodnih poškob ter značilnostih (McGoldrick in Carter 1989, 31) in samoregulatornem
vedenju v prvem letu življenja. Nekatere razlike so vidne že pri novorojenčkih. Deklice
imajo več možnosti, da preživijo porod in manj možnosti, da imajo ob rojstvu poškodbe
(McGoldrick in Carter 1989, 31).
Razlike med spoloma se sicer manj poudarja kot individualne razlike, kljub temu pa
vplivajo na zgodnjo interakcijo med materjo in otrokom (Brazelton in Cramer 1990). V
skladu s prednatalnimi raziskavami delovanja testosterona raziskave na starejših otrocih
in odraslih potrjujejo predvidevanja, da imajo že dojenčki na spol vezane dispozicije, ki
predstavljajo »seme« za poznejše vedenje, zato predvidevajo, da se lahko dojenčki in
dojenčice razlikujejo v temperamentu, občutljivosti na socialne dražljaje in kognitivnih
procesih (McIntyre in Edwards, 2009).
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Brazelton in Cramer (1990) sta v svoji knjigi zbrala podatke več raziskav, ki kažejo na
razlike med spoloma v občutljivosti in odzivnosti na različne dražljaje, različne
motorične značilnosti in različna zanimanja. Ugotavljajo, da so novorojenčice bolj
občutljive na dotik, okus in vonj (Maccoby in Jacklin 1974; Korner 1974).
Novorojenčice se prav toliko gibljejo kot dečki, vendar je kvaliteta gibanja deklic
drugačna. Gibanje dečkov izgleda bolj zavzeto in odločno, vendar so sekvence gibanja
krajše, medtem ko je gibanje deklic mirnejše, bolj tekoče, gladko in počasnejše
(Parmelee in Stern 1972). Novorojenčice potrebujejo več časa, da jih pritegne predmet,
ki si ga ogledujejo, vendar dlje ohranijo pozornost v primerjavi z novorojenčki, ki jih
predmeti hitreje pritegnejo, in so bolj aktivni, vendar krajši čas (Maccoby in Jacklin
1974; Korner 1974). Kaže, da so deklice manj razdražljive od dečkov, kar lahko
pripišemo tudi temu, da je pri porodu deklic manj komplikacij (Parmelee in Stern 1972)
(Breazelton in Cramer 1990). Opažajo, da se že manj kot štriindvajset ur po rojstvu
novorojenčice močneje odzivajo na vznemirjen jok drugih dojenčkov kot novorojeni
dečki (McClure 2000), kar Goleman (1997) že vidi kot nastavke empatije.
Tudi Winberg in sodelavci (1999) so v svoji raziskavi zbrali rezultate starejših raziskav,
v katerih so preučevali razlike med spoloma. Raziskave kažejo, da so že v prvem letu
opazne razlike med spoloma, pa tudi razlike v čustveni regulaciji. Razlike med spoloma
v socialni odzivnosti so dokumentirali že v prvih urah po rojstvu. Novorojenčice so bolj
odzivne na slušne in socialne stimulacije in dlje zadržujejo očesni kontakt kot
novorojenčki (Hittelman in Dickens 1979; Osofsky in O'Connell 1977). Raziskovalci, ki
so opazovali vedenje dojenčkov, so ugotovili, da se deklice več smejejo in kažejo manj
razdražljivosti, joka, mrščenja obraza in imajo bolj stabilna čustvena stanja (Call 1978;
Feldman, Brody in Miller 1980; Korner 1969; Osofsky in O'Connel 1977; Phillips, King
in DuBois 1978). V nasprotju z deklicami se dečki hitreje vzemirijo (Osofsky in
O'Connell 1977), pri deklicah pa so opazili, da uporabljajo samotolažeče vedenja za
regulacijo napetosti, razburjenja ali stiske (Brazelton, Koslowski in Main 1974,
Feldman idr. 1980) (Weinberg idr. 1999, 175). Tudi Weinberga in njegovo skupino
sodelavcev, v kateri je sodeloval Tronick, so zanimale razlike med spoloma v čustveni
regulaciji. Z uporabo Tronickovega modela obraz-obraz in zamrznjen obraz (angl. 'face9

to-face still-face') so preverjali razlike v čustveni izraznosti in regulaciji dojenčka in
mamice. Ugotovili so, da so deklice lažje vzdrževale čustveno regulacijo med vsakim
delom poskusa, vključno z zamrznjenim obrazom. Pari mater in hčerk so bili manj
usklajeni, kot pari mater in sinov, vendar so medosebne napake v komunikaciji hitreje
popravile. Ugotovili so tudi, da imajo dojenčice manj težav pri čustveni regulaciji kot
dečki in da se deklice tudi hitreje uglasijo na materino tolažeče vedenje in prej nehajo
sitnariti in jokati kot dečki (Weinberg 1999, 175-176).
Poleg razlik med spoloma otrok pa raziskovalci ugotavljajo, da se tudi odrasli drugače
odzivajo na deklice kot na dečke. Deklice dojemajo kot manjše, mehkejše in z
nežnejšimi obraznimi potezami kot dečke (Rubin idr. 1974) in so v interakciji z
deklicami nežnejši kot z dečki (Lewis, 1972). Med drugim je opaziti tudi razlike v
načinu zgodnje interakcije z otrokom med materjo in očetom že v prvih tednih po
rojstvu otroka. Očetje se raje kot matere igrajo tako, da se dojenčka dotikajo in drezajo
vanj in na tak način povečujejo otrokova stanja vznemirjenosti (Brazelton in Cramer
1990, 7).
Interakcija novorojenčka z materjo
Po rojstvu sicer otrok opravlja osnovne fiziološke funkcije dihanja in prebave (ostalo je
delovalo že med nosečnostjo) in kaže nekatere biološke in karakterne značilnosti,
vendar je prav s fiziološkega vidika še vedno del materinega telesa, saj je odvisen od
materinega mleka, s pomočjo protitelesc v mleku gradi imunsko odpornost, mati mu
pomaga pri regulaciji bitja srca, krvnega pritska in telesne toplote ter regulira mišično
aktivnost (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 57). Zato se tudi večina socialne interakcje
med materjo in hčerko odvija preko fiziološke regulacije in stabilizacije ciklusov spanja
in zbujanja, dneva in noči, ter lakote in zadovoljitve (Stern 1985).
Ta interakcija pa je pomembna tudi za razvoj navezanosti in možganov. Po rojstvu
nevroni predvsem zorijo in povečuje se gostota povezav, ki se področno in časovno4

4

Gostota povezav je v vidni skorji največja v četrtem mesecu po rojstvu, v prefrontalni skorji pa okoli
četrtega leta starosti (Huttenlocher in Dabhoolkar 1997). Ob rojstvu ima vsak nevron 2500 sinaps, pri
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razlikujejo, oblikujejo pa se tudi sistemi, ki so zelo pomembni za razvoj socialnih veščin
in življenja v skupnosti (Bergant 2012), in se razvijajo na osnovi izkušenj, ki aktivirajo
določene poti v možganih, utrjujejo obstoječe in ustvarjajo nove povezave (Siegel,
1999, 13). Otrokov prvi odnos, zlasti odnos z materjo, je osnova za to, kako se bodo v
otrokove možgane zarisali krogotoki za procesiranje čustev, ki določajo posameznikove
bolj ali manj primerne sposobnosti za vstopanje v čustvene odnose kasneje v življenju
(Schore 2003, 18-19).
Poleg tega je pomembno, da so za zgodnji razvoj možganov značilna kritična obdobja,
ki so genetsko programirana za živahno rast specifičnih možganskih povezav kot
odgovor na specifično stimulacijo (Cozolino 2008, 105). Kasneje, ko se občutljivo
obdobje konča, so spremembe težje izvedljive (Bergant 2012). Ker se v prvem letu
oblikujejo mreže v povezavi z navezanostjo in čustveno regulacijo (Cozolino 2008,
105), lahko ostajajo nekatera področja možganov v ranem otroštvu zlorabljenih ali hudo
zanemarjenih otrok precej manjša kot enaka področja pri zdravih otrocih, ne glede na to,
kaj se z otroki dogaja kasneje v mladosti (Bergant 2012).
V razvoju otroka v prvem letu lahko vidimo, kako se odpira od znotraj navzven, prav
tako kot se razvijajo tudi možgani (Bergant 2012), sočasno se razvija tudi sistem
navezanosti (Bowlby 1969/1982). Od drugega meseca in pol dalje se začne bolj aktivno
zanimati za svet okoli sebe in med osmim in dvanajstim tednom pojavi se potreba po
zrenju v obraz, ki je ena izmed kapacitet socialne interakcije (Stern 1990, 47). V
primerjavi z dečki od rojstva do starosti treh mesecev deklice povečajo potrebo po
zrenju v obraze za več kot 400 %. Trimesečni dojenčki kažejo tudi več zanimanja za
obraz istega spola (Leeb in Rejskind 2004, 1; McClure 2000, 424) in če največ časa
preživi z dojenčico mama, je to najprej njen obraz, posebej njene oči. Otrok se izgubi v
svetu mame. Mamin pogled dojenčka ljubkuje, objema, otrok pa se hkrati identificira
(Stern in Bruschweiler-Stern 1998).

dveh do treh letih se število poveča na 15000. Pri triletnikih je gostota sinaps za polovico večja kot pri
odraslih (Bergant 2012)
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Kasneje pri štirih mesecih in pol spozna, da lahko s pogledom pokličematerjov odnos5
in da lahko usmerja njen pogled. Pogled v materine oči je pogled v materino dušo in če
otrok ne vidi njenih oči, mama zanj ne obstaja in življenja nima pod kontrolo. Lahko si
že shranjuje podobe obrazov. Deklice pri štirih mesecih s fotografij že prepoznavajo
družinske člane bolje kot dečki (Brizendine 2007, 34). Raziskave ugotavljajo, da se
matere več pogovarjajo s svojimi dojenčicami kot z dojenčki (Clarfield in Nelson 2006
v Maltin 2012, 88; Brazelton in Cramer 1990, 8) tudi, če so depresivne. Pri petih
mesecih se začne zanimati tudi za predmete in pride v ospredje igra (Kompan Erzar in
Poljanec 2009, 61-62). Pri šestih mesecih že pozna in zna izražati vsa čustva (jezo,
strah, žalost, veselje, navdušenje, gnus in tesnobo), hkrati pa se je že naučil, kako se na
njegovo čustvovanje odziva okolica. Po desetem mesecu postaja otrok bolj gibljiv, se
plazi, shodi, kar mu omogoča, da se oddalji od matere in začne raziskovati svet. Otrok
je očaran naj svojimi zmožnostmi, hkrati pa poln frustracij, če ostane sam (Grilc 2015,
23). Deklice se že rodijo z zanimanjem za čustvene izraze. Pomen o sebi razbirajo iz
pogledov, dotikov in iz vsakega odziva, ki ga dobijo od ljudi okoli sebe. Na podlagi teh
znakov odkrivajo, ali so cenjene, vredne ljubezni ali zoprne (Brizendine 2007, 34). Pri
enem letu se bolj odzivajo na stisko drugih, predvsem tistih, ki so videti žalostni ali
prizadeti (McClure 2000).
Ves čas, tako pri hranjenju kot pri zrenju in igri, je pomembno, da mati opazi, kdaj je
otroku dovolj, da se otrok ne trudi zadovoljevati njene potrebe po stiku, ki ni v skladu z
njegovimi potrebami. Ravno tako je pri gibanju, saj starši lahko dovoljujejo ali
omejujejo gibanje otroka (Gostečnik 2006, 212). Otrokovo vedenje, ki ga lahko
opazujemo že takoj po rojstvu, vzbudi tudi določen odziv okolja, zato se ena vrsta

5

Opazimo lahko, da si otroci že zelo zgodaj lahko zastavijo zelo raznolike cilje (Bowlby 1982;
Trevarthen 1971), tako zunanje (komunikacija z drugimi, vzdrževanje bližine s skrbnikom in delovanje na
predmete) kot notranje (vzdrževanje ravnovesja, vzpostavljanje občutka varnosti, doživljanje pozitivnih
čutenj in omejevanje negativnih čutenj). Da cilje doseže, mora oceniti trenutno stanje in možnosti za
uspešnost svojega nadaljnega delovanja, ki je usmerjeno namaterjo(druge), ki želi vplivati nanjo (otherdirected regulatory behaivor). Seveda je za uspešnost hčerkinega delovanja pomembna pripravljenost in
zmožnost matere (skrbnika), da odgovori. Gre za čustven komunikacijski sistem, v katerem igrajo čustva
pomembno vlogo pri motivaciji in organizaciji otrokovega vedenja in v katerem je mati (starš)
odgovorna, da popravi otrokov neuspeh v uspeh in hkrati spremeni negativno čustveno stanje v pozitivno
(Tronick 2007, 167).
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vedenja utrdi, druga izgine. Ti učinki se stopnjujejo in se sčasoma utrdijo (Kompan
Erzar 2006a; Kompan Erzar in Poljanec 2009, 24).
V drugem letu se začne razvijati govor, krepijo se fizične sposobnosti in mobilnost. Pri
deklicah se začne razvoj govora prej kot pri dečkih in povprečna dvajsetmesečna
deklica ima dva do trikrat toliko besednega zaklada kot enako star deček (Kimura 2000;
Hyde 1988). Deklice tudi raje opišejo dogodke z besedami, medtem ko dečki raje
pokažejo. Povečana mobilnost prinaša potrebo po mejah, znotraj katerih lahko otrok še
varno raziskuje. S tem se prekine harmonični odnos prvega leta, kar za otroka
predstavlja hud stres, saj ga mati blokira takrat, ko je najbolj navdušen, posledično pa
pride do prekinitve stika z materjo (Gostečnik 2006, 190). To je obdobje, v katerem je
najpomembnejši medij razvoja vizualni (Kompan Erzar 2006, 120). Otrok postane
sposoben prepoznavati izraze na obrazu kot čustvene izraze, ki dobijo zanj nov čustven
pomen. Otrok preko očesnega stika preverja, kakšni so čustveni odzivi staršev v zanj še
neznanih in negotovih trenutkih (Thomson 1987). Ker so deklice bolj odzivne na
materin obraz, je zelo verjetno, da mamino neodbravanje odvrne deklico od
raziskovanja ali novih podvigov in bodo raje izbrale vedenje, ki ne ogroža matere in
njune komunikacije (Folden Palmer 2001, 46). Dejansko se iskanje materine potrditve
začne takoj ob začetku drugega leta, na kar kaže raziskava, ko so mater in otroka pustili
sama v sobi in jima prepovedali, da bi se otrok dotaknil določenega predmeta. Zelo
malo deklic se je dotaknilo prepovedanega predmeta, čeprav matere niso izrecno rekle,
naj se ga ne dotikajo. Deklice so se v materin obraz zazirale kar desetkrat do dvajstkrat
pogosteje in iskale izraz odobravanja in neodobravanja (Mumme idr. 1996, 3221). Kot
vidimo, je to obdobje, ko otrok raziskuje prihajanje in odhajanje. To je čas, ko družba
od staršev pričakuje, da bodo otroka učili socialnih norm (Gostečnik 2006, 215).
Obdobje do tretjega leta je tudi kritično obdobje zorenja možganov, je obdobje, ko otrok
razvija kapacitete za samoregulacijo in kompleksne interakcije (Gerhardt 2004, 40), do
takrat pa se razvija tudi sistem navezanosti (Kompan Erzar 2006, 60), o čemer bomo
pisali v nadaljevanju.
Zorenje otrokove individulnosti je odvisno od matere, ki je naredila otrokov jaz slišen in
viden. Do zavedanja sebe lahko pride otrok le ob materi, ki je dovolj empatična, ki
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prepoznava otrokova čustva in potrebe in mu zrcali njegovo pravo podobo in mu dovoli
biti to, kar je, in čutiti, kar čuti. Ob tem otrok spoznava, kdo je on sam. (Winnicott
1971, 113; Kompan Erzar 2001, 65). Če je mati kot zrcalo neodzivna ali polna kakšne
druge, čisto osebne stiske, otrok ne more zgraditi pravega jaza, pač pa t.i. lažni jaz. Ta
je posledica občutka, da ni dobro biti to, kar si, ali pa sploh ne veš, kakšen si. Lažni jaz
nastane iz zrcaljenja, pri katerem mati ne zrcali otrokove podobe takšne, kakršna je, pač
pa zrcali otroka skladu s podobo, ki jo ima mati o otroku. Kasneje to pomeni čustveno
nepristnost, omrtvelost in neustvarjalnost. Kako bo razvit jaz, je torej v veliki meri
odvisno od matere; če se bo sposobna srečati z otrokovo popolno odvisnostjo, če mu bo
dovolila biti to, kar je, čutiti to, kar čuti, bo njegov jaz močan. Če pa bo zgrešila, bo
njegov jaz šibek (Winnicott 1971, 113; Kompan Erzar 2001, 65).
Z drugimi besedami lahko rečemo, da se otrok že v zelo zgodnji dobi nauči, da se mora
prilagajati na starševsko, zlasti na materino odzivnost in iskati sozvočje svojih potreb z
njenimi. Hčerka čuti, če je mati neprisotna, depresivna ali razočarana in ker tudi
nezavedno čuti, da brez tega odnosa ne more preživeti, bo skušala svoje želje in potrebe
izražati samo v kontekstu sprejemljivem za mater. Naučila se bo, da mora skrbeti za
mater, biti senzitivna in odzivna na njena čustvena stanja, kajti šele tako bodo njene
potrebe po varnosti, zavetju, pozornosti, nežnosti in ljubezni zadovoljene ali pa bo ves
čas hrepenela, da bodo te potrebe nekoč dobile zadovoljiv odgovor. Če ji to ne uspe, je
možno, da si zgradi svoj svet, v katerem se bo počutila osamljeno, razočarano,
nepotešeno, prestrašeno, ne-varno, vendar se bo pred tem zavarovala z obrambnimi
mehanizmi. Krivila bo sebe in upala, da starši opazijo njeno bolečino in se nanjo
odzovejo. Za otroka je odnos nujno potreben in čuti, da brez tega odnosa ne more
preživeti (Gostečnik 2006, 463).
Raziskave pa vendarle kažejo, da deklice, ki v socialnem smislu uporabljajo več
komunikacije (Tannen 1990), tudi pri depresivni materi iščejo in dobijo več stika, saj
raziskovalci ugotavljajo, da matere s poporodno depresijo s hčerko več komunicirajo in
na drugačen način, kot z dečki (Murray idr. 1993, 1083). Raziskave kažejo, da je
deklica ob materi s poporodno depresijo manj poškodovana kot deček, tako glede
navezanosti, kot glede kognitivnih sposobnosti pri osemnajstih mesecih (Murray in
Cooper 1997, 77) ter vedenju kasneje, pri petih letih, medtem ko se dečki in deklice, ki
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niso odraščali ob materi s poporodno depresijo, ne razlikujejo. Raziskovalci
predvidevajo, da deklice hitrejše zorenje, ki je prisotno v vsej populaciji, ščiti pred
siromašno in neorganizirano izkušnjo socialnega stika s svojo materjo (Grace in Sansom
2003, 243).
V tem obdobju življenja se hčerka nauči sporočiti svoje potrebe. Da razvije zaupanje do
drugih in občutek varnosti, je potrebno njene potrebe dosledno zadovoljevati. Če se
mati redno odziva na hčerkino potrebo po varnosti, zaščiti, tolažbi, če z vso resnostjo
prisluhne težavam svoje malčice, v obdobju učenja sporočanja svojih poteb
(McGoldrick in Carter 1989, 36), se hčerka nauči, da ima moč, da lahko pokliče svojo
mamo in se lahko zanese na mamo, da ji bo pomagala zadovoljiti potrebe, ki jih izrazi
in da ima moč, oziroma se zanese na to, da bo mati prepoznala, začutila, kaj potrebuje.
Lahko bo razvila zaupanje do drugih in občutek varnosti, verjela bo, da bo slišana, da so
njene potrebe pomembne, da se lahko zanese tudi na druge in da ji v času stiske vedno
nekdo pomaga (Friman in Firman 2003, 39), kar teorija navezanosti imenuje varna
navezanost (Bowlby 1969).
Od 3 do 6 let
To je obdobje, ki je zaznamovano z vzpostavljanjem odnosa do sveta okrog njih, kar
jim omogočajo jezik in motorične sposobnosti, ki se še vedno razvijajo. Naučijo se
sodelovati, deliti, zaupati, raziskovati in se zavedati svoje ločenosti od drugih
(McGoldrick in Carter 1989, 32). Začnejo ločevati ljudi po spolu, kar je na nek način
prisotno že pri novorojenčkih, saj imajo že novorojenčki preferenco za obraz istega
spola (Leeb in Rejskind 2004). Pri dveh, treh letih označijo ljudi z gospod ali gospa,
vendar po navadi do šestega, sedmega leta še ne znajo razložiti razlik med spoloma
(Maltin 2012, 102).
Deklice še naprej razvijajo besedno komunikacijo. Čeprav jih dečki v tem času v
besedišču dohitijo, jih v hitrosti govora nikoli ne, saj dekleta v povprečju govorijo
hitreje, še posebej v družabnem okolju (Tannen 1990; Brizendine 2007, 56). Kot smo
omenili že prej, k tej razliki lahko pripomore tudi dejstvo, da se tako mama kot oče s
hčerko več pogovarjata, tako o drugih ljudeh, kot o čustvih (Blakemore idr. 2009,
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Maltin 2012, 88), predvsem o žalosti. Matere posebej rade s hčerkami razpravljajo o
žalosti (medtem ko na sinove pritiskajo, da ne izražajo žalosti), da bi ugotovile, zakaj
natačno je žalostna ob določeni situaciji, in so bolj čustvene v interakciji s hčerko kot s
sinom (Fivush in Buckner 2000). Zato verjetno ne preseneča, da deklice pri treh, štirih
letih bolj spontano govorijo o žalostnih izkušnjah (Denham 1998; Fivush in Buckner
2000) in že nekako pri dveh letih in pol prepoznajo, če nekoga boli in so ga sposobne
tolažiti (McGoldrick in Carter 1989, 32). Hčerke iščejo pri materi več telesne bližine,
bolj uživajo v interakciji z materjo in imajo z njo več vzajemnega očesnega stika kot
sinovi (Benenson idr. 1998, 975).
Ohranjanje odnosov je pomembno za deklice (Knickmeyer 2005, Brizendine 2007, 40).
Kot so pokazale raziskave, deklice pri igri sodelujejo v odločanju in se pri tem zapletejo
v kar najmanj stresa, sporov ali razkazovanja premoči (v primerjavi z dečki) (Campbell
2005; Tannen 1990; Brizendine 2007, 41). Bolj so pripravljene počakati na vrsto
(dvajsetkrat bolj od dečkov) in se najraje igrajo igre, v katerih ustvarjajo, so skrbne in
ustvarjajo medsebojne odnose. Tipične deklice ne marajo grobih iger; če se začne ravs,
se raje nehajo igrati, posebej z dečki, ki so manj pripravljeni menjavati igrače, raje
grozijo drugim in se zapletejo v več sporov (Maccoby 1998; Brizendine 2007, 43)
Raziskava med štiri in petletnimi otroki je pokazala, da raje izbirajo igrače, slike in
dejavnosti, ki veljajo kot stereotipne za določen spol. Tako deklice (67 %) raje izberejo
slike mačke, balerine, ipd., dečki (75 %) pa raje igralca košarke, avto ipd. (Boyatzis in
Eades 1999, 627). Ženska psihologinja Maltin (2012, 103) razlike pripisuje predvsem
socializaciji, čeprav so »številne raziskave pokazale, da so te razlike dejansko prirojene.
Morda najbolj zanimiv dokaz za to prihaja od naših bližnjih sorodnikov opic. Pri dveh
vrstah opic so tako izvedli raziskavo, kjer so mladičkom obeh spolov dali na voljo
različne igračke: vozičke, avtomobile in plišaste opice. Presenetljivo so se samčki zelo
radi igrali z avtomobilčki, vozički, z vsem, kar je imelo kolesa, niso pa dobro vedeli, kaj
bi počeli s plišastimi opičkami. Samičk pa, nasprotno, avtomobili in vozički sploh niso
zanimali, zelo pa so jih prevzele plišaste opice, ki so jih stiskale k sebi in negovale, kot
bi bili njihovi mladički (Hassett, Siebert in Wallen 2008). Raziskava nakazuje na
biološke razlike med spoloma tudi pri ljudeh« (Majdič 2012), posebej pri deklicah
opažajo, da se rade igrajo »mamice«. Prisotnost dojenčkov, tudi punčk in živalskih
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mladičev, spodbudi skrbniško vedenje v otrocih. Vendar tako vedenje hitro zmotijo
druge stvari in otroka odvrnejo od dojenčka, zato otrok še ne zmore zagotavljati
zadovoljive nege, kljub vsemu pa nakazuje razvoj materinske vloge oziroma
skrbniškega sistema. Znanstveniki ugotavljajo, da prihaja do spolno prirojenih razlik
pod vplivom hormonov, saj se ob odsotnosti estrogena pri mladičkih ženskega spola ne
razvije običajno zanimanje za mladiče v odraslosti (Wallen 2005; Brinizendine 2007,
44).
Od 7 do 12 let
V tem obdobju se dogajajo pomembne spremembe. Vpliv matere postaja bolj subtilen,
vendar enako močan. Mati je za deklico, še vedno model istega spola s katerim se
srečuje in v tem času raziskuje svojo spolno identiteto. Čeprav deklice lahko zelo dolgo
razmišljajo o materinih odgovorih o spolu, te besede nimajo tako močnega vpliva kot
življenjski vzor, kako mati živi svojo ženskost (Firman in Firman 2003, 50).
Zelo pomembni postanejo prijateljski odnosi. Deklice rade komunicirajo, kar še naprej
pomembno prispeva k razvoju jezika in socialnih spretnosti (McGoldrick in Carter
1989, 40). Deklice raje sklepajo tesnejša prijateljstva z eno ali dvema deklicama,
medtem ko se dečki še vedno igrajo bolj grobe igre v večjih skupinah (Maccoby 1990,
513). S prijateljicami se več pogovarjajo (kot dečki med seboj) in lahko opazimo, da se
že pojavi vsebinski in vedenjski vzorec v komunikaciji s prijateljicami, ki jo bo
spremljal do odraslosti. Opaziti je, da v komunikaciji postajajo vse bolj spretne, kar
lahko opazimo pri branju verbalnih in neverbalnih emocionalnih sporočil in pri
izražanju (Tannen 1990, 180). Otroci v tem obdobju raje izbirajo prijatelje istega spola.
Goleman (1997) ugotavlja, da ima polovica triletnikov in petina petletnikov prijatelje
nasprotnega spola, sedemletniki pa imajo izredno malo prijateljev nasprotnega spola. To
je obdobje, ko se prične razblinjati pravljični svet in s tem verovanje v namišljene like
(Dedek Mraz, Zobna miška ), postopno prihaja do razumevanja spolne identite in otrok
se začen počasi diferencirati od drugih (McGoldrick in Carter 1989, 40).
Med devetim in dvanajstim letom se lahko začnejo srečevati s pritiski vrstnikov. Pri tem
je bistvena starševska pomoč, da se naučijo ločevati med svojimi vrednotami in stališči
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v primerjavi s sovrstnikovimi ter da ločijo, kaj se od njih pričakuje doma in zunaj doma.
Pomembna je kvaliteta odnosa z odraslimi. Zelo se zavedajo krivic in dvoličnosti
odraslih. To je tudi negotovo obdobje za samopodobo (McGoldrick in Carter 1989, 41).
V razvoju deklice v vseh njenih novih odnosih in okoliščinah starši ostajajo varen
pristan, od koder lahko raziskujejo in kamor se lahko vračajo, prav tako kot v zgodnjem
otroštvu. Od ponotranjene podobe matere (in tudi očeta) je odvisno tudi, koliko podpore
in varnosti bo hčerka občutila v odnosu s prijateljicami in učitelji. Če mati ne sliši
njenih strahov, dvomov in ne zmore resno vzeti stisk svoje hčerke, bo hčerka tudi v
odnosih s prijateljicami, kjer se ponovi žensko – ženska komunikacija, zatajila svoja
občutja nelagodja, morda žrtvovala celo etična prepričanja, da bo lahko pripadala, tako
kot se je naučila, da pripadaš materi. Če je prisoten tudi zakonski konflikt, deklice svojo
stisko bolj ponotranjijo in po navadi nimajo vedenjskih težav kot dečki (Emery in
O'Leary 1982, 11).

1.1.1.4 Puberteta čas telesnih sprememb
Težnja po neodvisnosti povzroči spore s starši. V tem obdobju doživljajo moralo in
pravila kot vsiljeno od staršev, so pa zelo idealistični in radi pomagajo. Zdi se, da se v
tem obdobju precej rigidno držijo stereotipnih vlog, celo bolj kot njihovi starši in
učitelji. Prav je, da se dekleta spodbuja, da razvijajo svoje vrednote in mnenja, interese
in prizadevanja. To je obdobje, ko oblikujejo in definirajo svojo identiteto predvsem
preko odnosa z drugimi (McGoldrick 1988, 41).
Za dekleta se to obdobje začne povprečno med 11. in 13. letom in je čas velikih telesnih
sprememb, kakršnih ni bilo že od zgodnjega otroštva dalje. Pod vplivom ženskih
spolnih hormonov se najprej pojavijo sekundarni spolni znaki pri deklicah (rast dojk,
poraščenost), ki niso direktno povezani z reproduktivno zrelostjo. S pojavom
menstruacije pa dekle vstopi v menstrualni cikel, ki ga koordinirajo možganske
strukture, hormoni in reproduktivni organi (Maltin 2012, 111-112). Deklice, ki se lahko
pogovarjajo z odraslimi, ki jim zaupajo, so bolj sproščene glede menstruacije (Piran idr.
2006). Kako deklica doživlja to obdobje, ki bo v njenem življenju prisotno do konca
zrelih let, je odvisno, kako te cikle doživlja mama. Ali bo to čas bolečine in neprijetnega
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razpoloženja (Maltin 2012, 113-116), ali bo lahko pozitivno doživljala ta cikel. Kakor
ugotavljajo v raziskavah, ženske niti ne opazijo pozitivih vidikov menstrualnega cikla,
če niso posebej vprašane. Chlislerjevo in sodelavce (1994) je zanimalo doživljanje in
odnos žensk do menstruacije. Ženskam so dali v reševanje vprašalnike o prijetnih in
negativnih vidikih menstruacije v razmaku dveh tednov. Ženske so bile same
presenečene ali začudene, ker nikdar prej niso bile pozorne na pozitivne vidike
menstrualnega cikla. Pri skoraj tretjini udeleženk je odgovarjanje na vprašalnik
povzročilo, da so na menstruacijo pričele gledati na drugačen način (Chlisler idr. 1994,
375). Tudi drugi raziskovalci ugotavljajo, da ženska med menstrualnim ciklom doživi
obdobja povečane energije, kreativnosti in psihične moči (Aubeeluck in Maguire 2002,
Lee 2002), pa tudi pozitivnih občutij glede svoje ženskosti (Lee 2002, 30). Odnos do
menstrualnega cikla je tudi odnos do lastne ženskosti.
Hkrati z razvojem telesnih sprememb se pojavi tudi sposobnost abstraktnega mišljenja,
ki omogoča samoocenjevanje osebnih karakteristik v telesnem, psihološkem in
socialnem smislu, kar omogoča razvijanje identitete. Raziskave kažejo, da že pri
enajstih letih deklice raje razmišljajo o svojem izgledu kot dečki (Lindberg, Hyde in
McKinley idr. 2006, 65).

1.1.1.5 Adolescenca, od pubertete do odraslosti
Mati in oče sta glavna stebra najstnikove identitete, oče podpira iniciativo, radovednost
in opremi otroka za raziskovanje sveta, mati pa daje občutek pripadnosti in povezanosti
in ga uči lojalnosti in zaveze. Najmočnejši model razvoja jaza v tem obdobju
predstavlja tisti od staršev, ki je istega spola kot najstnik (Kompan Erzar 2003, 142), saj
se hčerka uči biti ženska od matere, čeprav so seveda tudi izjeme. Problematično je, ker
starši pogosto učijo o idealni spolni vlogi, namesto da bi otrokom ovrednotili lastno
izkušnjo (Preto 1988, 261). Da bodo starši vredni zaupanja, morajo priznati svoje lastne
negotovosti, se izogibati dvojnim sporočilom, ki jih vsebuje neverbalna komunikacija,
in govoriti jasno iz srca ter vedno puščati prostor za diskusijo (Matthias in French
1996). Raziskave kažejo, da je povečanje konfliktnosti v odnosih med mladostnikom in
starši nadaljevanje težavnih odnosov med otrokom in starši že od otroštva dalje
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(Laursen in Collins, 1994). Na pomembnost odnosa kaže tudi, da se zgodnja pubertetna
zrelost deklet (fantov manj) povezuje s povečano konfliktnostjo z mamo, a ne nujno
tudi z očetom (Steinberg 1987, 451). Če mati lahko doživlja njun odnos s hčerko kot
živahen in sproščen, pa tudi borben, dinamičen, ko nenehno merita svoje sile, urejata
meje in branita vsaka svojo svobodo, obenem pa ljubi bližino in doživlja intimnost, bo
lahko tako ob njej čutila tudi hčerka. Ljubezen ju ne bo ovirala in skozi trenja ter krize
rasti se vsaka lahko razvija in spreminja ob drugi (Rebula 2008, 30). Dekle ima lahko
precej težav, ko želi poiskati različnost med seboj in materjo, saj z njo deli ženskost,
čeprav je ta ženskost v svojem jedru za obe različna (Kompan Erzar 2003, 145). Hčerka
si želi ohraniti svojo prvotno vez z materjo, ob kateri dobiva svojo žensko identiteto. Od
matere želi izvedeti čim več o svoji ženskosti, saj je mati tista, ki je že prehodila pot
odraščanja in kot ženska ima odgovore na njena vprašanja (Kompan Erzar 2003, 94).
Ob taki materi bo hčerki lažje iti skozi velike telesne, emocionalne, spolne in duhovne
izzive, ki vključujejo razvoj spolne identitete. Učijo se biti v odnosu z intimnim
partnerjem in razvijajo sposobnost samostojnega funkcioniranja. Ponovno vzpostavljajo
svojo identiteto v odnosu do staršev, ko odraščajo. Prečiščujejo telesne, socialne in
intelektualne sposobnosti. Razvijajo duhovno in moralno identiteto in začnejo definirati,
kaj si želijo postati, ko odrastejo. Ker je to tudi obdobje spolne privlačnosti, je
pomembno, da se doma pogovarja tudi o spolnosti (McGoldrick 1988, 42). Kljub spolni
privlačnosti nasprotnega spola mladostiniki še vedno preživijo večino časa s prijatelji
istega spola (Maccoby 1990).
Identiteta
Identiteto lahko opredelimo kot: (a) samopodobo, (b) sklop lastnosti, ki jih posamezniku
pripišejo drugi, (c) značilnost družbenih sistemov (Frey in Hauser 1987). Prva nastaja
na osnovi izkušenj, ki imajo pomen za nas in našo osebno refleksijo le-teh in jo
imenujemo osebna identiteta, drugo tvorijo značilnosti in vloge, ki so nam jih pripisali
drugi, in jo imenujemo socialna identiteta (Greene 2003, 98).
Identiteta se začne razvijati že v prvem letu po rojstvu, o celovitem konstruktu identitete
pa lahko govorimo šele v obdobju mladostništva, ko se razvijejo tudi spoznavne, sociokognitivne sposobnosti in ima mladostnik že določene socialne izkušnje. V otroštvu se
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otrok identificira s pomembnimi osebami, vlogami in nalogami. Da odkrije tisto, kar mu
ustreza, mora preizkusiti različne vloge in se ob tem spraševati, katera, če sploh katera,
je tista, ki odraža njegov pravi jaz (Marjanovič-Umek 2009, 583). Hčerka kot otrok še
ne more odkrivati pravega jaza, ker ji to omogoča le materino zrcaljenje njene podobe
in je tudi razvoj njenega jaza odvisen od materine sposobnosti srečati se s hčerkino
odvisnostjo in ali ji bo dovolila biti to, kar je, in čutiti to, kar čuti. Le v tem primeru bo
njen jaz močan (Winnicott 1971, 113; Kompan Erzar 2001, 65).
Zato je logično, da otroci, ki odraščajo ob starših, ki jim predstavljajo varno bazo, iz
katere lahko varno in samozavestno raziskujejo, postanejo mladostniki, ki lahko
izražajo svoja mnenja, ki jih starši tudi upoštevajo ter jim hkrati omogočajo preizkušati
različne alternative, s čimer starši spodbujajo tudi razvoj mladostnikove identitete. Če
starši hkrati spodbujajo ločevanje in individualnost in hkrati povezanost z družino,
omogočijo najstniku, da lahko ohrani sebe v odnosih in odnose same (Marjanovič Umek
2009, 571-583).
Če mladostnik ni deležen takšnih odnosov v družini, temveč ga sprejemajo kot
neenakopravnega člana, nadzorujejo in omejujejo vedenje, ustvarjajo pogoje, v katerih
bo mladostnik razvil privzeto identiteto, ker se ni mogel odločiti na osnovi lastnih
različnih alternativ, temveč je za lastno prihodnost sprejel načrte pomembnih drugih
(Marcia 1980). Vendar tudi mladostniki, ki so sicer varno navezani na svoje starše, a
nimajo dovolj priložnosti za raziskovanje in osamosvajanje, večkrat razvijejo privzeti
identitetni položaj. Mladostniki z ne-varnimi vzorci navezanosti, ki odraščajo ob
pomanjkanju družinske komunikacije, medsebojnega zanimanja, pozornosti in podpore,
ki odločitve o svoji prihodnosti sprejemajo sami, pa razvijejo razpršen identitetni
položaj (Papini 1994). Ti mladostniki so brezskrbni, v bistvu brezciljni in v svojih
dejavnostih ne najdejo pravega smisla. Dovzetni so za različne vplive in se jim spontano
prepuščajo. V povprečju so anksiozni in se zlasti neučinkovito vedejo v stresnih
situacijah (Archer in Waterman 1990, 96).
Sicer pa dosežena identiteta ob zaključku mladostništva ni statična in nespremenljiva in
ne pomeni končnega dosežka, ampak je potencial za spreminjanje, popravljanje oziroma
dopolnjevanje pojmovanja samega sebe znotraj socialne resničnosti. Sposobnost
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spoprijemanja in ponovnega opredeljevanja identitete, ki izhaja iz sprememb v
posameznikovi družbeni vlogi, pa je v precejšnji meri odvisna od uspešnosti
obvladovanja identitetne krize v mladostništvu (Marjanovič-Umek 2009, 574). (prim.
Senčar 2010).
Tako bo tudi materi veliko težje vzpostaviti svojo novo materinsko identiteto, če ni
imela možnosti v varnem družinskem okolju ustvariti svoje ženske spolne identitete.
Tako se nedokončani razvojni procesi samo prenašajo naprej v prihodnost in ženski
ponujajo priložnost, da jih lahko dokonča v drugih odnosih (s partnerjem, z otroki, s
terapevtom).
Potrebno pa se je zavedati, kot so trdili Gilliganova in njeni sodelavci (1982), da proces
individualizacije vključuje drugačen razvojni model za moške in ženske. Ženske se
razvijajo preko modela povezanosti z materjo (moški se morajo ločiti od matere) (v
Garbarino idr. 1995, 312). V nobenem drugem odnosu ni identifikacija tako močna,
dolgotrajna in intenzivna, kot je v odnosu med hčerko in materjo (Kompan Erzar 2003,
93). V intervjujih z ženskami je Gilliganova pokazala, da ženske pogosto opredeljujejo
svojo identiteto preko skrbi za odnose in povezanosti z drugimi. Moški se v svojem
razvoju identitete lahko osredotočijo na ideološke in avtonomne vidike identitete,
ženske pa se osredotočajo na medosebni ali socialni vidik identitete (Garbarino 1995,
312). Miller (1984) meni, da dekleta iščejo identiteto preko različnih načinov kako »biti
v odnosu«. Ločitev od matere in prekinitev odvisnosti ter dosledno vzdrževanje
individualnega občutka zase je za ženske težko psihološko vprašanje (Garbarino idr.
1995, 312). Najtežje pa je za hčerko v sebi izoblikovati žensko identiteto, ki je različna
od materine, in prav vez mati – hči je lahko največja ovira v življenju hčera, vplive teh
procesov pa lahko opazujemo tako v dinamiki para kot v družinskih odnosih (Kompan
Erzar 2003, 93).
Posebej v tem času postane zelo pomembna samopodoba in njen izredno pomemben
del, telesna podoba, saj v vse odnose vstopajo s tem, kar so, oziroma s tem, kako
dojemajo sebe in svoje telo.
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Samopodoba
Samopodoba je merilo, ki označuje, koliko sebe cenimo (Malanchuk in Eccles 2006)
Metaanalizi sta pokazali, da imajo ženske malo nižjo samopodobo kot moški. Najmanj
razlik med spoloma je v otroštvu, zgodnji adolescenci in pozni odraslosti, v adolescenci
pa so večje (Kling idr. 1999). Raziskave kažejo, da so večje razlike v samopodobi med
spoloma povezane tudi z ekonomskim statusom. Manj je razlik med bolj premožnimi (v
ZDA Major idr. 1999). Raziskave kažejo, da imajo dekleta, za katera sta tako mama kot
tudi oče dobro skrbela in nista bila pretirano zaščitniška, višjo samopodobo in bolj
pozitivno razmišljajo, hkrati pa imajo manj depresivnih simptomov (Hall idr. 2004,
277).
Telesna podoba
Telesna podoba je v tem obdobju zelo pomemben del samopodobe. Vendar preden
začne dekle preverjati svojo podobo v ogledalu, prepozna svoj odsev v materinih očeh
(Manning 2002). Zato se lahko vprašamo, kakšen odsev so slovenski dijaki, ki so
zaskrbljujoče nezadovoljni s svojim telesom, prepoznali v materinih očeh, saj pogosto
uporabljajo strategije za spreminjanje telesa (diete, vadba), posebej dekleta (Kuhar
2002, 255). Materina telesna zanemarjenost pogubno vpliva na hčerkino spolnost in
hčerka bo težko razvila zdrav odnos do svojega telesa (Kompan Erzar 2003, 93).
Dekleta vrednotijo sebe glede na to, kako njihova telesa izgledajo, fantje pa glede na to,
kako se njihova telesa izkažejo v športu (Maltin 2012, 122). Dekleta, ki se ukvarjajo s
športom, se pogosto izognejo prevladujočim podobam in imajo višjo samopodobo kot
tista, ki se s športom ne ukvarjajo (Hall idr. 2008; Tracy in Erkut 2002, 445).
Ker so deklice zelo odzivne in že od otroštva dalje iščejo stik, zelo natančno razbirajo z
obrazov čustvena stanja in iščejo očesni stik, tudi sebe doživljajo skozi percepcijo
drugih. Ko so raziskovalci prosili sedemletne deklice, naj opišejo same sebe, so vse po
vrsti navajale, kako jih dojemajo drugi, fantje pa so navedli svoje mnenje (Maine 1991).
Zato nas niti ne preseneča dejstvo, da tudi mlado dekle gleda nase kot na objekt, ki si ga
ogledujejo in sodijo drugi, k čemer pripomorejo sporočila medijev o telesni lepoti,
dobrem izgledu kot najpomembnejših dimenzijah ženskosti (svetleči lasje, bleščeči
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zobje, čista koža). Zunanji videz je najmočnejši napovedovalec lastne vrednosti pri
dekletih v adolescenci (Maltin 2012, 121).
Ni osebne zrelosti brez telesa in ni telesne zrelosti brez spolne zrelosti. Telo je bivališče
ženske osebnosti (Rebula 1998, 173).
Čeprav se najstnica že od zgodnjega otroštva dalje na nek način osamosvaja in hkrati
povezuje tako z materjo kot z drugimi, je obdobje adolescence posebej zaznamovano s
to dinamiko. To je obdobje, ko hčerka išče svojo lastno identiteto in nove načine
bivanja v svetu in hkrati čas, ko preusmeri svojo pozornost na svet vrstnikov, ki pod
vplivom kulture adolescence obarva svet, v katerem živi Ampak napetost se ne konča z
adolescenco. Tudi kasneje v življenju se bo pogosto srečevala, morda z manj pretresi,
vendar s podobnimi temami: med samostojnostjo in povezanostjo, med pripadnostjo
skupini (družini, rodbini, službi) in samostojnostjo (Siegel in Hartzell 2003, 211).
Za razvoj hčerinega občutka zase in njene identitete izrednega pomena ni le odnos, ki ga
ima mati do hčere, temveč tudi odnos, ki ga ima mati s svojim možem. Če je v
interakciji med možem in ženo čustvena toplina in medsebojno strinjanje in pazljivo
poslušanje, se poveča tudi pozitivna čustvena interakcija z otrokom. Krige (1976)
ugotavlja, da žene, ki jih mož podpira, kažejo v odnosu s hčerko več zadovoljstva, jo
bolj pozitivno sprejemajo ter so bolj aktivno, brezpogojno in čustveno prisotne (Krige
1976). Če odrašča hčerka ob odsotnem očetu, pa lahko z materjo razvije konflikten
odnos, če se mati k njej zateka po čustveno bližino ter hkrati nemočna in zmedena
opazuje mater v odnosu do očeta. Na eni strani sta povsem zliti druga z drugo (sta
zaupnici, se tolažita, skupaj skrbita za linijo, skupaj nakupujeta,…), po drugi strani pa
hčerka prevzame materino jezo in prezir ali občudovanje do očeta (Kompan Erzar 2003,
47).
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1.1.2 Odnos z očetom
Odnos z očetom je prvi in pogosto najdaljši odnos, ki ga bo hčerka imela z moškim.
(dr. Carles Schull)
Materinstvo in očetovstvo sta čustveno povsem neprimerljivi vlogi, čeprav se razvijata
vzporedno. Oče mora biti ob otroku prisoten vse življenje. Odnos med hčerko in očetom
se začne že v nosečnosti. Ker oče telesno ne doživlja otroka, lahko stik z otrokom dobi
preko matere, če se čustveno poveže z njo, in si tako deloma predstavlja prek njenih
besed in občutji, kako se počuti mama. Čeprav po rojstvu hčerka še vedno najbolj
potrebuje mater, lahko oče hčerko neguje in ljubkuje. Tako nekaj časa ostaja njegova
vloga posredna, saj je največ, kar lahko oče takrat naredi za hčerko to, da nudi ženi
pomoč in čustveno oporo. Da ji da občutek sprejetosti, ljubljenosti, in da je z njo nežen
in sočuten. (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 101) Očetje, ki pomagajo svojim ženam,
da si vzamejo čas zase, pomagajo s tem tudi k srečnejšim in bolj zdravim hčeram
(Gurian 2002).
Največji dar, ki ga oče lahko da svoji hčerki, je fizična in čustvena prisotnost, kar da
hčerki občutek varnosti. S svojo odločnostjo, aktivnostjo, organiziranostjo in ponosom,
da je oče, pa v otroku razvija občutek pripadnosti, zaželenosti, pomembnosti,
edinstvenosti in stabilnosti (Kompan Erzar in Poljanec 2009).
V drugem letu starosti otrok tudi kaže večje zanimanje za očetovo čustveno
razpoložljivost in to je tudi čas, ko se otrokov občutek, da je s strani očeta zavarovan,
ljubljen in željen, počasi ponotranji ter postane doživljenjski model varnosti in zaščite
(Schore 2003) in mati ni več edini vir emocionalne navezanosti (Gostečnik 2010, 85).
Raziskave kvalitete odnosa med hčerko in očetom kažejo, da dekleta, ki imajo izkušnjo
ob očetu, ki je vključen v vzgojo, skrben, jo podpira in spodbuja, lahko preizkušajo
vedenjske vzorce, ki se tradicionalno smatrajo kot tipično moški. Bolj so uspešne in
večkrat presežejo raven očetove izobrazbe (Grossman idr. 2008, 869). Ugotavljajo tudi,
da očetova vključenost pri negi in vzgoji v predšolskem času napoveduje
netradicionalno izbiranje poklicev v najstništvu (Williams, Radin in Alegro 1992).
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Hčerke, ki so imele očeta, ki jih je podpiral v njenih sposobnostih ter jo je v raziskavi
opisal kot inteligentno, energično in nadarjeno, so bile zelo uspešne študentke, ki so
imele prijetne intimne odnose in se čutile izpolnjene v medosebnih odnosih. Hčerke, ki
so imele perfekcionističnega očeta, so bile sicer akademsko uspešne, vendar nezmožne
medosebnih odnosov. Hčerke neprisotnih očetov pa sploh niso bile usmerjene v
doseganje upeha (Lozoff 1974).
Preko očeta dobi hčerka osnovni stik z realnostjo. Ob očetu se nauči, kaj pomeni biti
ženska ob moškem in kaj pomeni preživeti izven doma, da ne ostane priklenjena na
dom, da ne skrbi izključno za druge, da lahko izgradi samostojno identiteto, neodvisno
od drugih. Oče hčer zavaruje ter ji da osnovno varnost v svetu moških, ob moških in
pred moškimi in igra nenadomestljivo vlogo v hčerkinem prehodu iz otroštva v
adolescenco, če jo na nezapeljiv način vodi, da iz deklice postane ženska. Hčere želijo
od očeta dobiti potrditev, da so kot ženske sprejemljive, privlačne in ženstvene. Hkrati
pa je zanje še bolj pomembno videti, kakšna ženska je ob očetu lahko njena mati
(Kompan Erzar 2003, 145). Vendar so za nekatere očete prebujajoča se spolnost in
hormonske spremembe pri hčerki zastrašujoče. Raziskave kažejo, da se v tem obdobju
mnogi očetje pogosto odmaknejo, tudi očetje, ki so bili za male deklice vedno na
razpolago, zaradi česar so dekleta po nepotrebnem prikrajšana in oškodovana. Včasih je
očetova odsotnost zaradi ločitve povezana z razvojno usmeritvijo, ki se kaže v zgodnejši
pripravljenosti za reprodukcijo in starševstvo ter v povečanem iskanju bližine moških
(Maestripieri idr. 2004, 560). Depresivne hčerke imajo z očeti slabšo komunikacijo kot
nedepresivne hčerke s svojimi očeti (Demidenko, Manion in Lee 2015, 1727).
Hčerka se želi počutiti privlačno, žensko in sprejemljivo za najpomembnejšega
moškega v njenem življenju, to je za očeta. To ji pomaga, da lažje sprejme svoje telo in
pridobi samozavest v odnosu do fantov. Če ob očetu ni sprejeta, bo deklica doživljala
samozaničevanje, negotovost in depresijo. Pred izgubo stika se bo zavarovala z
izogibanjem vrstnikov in družbe, s promiskuitetnim vedenjem ali pa preko
samozaničevanja in uničenja, ki ga izražajo motnje hranjenja (Maine 1991). Če oče ni
čustveno dorasel, hčerki ne more nuditi nujnih vsebin, ki bi jih ona potrebovala. Hči bo
s svojo globoko potrebo po stiku, povezanosti in bližini pogrešala očeta, če je ostal
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čustveno oddaljen in usmerjen izključno v storilnost in samostojnost (Kompan Erzar
2003, 47).
Če se ob odsotnem očetu, oziroma ob odsotnem možu še mati zateka k hčerki po
čustveno bližino in tolažbo, se bo vpletla v odnos med hčerko in očetom še dinamika
odraslega odnosa med moškim in žensko, ne da bi ona vedela zakaj in kako, vendar bo
čutila posledice kasneje v svojem življenju. Hčerka odsotnega očeta se bo v intimnih
zvezah navezovala na odsotne moške, ki jih je strah intimnosti in vzpostavljala stik
preko kritike in razvrednotenja, ali pa bo izbirala nedostopne moške, ki jih bo
idealizirala (47). Tudi dekleta, ki so odraščala brez očeta, z večjimi težavami zgradijo
odnos z moškim, kar je seveda odvisno tudi od drugih dejavnikov, na primer prisotnosti
druge moške figure v življenju otroka v času, ko izgubijo očeta (McGoldrick in Carter
1989, 32).
Zato je »močan, globok in osrečujoč odnos z očetom za žensko najboljša obramba pred
uničevalnim ljubezensko-spolnim navezovanjem v odraslosti« (Rebula 2008).

1.1.3 Negativne otroške izkušnje
Raziskava povezanosti med izpostavljenostjo negativnim izkušnjam v otroštvu
(retrospektivno) in zdravjem odraslih je pokazala, da se komutativni učinek različnih
negativnih otroških izkušenj pomembno povezuje z različnimi oblikami tveganega
vedenja

za

zdravje.

Ugotovili

so

močno

povezanost

med

zlorabo

in/ali

nefunkcionalnostjo v gospodinjstvu v obdobju otroštva, ki vključuje zlorabo (telesno,
psihično in spolno), izpostavljenost zlorabi substanc, psihične bolezni, nasilno vedenje
matere ali mačehe in kriminalno vedenje in številne oblike vedenja povezane z
zdravjem in zdravstvenim stanjem v odraslosti. Ugotovili so, da je povezanost z
različnimi oblikami tveganega vedenja in izidom v zdravju posebej močna, ko gre za
kumulativni učinek negativnih vedenj iz otroštva (Felitti idr. 1998).
Številne druge raziskave ugotavljajo, da se izpostavljenost večjemu številu negativnih
izkušenj v otroštvu (angl. 'Adverse childhood experiences' ACEs) povezuje z zlorabo
drog in depresijo (Chapman idr. 2004; Dube idr. 2003), zlorabo alkohola (Dube idr.
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2001), skrbjo za zdravje, vključno s prezgodnjo umrljivostjo (Brown idr. 2009),
samomori, boleznimi srca, debelostjo (Williamson idr. 2002), rakom in kroničnimi
pljučnimi boleznimi (Felitti idr. 1998) ter slabšim psihičnim zdravjem (Edwards idr.
2003, 1453).
Glede na to, da so negativne otroške izkušnje raziskovali retrospektivno, so se pojavile
številne kritike glede veljavnosti takih otroških izkušenj (Flaherty idr. 2006; Widom,
Raphael in DuMont, 2004). Longitudinalna študija o zlorabi in zanemarjanju v otroštvu
(Flaherty idr. 2006) je raziskala povezanost med izpostavljenostjo negativnim otroškim
izkušnjam in zdravstvenim stanjem v času otroštva. Čeprav niso potrdili ugotovitev
Felittija in sodelavcev (1998), so ugotovili, da so otroci izpostavljeni eni ali več
škodljivim izkušnjam imeli slabše zdravstveno stanje in je bila potreba po zdravnikovi
pozornosti večja v primerjavi z otroki, ki niso bili izpostavljeni nobenemu negativnemu
vedenju (Flaherty idr. 2006).
Alkoholizem pogosto povzroči kumulativni učinek različnih vrst negativnih izkušenj v
otroštvu, saj raziskave kažejo, da je alkoholizem dejavnik tveganja za zlorabo otroka
(čustvena, telesna, spolna zloraba) in je pogosto povezan z agresijo (Škrila 2005, 535).
Raziskave kažejo, da imajo starši z anamnezo zlorabe alkohola in drugih drog večji
»potencial za zlorabo otrok«. Matere z anamnezo težav z alkoholom bolj verjetno
uporabljajo grobe kazni. Glede spolne zlorabe so zaključki na osnovi raziskav naslednji:
če je od alkohola odvisen oče, je to dejavnik tveganja za spolno zlorabo otroka s strani
družinskega člana, če je od alkohola odvisna mati, je to dejavnik tveganja za zlorabo
otroka s strani zunanje osebe (mati otrokom ni sposobna nuditi varnega in negujočega
okolja) (Widom in Hiller-Sturmhoefel 2001, 52). Zloraba alkohola s strani staršev ima
dolgoročen vpliv na celoten družinski sistem, ker nikoli ne pomeni trdne osnove, ki bi
omogočala zdrav razvoj odnosov, ki so ključnega pomena za naše življenje (Simonič,
Poljanec in Katona 2013, 271; Gostečnik 2003).
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1.2

ODHOD OD DOMA

1.2.1 Mlada odrasla ženska
Obdobje mlade odraslosti je bilo do nedavnega namenjeno predvsem moškim. Ženske
so prešle iz svoje matične družine s poroko v svojo novo družino in vmes ni bilo časa za
neodvisnost (McGoldrick 1988, 37). Odhod od doma predstavlja življenjski prehod in
raziskave kažejo, da matere v življenjskih prehodih opogumljajo hčerke in jim nudijo
oporo (Harrigan in Miller-Ott 2013, 129). Za hči pa je izrednega pomena, da jo mati
sprejme tudi kot odraslo žensko s svojimi lastnimi vrednotami in cilji (Kompan Erzar in
Poljanec 2009, 140). Raziskave kažejo, da se hčere, ki želijo obdobje mlade odraslosti
izkoristiti za osebno rast, bolj oddaljijo od primarne družine kot sinovi (McGoldrick
1988, 37).
Razvojna naloga mladega odraslega je izgraditi svojo identiteto do te mere, da se lahko
izšola, izbere poklic ter sprejme odgovornost za lastno čustveno in finančno neodvisnost
oziroma preživetje, ki pomeni diferenciacijo sebe od izvirne družine, razvoj intimne
povezave z vrstniki in zagotovitev lastnega finančnega in poklicnega preživetja. Če je
znamenje funkcionalnosti fizičen odhod od doma, je vstop v odnose čustveni odhod od
doma (Carter in McGoldrick 1988, 13; Kompan Erzar 2003, 54).
Faza mladega odraslega je začetek samostojnega življenja in začetek dopolnjevanja
tistega, kar je razvil v svoji družin, kar je veliko lažje, če družinski sistem omogoči
posamezniku ta odhod, kjer se ne bo bal razviti novih modelov, svojega načina
življenja, ki bo temeljilo na izkušnjah, stiku s seboj in drugimi. To je čas, ko mladi
odrasli razvije osebne življenjske cilje in postane »jaz« v polnem pomenu besede:
samostojen, funkcionalen in odgovoren posameznik, ki se lahko poveže z drugimi in
ustvari nov družinski sistem. Bolj ko se mladi odrasli razmeji od čustvenega programa
svoje izvirne družine, manj stresorjev ga bo spremljalo na poti skozi novi družinski
ciklus. Ključnega pomena za začetek normalnega razvoja je, da posameznik začuti in
spozna sebe in svoje sedanje odnose skozi vlogo, ki jo je imel kot otrok v sistemu
izvirne družine, in se te vloge zave. Da se zave, kdo je, kaj hoče, od kod prihaja in kam
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gre, za kar pa ni dovolj le razmišljanje, ampak je potrebno to začutiti (Kompan Erzar
2003, 52-53).
Problemi v tem obdobju se nanašajo predvsem na teme odvisnosti oziroma
samostojnosti. To je čas, ko je potrebno preoblikovati odnos v manj hierarhično obliko,
saj gre že za odnos med dvema odraslima osebama in starši pogosto tega ne prepoznajo
in še naprej spodbujajo odvisnost ali pa mladi odrasli ostajajo odvisni ali pa se odrežejo
od svojih družin (Carter in McGoldrick 1988, 14).
Na to dinamiko je pokazala raziskava med hčerkami na kolidžu v ZDA (ki so ponavadi
zelo daleč od doma). To je čas, ko mlada dekleta poskušajo na novo opredeliti
komunikacijo in meje v odnosu z materjo, predvsem odprtost in povezanost. Po eni
strani si želijo odprtosti, hkrati pa opažajo, da jim je neprijetno ob nekaterih
informacijah, ki jih z njimi deli mati. Na nek način je ves čas prisotna dinamika, ki se
nadaljuje iz otroštva in sicer odvisnosti in neodvisnosti, povezanosti in samostojnosti
(Siegel in Hartzell 2003, 211). Iskanje nasvetov se hitro prelevi v svetovanje in dajanje
pripomb, samostojnost hitro prinese občutek nepovezanosti. Ker ima mati tudi v
življenju odrasle hčerke izjemno moč, njeno mnenje hčerki veliko pomeni. Že najmanjši
komentar ali pogled lahko povzroči pri hčerki (tudi pri mami) bolečino in posledično
jezo (Tannen 2006, 160). Če ima hčerka mamo, ki se zaveda hčerkinih potreb po stiku
in samostojnosti, se lahko hčerka osamosvaja in hkrati ostaja povezana, ne da bi ji bilo
potrebno žrtvovati sebe ali odnos. Če lahko mati pokaže, da spoštuje hčerino
samostojnost in ji da hkrati vedeti, da je vedno na razpolago, ko jo bo potrebovala,
hčera lahko ostane povezana z mamo, lahko čuti, da ji je blizu kljub oddaljenosti. Mati
nosi odgovornost, kako in na kakšen način komunicirati s hčerko. Popolna materina
odprtost, stalna podpora in neutemeljeni nasveti ustvarjajo razdaljo med njima
(Harrigan in Miller-Ott 2013, 129).
V obdobju, ko se hčer oddaljuje od matere, je izrednega pomena, da v odnosu tako z
materjo kot z drugimi, ostaja povezana s svojimi potrebami, omejitvami, čustvi in
vrednotami (Bown in Kerr 1988).
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1.2.1.1 Diferenciacija jaza
Diferenciacija jaza je pojem, ki ga je uvedel ameriški psihiater Muray Bowen (1978).
Pomeni sposobnost posameznika, da v odnosih s pomembnimi drugimi ostane povezan
s svojimi potrebami, omejitvami, čustvi in vrednotami, in da pri tem zmore razlikovati
med čustvi in življenjskimi vrednotami oziroma med mišljenjem in čutenjem. S tem
naslovi potrebo, da mora posameznik trenirati svoj um, da zmore nadzirati čustveno
reaktivnost, ker za razliko od živali človek lahko nadzira svoje vedenje in razmisli, kako
se želi odzvati, ne da je na milost in nemilost prepuščen svojim strahovom, instinktom,
spolnim impulzom in da je odvisen od sprejemanja drugih (Kerr in Bowen 1988).
Bowenov koncept diferenciacije je večplasten. Sestavljajo ga: (a) Čustvena reaktivnost,
ki označuje intrapsihične ali čustvene odzive na medosebno situacijo, (b) čustvena
odrezanost (cut-off) kaže na ponavljajočo se problematično medosebno povezanost tako
izven kot tudi znotraj primarne družine (c) »jaz pozicija« kaže na Bownov koncept
posameznika in njegovih prepričanj (d) »zlitje z drugimi« kaže na izredno čustveno
navezanost, identifikacijo in projekcijo starševskih vrednot (Drake 2011).
McGoldrickova in Carterjeva (1989) menita, da je pojem diferenciacije pogosto
razumljen napačno, in sicer le kot avtonomija, ločenost ali nepovezanost, čeprav menita,
da Bowenova teorija diferenciacije jaza daje enakovreden pomen avtonomiji in čustveni
povezanosti kot značilnostima, ki sta nujno povezani z odraslo zrelostjo. Po drugi strani
pa menita, da Bowenova teorija ne upošteva dejstva, da socializacija ženske pogosto ne
spodbuja odločnega in nase usmerjenega razmišljanja in vedenja, ki sta potrebna za
diferenciacijo. Od deklet v naši družbi se pričakuje, da bodo potrebe drugih postavile
pred svoje. Če tega ne naredijo, lahko čutijo posledice, lahko so oškodovane ali izločene
iz skupnosti. Zato mora osebni razvoj nasloviti tudi ovire, ki onemogočajo zaključiti
naloge, ki vodijo do zrelosti (McGoldrick in Carter 1989, 35).
Murdock in Gore (2004) opisujeta tesno medsebojno povezanost diferenciacije in
doživljanja ter obvladovanja stresa. Višja diferenciacija je povezana z manj
psihološkimi simptomi, manjšim številom telesnih težav, nižjim življenjskim stresom,
večjo samostojnostjo, manj kronične tesnobe, z več oblikami vedenja, ki zagotavljajo
telesno in duševno zdravje ter višjimi ravnmi identitete in intimnosti (Garbarino idr.
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1995; Skowron, 2000; Skowron in Friedlander, 1998; Tuason in Friedlander, 2000;
Skowron idr. 2004).
V raziskavi povezanosti starševskih stilov in odrasle diferenciacije so ugotovili, da so
imele slabo diferencirane odrasle ženske z nizko starševsko čustveno oporo matere, ki
so imele zavračajoč starševski stil (Schwartz idr. 2006, 41). Raven diferenciacije je
povezana s količino pozitivne energije (Davis in Corson Jones 1992, 321), s
samopodobo, depresijo, anksioznostjo in s stresom povezano anksioznostjo (Drake idr.
2011).
Posamezniki, ki sodelujejo pri spreminjanju družinskih procesov, lahko dosežejo višjo
stopnjo diferenciacije. Tudi Cauley (2008) opisuje, da je obvladovanje družinskih
trikotnikov povezano z bolj diferenciranim vedenjem posameznika. Če bo hčerka lahko
razrešila stare zaplete, ki jih ima s staršema in se diferencirala od svojih zgodnjih
odnosov, bo kasneje bolj diferencirano izbirala intimnega, romantičnega partnerja
(Kompan Erzar 2003, 76).
Kerr in Bowen (1988) povezujeta stopnjo diferenciacije z zdravjem, odpornostjo na
stres ter menita, da je več verjetnosti, da osebe, ki so bolj diferencirane od svojih družin,
izražajo pristno bližino (Kerr in Bowen 1988).

1.2.1.2 V svet kot ženska
Glede na to, da je oblikovanje identitete razvojna naloga adolescence, pričakujemo, da
je razvojna naloga do mlade odraslosti že zaključena, torej, da je identiteta že
izoblikovana, kar je pomembno, ko vstopamo v trajnejše, partnerske odnose. To je tudi
obdobje, ko se hčerka odmakne od matere, ko nastane prostor, da izbira, kaj iz primarne
družine si želi vzeti s seboj (McGoldrick 1988,13). Ker pa si matere in hčerke vzajemno
postavljajo zrcalo, v katerem se vidijo kot zrcalna podoba druga druge, mati projicira v
hčer mlajšo verzijo same sebe. Hči to podobo ponotranji in si ob njej izoblikuje svojo
identiteto (Edelman 1994), ki vključuje tudi materina čutenja do očeta (ljubezen, jezo,
zavist ), ki jih hčerka prav tako vgradi v jedro svoje ženskosti (Kompan Erzar 2003, 47).
Dekle se zato v svoji mladi ženskosti sooča tako s pozitivnimi vidiki svoje identitete, ki
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se enako globoko in močno prenašajo z matere na hčerko kot negativni vidiki. Problem
nastane, ker negativni vidik tega procesa prevlada nad pozitivnim (Firestone 1990), saj
deklica ponavadi ponotranji prav najbolj boleče poteze svojega odnosa z materjo. Potem
trpi zaradi sovraštva do sebe, občutij nevrednosti in malodušja, ki so glavni temelji
depresije. Te poteze sčasoma izgubijo na svoji moči, vendar se ponovno vzbudijo ob
hčerkinem materinstvu. Negativna identifikacija z materjo ponavadi ostaja kot
samokritični glas, ki ji ne dovoli, da bi se cenila, sprejela svoje žensko telo in svojo
spolnost (Kompan Erzar 2003, 93). Dekleta lažje razrešujejo psihosocialne vidike svoje
identitete, če so bolj diferencirane od svoje primarne družine (Garbarino idr 1995, 311).
McGoldrickova opozarja na tri nefunkcionalne oblike povezanosti posameznika z
izvorno družino, ki vse onemogočajo posameznikov nadaljnji samostojni razvoj in
posledično tudi diferenciacijo od svoje družine. Vse tri oblike ohranjajo mladega
odraslega v čutenjih nesposobnosti, tesnobe, nepredvidljivosti ter strahu (Kompan Erzar
2003, 59). Ti so: trikotniška navezava (uporaba otroka za zmanjševanje tesnobe in
konflikta partnerjev v njunem medsebojnem odnosu,), omreženje otroka (pomešane
vloge med starši in otrokom) in nasilna prekinitev stika (nezdrava ločitev in prekinitev
stika med starši in otroki, ki slednjim ne omogoča opore pri odhodu v svet in bivanju v
njem) (Carter in McGoldrick 1998). Zlitje ohranja mladega odraslega povezanega z
izvirno družino na račun njegove lastne identitete, saj ni imel ne prostora, ne časa, da bi
razvil svojo samostojno identiteto. Glavni problem njegovega odraslega življenja bodo
zveze, v katerih bo storil vse, da bi lahko ostal v njih in zadovoljil svojega partnerja,
vendar ne bo mogel biti iskreno in pristno v odnosu zaradi sebe. Prezgodnja prekinitev
stika pa povzroči, da je mladi odrasli prehitro odrezan od čustvenih virov razširjene
izvirne družine, ki bi jih nujno potreboval za ohranitev svoje identitete. Še preden
ugotovi, kdo in kaj je znotraj družine, je že vržen v svet, brez vsakršne možnosti, da bi
svojo identiteto preverjal tudi znotraj družine in tam dobil podporo in moč za izgradnjo
samostojnosti in vzpostavitev intimnih povezav. Njegovi odnosi bodo na videz zreli in
odgovorni, pospremljeni z veliko mero racionalizacije, minimaliziranja težav in čustev
ter morda cinizma, toda v njih bo zaman hrepenel po toplem in varnem stiku in bližini,
ki bosta zanj popolni neznanki. V družinskih sistemih, kjer prevladujejo opisani vzorci
odnosov, namreč ni pravega sprejemanja, zrcaljenja in čustvene iskrenosti (Kompan
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Erzar 2003, 58-59). To so tisti vidiki družinskih odnosov, ki najgloblje ranijo
posameznika in zamajejo družinski sistem ter onemogočijo njegov razvoj in
avtonomijo. Pri tem so torej procesi odhoda od doma, čustvene diferenciacije in
individuacije nenarejeni ali težavni, vloge med starši in otroci pa zamenjane, kar je znak
čustvene zlorabe. To potrjujejo tudi temeljni principi in praksa medgeneracijske
družinske terapije (Kerr in Bowen 1988; Boszormenyi-Nagy in Spark 1973) ter
raziskave o disfunkcionalnih stresnih izkušnjah, ki neupoštevanje razmejitev v
družinskem sistemu in čustveno zanemarjanje v zgodnjem otroštvu vidijo kot odnosno
travmo (t.i. travmo z malim t, ki dosega nekaj kriterijev za posttravmatsko stresno
motnjo) (Cvetek 2009; Rahne Mandelj 2015, 203). Taki odnosi onemogočajo čustveno
regulacijo in zadostno čustveno diferenciacijo posameznika, ki bi mu zagotovila, da
lahko sebe prepozna in razmeji od čutenj in potreb drugih (Bowen 1976). Hkrati pa taki
odnosi onemogočajo ženski, da bi lahko prepoznala sebe, svoje potrebe, čutenja, želje,
misli , da bi lahko izoblikovala svojo identiteto, diferencirala svoj jaz od primarne
družine in lažje stopila naprej, v nov življenjski cikel.

1.2.1.3 Nevrobiologija ženskih možganov
Ob vstopu v odraslost so si možgani žensk in moških v marsičem podobni, obstajajo pa
tudi pomembne razlike. Ženski možgani imajo manjši volumen od moških in te razlike
ostajajo tudi s popravkom na velikost. Ženske imajo večji hipokampus in kavdalno
jedro in manjšo amigdalo in hipotalamus kot moški. Razlike med temi področji so lahko
povezane s porazdelitvijo estrogenskih in androgenskih receptorjev. Ženske imajo večji
možganski pretok krvi, cerebralna presnova je enakovredna. Ženske imajo tudi več
receptorjev in transporterjev za serotonin, več transporterjev za dopamin in več GABA
nevrotransmitorjev v primerjavi z moškimi (Cosgrove, Mazure in Staley 2007, 582).
Ugotavljajo tudi, da moški možgani vsebujejo 6,5 krat več sive možganovine6, ženski
možgani imajo več kot 9,5 krat več bele7 možganovine, ki povezuje različne dele

6

Siva možganovina ali siva substanca sestavlja možgansko skorjo (vrhnji del malih in velikih možganov)
in prevaja senzorične in motorične dražljaje.
7

Bela možganovina ali mielin je maščobna snov, ki obdaja mnogo nevritov in povečuje hitrost potovanja
signala.
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možganov. Frontalni korteks in senzorični korteks sta pri ženskah bolje organizirana in
večja.
Spomin in specifičnost ženskih možganov
Implicitni in eksplicitni spomin
Spomin je način, kako pretekli dogodki oblikujejo prihodnje delovanje. S pomočjo
spomina se možgani učijo, kako naj se odzivajo v prihodnje. To pomeni, da vsaka
izkušnja, ki se vtisne v spomin, sooblikuje posameznikovo prihodnje dojemanje sveta
(Siegel 1999, 24; Kompan Erzar 2003, 158). Nevroznanstvene raziskave odstirajo
vedno nova spoznanja o delovanju in povezovanju možganskih struktur, kateri deli
možganov se aktivirajo pri shranjevanju in kateri deli pri priklicu spomina. Možgani so
razvit sistem za ustvarjanje in shranjevanje notranjih reprezentacij (Perrry 1999).
Implicitni spomin lahko imenujemo tudi neverbalni, telesni spomin (Rotschild 2003).
Ta spomin pri priklicu ne vključuje zavestnih procesov in ga lahko opazimo že pri
dojenčkih. Lahko rečemo, da se implicitni spomin nanaša na možganske strukture8, ki
so aktivne že ob rojstvu in ostajajo dostopne vse življenje. Implicitni spomin vsebuje
senzorne in čustvene vtise o določenem dogodku, zato ljudje vtisom pripisujejo točno
določen pomen. V tem spominu ni občutka za jaz in tudi ne za čas (recimo, če nas je pri
šestih mesecih ugriznil pes, nam ostane strah pred psi, nimamo pa spomina na ugriz),
vsebuje pa čustvene, vedenjske (proceduralne), zaznavne in somatosenzorne (telesne)
vidike spomina. Implicitni spomin ni enak nezavednemu, saj se človek zaveda učinkov
priklica, ki jih v sedanjosti izkuša, nima pa subjektivnega občutka, da je bilo nekaj
priklicano. Tako recimo oseba doživlja strah, tesnobo in nemoč, čeprav se ne zaveda, od
kod ti občutki prihajajo, nima kognitivnega vpogleda v nek pretekli dogodek, aktivira

8

Za implicitne oblike spomina se predvideva, da obstajajo v območju možganov, kot so amigdala in
druga območja limbičnega sistema (emocionalni spomin), bazalnih ganglijih in motoričnem korteksu
(vedenjski spomin) ter senzorni korteks (zaznavni spomin). Ta območja so razmeroma dobro razvita že
ob rojstvu in omogočajo odzivanje na izkušnje (Cvetek 2009, 53; Kompan Erzar 2006a, 126; Siegel 1999,
33).
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pa se implicitni spomin na dogodek (Rotschild 2000; Siegel 2002, 2003). Implicitni
spomin je spomin na vzdušje, doživljanje, vonje, podobe, ki jih posameznik nezavedno
vedno znova zasleduje in vključuje v tapiserijo svojih sedanjih odnosov in sicer na
temelju afektivnega psihičnega konstrukta, ki je bil izdelan že davno prej (Gostečnik
2004, 30).
Občutek zavestnega spomina je del izkušnje eksplicitnega spomina (Cvetek 2009, 52;
Gostečnik 2004; Kompan Erzar 2003, 128-130; Shore 1999; Siegel 1999, 34-39).
Eksplicitni spomin vedno doživljamo, zaznavamo in filtriramo skozi mentalne modele
implicitnega spomina. Za vkodiranje zahteva zavestno pozornost. Razvijati se začne
okrog drugega leta, ko se pri otroku razvije sposobnost govoriti o dnevnem dogajanju in
spominjanju preteklih dogodkov. Ločimo dve vrsti eksplicitnega spomina: semantični
spomin, ki je spomin na dejstva in epizodični spomin (ali avtobiografski), to je spomin
na sebe v določenem času in je povezan s frontalnim korteksom, ki v tem času doživlja
najhitrejši, od izkušenj odvisni razvoj. Zato je pomemben odnos s starši, ki skupaj z
otrokom soustvarjajo njegovo zgodbo o njem samem. Ko otrok razvije sposobnost
priklica zaporedja dogodkov, lahko razvije občutek za čas in sekvence. Hkrati mu
sposobnost hipokampusa omogoči ustvariti prostorski načrt. Občutek za čas in prostor,
ki ga omogoča hipokampus, pa sta bistvena za preživetje.
Senzorične izkušnje, ki jih amigdala ovrednoti kot pomembne in poglavitne, postanejo
del dolgoročnega spomina. Hipokampus pa podpira oblikovanje, shranjevanje in
zapisovanje povezav med notranjimi stanji in zunanjimi dražljaji iz okolice (Coan 2008,
245) ter omogoča občutek za sebe v svetu in skozi čas (Kompan Erzar 2006a, 124).
Ženski možgani in spomin
Ko pri spominu govorimo o razlikah med spoloma, Maccoby in Jacklin (1974) menita,
da je potrebno vedeti, da ni razlik v splošni sposobnosti spominjanja, čeprav zanimanje,
motivacija in vaja lahko vplivajo na to, kaj si zapomnimo. Je pa nekaj eksperimentalnih
metod pokazalo, da se pojavljajo razlike pri priklicu preteklih dogodkov, prepoznavanju
čustvenih izrazov na obrazu ter pri verbalnem in prostorskem spominu (Loftus idr
1987). Tudi nevrološka slikanja velikosti in aktivacije posameznih možganskih
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predelov kažejo na razlike med spoloma. Ko govorimo o razlikah med spoloma glede
spomina, se raziskave osredotočajo predvsem na eksplicitni spomin.
Pri prepoznavanju čustev na obrazu uporabljamo eksplicitni spomin. Znanje o tem,
kakšni so izrazi različnih čustev na obrazu, je nekaj, kar se naučimo in shranimo v
spominu in kot smo videli, so ženske dobre v tem že kot majhne deklice. Raziskave
kažejo, da so ženske bolj občutljive pri prepoznavanju čustev na obrazu (veselje, žalost,
strah, jeza, gnus ali nevtralnost), posebej strahu in žalosti, od moških. Slikanje
možganov kaže več nevronske občutljivosti na negativna čustva pri ženskah kot pri
moških, in večje orbitofrontalne regije, ki so vključene v čustveno regulacijo, kar
verjetno pripomore k boljšemu prepoznavanju čustev na obrazu (Williams idr. 2009,
257). Wang (2013, 991) pa ugotavlja, da si ženske v primerjavi z moškimi bolje
zapomnijo nasmejane obraze (ne nevtralne in negativne) in bolje ženske kot moške
obraze.
Tekoče govorjenje je še en vidik eksplicitnega spomina. Test, ki preverja sposobnost
priklica splošnih znanj in dejstev v obliki besednjaka, je pokazal, da se lahko ženske
spomnijo več besed, ki se začnejo na določeno črko, kot moški. Predvidevajo da zaradi
različnega načina priklica spomina (Weis idr. 2006, 502).
Ženske imajo večji delovni spomin, saj lahko obdržijo več verbalnih informacij
naenkrat kot moški. Menijo, da je ta prednost kratkoročnega delovnega spomin
povezana z žensko sposobnostjo opravljati več nalog hkrati, saj se takrat pri ženski
aktivirata obe možganski polovici. To dokazuje, da so možganske strukture, odgovorne
za kratkoročni spomin pri moških in ženskah različne (Speck idr. 2000, 2581). Ženske
si čustvene dogodke (prvi zmenki, počitnice, resni prepiri) zapomnijo bolj živo in jih
ohranijo v spominu dlje kot moški (Brizendine 2007, 142)
Ženski možgani in čustvovanje
Amigdala je pomembna struktura v možganih, ki kaže na razlike med spoloma pri
čustvenem spominu in spolnih odzivih. Ženska amigdala se na čustvene izraze prej
aktivira kot moška (Hamman 2005, 288). Močnejši kot je čustveni odziv na stresno
situacijo, na primer nesrečo ali grožnjo, pa tudi prijeten dogodek, več podrobnosti v
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zvezi z izkušnjo hipokampus označi za shranjevanje v spomin (Phelps 2004, 198).
Znanstveniki so prepričani, da si ženske bolje zapomnijo podrobnosti, tako prijetne kot
neprijetne, ker je njihov hipokampus večji v primerjavi z moškim. Zato se ženske v
obliki tridimenzionalnega čutnega posnetka spominjajo, kdaj se je nekaj zgodilo, kdo je
bil prisoten, kakšno je bilo vreme in kakšen vonj je bil prisoten (Brizendine 2007, 143).
Ženske za odziv na čustvene izkušnje uporabljajo obe možganski polobli, moški pa le
eno, ženske v čustvenih primerih kažejo tudi aktivacijo možganskega debla. Gre za
metaanalizo, v kateri pa niso našli podpore hipotezi o desno hemisferski lateralizaciji ali
čustveni aktivnosti v frontalnem korteksu (Wager 2003, 513).
Raziskave slikanja možganov so pokazale, da so ženske bolj občutljive na negativna
čustva kot moški in imajo večja orbitofrontalna področja, ki sodelujejo pri regulaciji
emocij (Williams idr. 2009, 257). Ugotavljajo tudi, da ženski možgani obdelujejo
drugače tudi jezo, čeprav jo domnevno tako ženske kot moški občutijo v enaki meri.
Amigdala je možgansko središče tudi za strah, jezo in agresivnost in je pri ženskah
manjša kot pri moških, medtem ko je nadzorno središče prefrontalna skorja sorazmerno
večja pri ženskah (Brizendine 2007, 144).
Ženski možgani in intuicija
Znanstveniki menijo, da so dekleta zaradi višjih ravni estrogena bolj dovzetna za
intuitivne občutke in telesno bolečino kot fantje. Možganska področja, ki spremljajo
intuitivne občutke, so v ženskih možganih večja in bolj občutljiva, kar lahko vidimo na
slikah možganov. Prednja cingularna skorja, ki je pri ženskah večja in se hitreje aktivira
kot pri moških, je ključno področje za predvidevanje, presojanje in vključevanje
negativnih čustev ter nadzor nad njimi (Butler 2005). Proučevanje možganov kaže, da
lahko že samo opazovanje in predstavljanje druge osebe v nekem čustvenem stanju, v
opazovalcu samodejno sproži podobne možganske vzorce in ženske posebej dobro
obvladajo čustveno zrcaljenje, za kar skrbijo zrcalni nevroni, ki se pri odrasli ženski
odzivajo še močneje in ženske resnično čutijo tujo bolečino. raziskavi so merili
aktivnost možganov in ugotovili, da se ob partnerjevi bolečini ženski aktivirajo ista
področja za bolečino (čeprav ni videla izraza na moževem obrazu), kot če bi sama čutila
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to bolečino, čeprav ni vedela, kdaj je bil partner deležen bolečine. Pri moških se te
razlike niso pokazale (Singer idr. 2004).

1.2.2 Mlad par odnos s partnerjem
Intimnega partnerja posameznik izbira glede na nezavedno romantično podobo, ki
vključuje vsa tista čutenja, ki jih posameznik pri sebi pogreša, ali pa jih ne more sprejeti
(Kompan Erzar 2003, 76). Pravijo, da gre za »trik narave« (Hendrix), ki poveže dva
posameznika, da zacelita rane iz mladosti tako, da ustvarita podobno in znano psihično
atmosfero, v kateri skupno iščeta nov, drugačen in zadovoljiv razplet (Gostečnik 1997,
126). Romantična podoba partnerja predstavlja podobo idealnega partnerja, pri čemer ta
podoba temelji na njegovih izkušnjah najzgodnejših odnosov. Zato je ta podoba polna
značilnosti odnosa z materjo in očetom, kar pomeni, da posameznik v podobi išče
nekoga, ki bo v njem vzbudil podobna občutja kot oče ali mati. Če je stare zaplete rešil
že v teh odnosih, je bolj diferenciran in novi odnos ne bo obremenjen s starimi
čustvenimi vsebinami. Manj kot je posameznik diferenciran, bolj je njegova podoba
intimnega partnerja zaznamovana z nerešenimi čustvenimi vsebinami. Pri manj
diferenciranih partnerjih bodo tako pozitivna kot negativna čustva zaljubljenosti izredno
burna in za zavestno dojemanje drug drugega bo ostalo zelo malo prostora (Kompan
Erzar 2003, 77). Čeprav se ponavadi partnerji ne razlikujejo v stopnji diferenciacije,
ženske dosegajo diferenciacijo preko čustvene reaktivnosti, moški pa z odmikom
(Kosek 1998, 275). Če posameznik ni napravil tudi čustvenega odhoda od doma in je
slabo diferenciran od svoje družine, je razvojni proces, ki omogoča ranljivost med
partnerjema na samem začetku ustavljen, oziroma bo moral biti narejen kasneje, da
bosta lahko partnerja vzpostavila varnejši odnos in prešla iz ranjenosti v ranljivost
(Rahne Mandelj 2015).
Kljub temu da veliko vlogo pri vzpostavljanju romantične navezanosti večina kliničnih
teorij pripisuje negativnim nezavednim elementom, je treba poudariti tudi zavedne
pozitivne vidike pri izbiri romantičnega partnerja, s katerimi lahko ponovimo pozitivna
doživetja, ki smo jih nekoč imeli s svojimi straši (Gostečnik 2004, 244). Če partnerja
lahko odkrijeta vrednost biti v dvoje in da zmoreta skupaj veliko več kot vsak sam,
lahko v polnosti zaživita svoje partnerstvo kot razmah sebe, in ne kot ujetost. Skupno
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življenje tako izostri identiteto obeh, če privolita v preoblikovanje sebe in odnosa.
Ljubezen sama ne reši ničesar, vendar se včasih zgodi, da ženska in moški prav v
ljubezni najdeta moč, da izstopita iz svojih podzavestnih vzorcev. Velikodušen, trden in
zvest partner je lahko odločilen, da si želimo postati drugačni in smo se zaradi
prihodnosti pripravljeni odreči preteklosti (Rebula 1998, 223).
Intimni odnos ponuja prostor, kjer se parterja učita dobiti in ohraniti svojo notranjo moč
in preveriti svojo neodvisnost. Zaveza predstavlja prvi korak v razvoju intimnega
odnosa. Šele jasna razmejitev para od drugih potencialnih partnerjev in družine odpira
prostor za razvoj sposobnosti, ki so nujne za razvoj intimnega odnosa in se razvijajo po
vzporednih poteh, ki so med seboj prepletene (sposobnost zlivanja oz. občutja
pripadanja in povezanosti z drugimi; idealizacije oz. sposobnosti videti v partnerju
njegov potencial; razočaranje oziroma občutenje razvrednotenja sebe in partnerja, v
točkah potrebnih sprememb; tekmovanje ali sposobnost, ki omogoča, da nobena stvar ne
prevlada nad odnosom ter suverenost in svobodo v odnosu, ki je varen pred starimi
vzorci in čutenji, ki bi mu to svobodo vzeli). Razvoj omenjenih področij odnosa se v
najboljšem primeru odraža v vedno večji sposobnosti partnerjev, da zgradita prostor, ki
bo dovolj varen in obojestranski, da bo s svojo lastno dinamiko spodbujal tudi njun
individualni razvoj (Kompan Erzar 2003, 69-70).
Najpomembnejša priprava na zakon je soočenje s seboj in razrešitev čustvenih zapletov
v izvirni družini, z drugimi besedami, slovo od doma. Nobena druga dinamika ni tako
odločilna za razvoj zdravega odnosa kot razrešitev odnosov s primarno družino. Kar
partnerja najbolj razdvaja, moti in hkrati najbolj plaši, tako pri sebi kot pri partnerju, so
potlačena in zanikana čutenja, ki jih oba prinašata iz svojih izvirnih družin in jih lahko
prepoznata le drug pri drugem, ne pa vsak pri samem sebi (Kompan Erzar 2003, 67).
Partnerstvo in težave, ki se v njem pojavijo zaradi nerazvite ali slabe spolne identitete,
pomagajo ženski, bodoči materi, da s pomočjo partnerja išče svojo žensko identiteto, ki
je ni mogla razviti v svoji družini. S tem, ko mož pri tem pomaga svoji ženi, ji pomaga,
da bo lahko polno doživela in doživljala tudi svoje materinstvo. Kajti nerazvita spolna
identiteta »zelo obremenjuje odnose z lastnimi otroki in zelo določa kvaliteto
starševstva in družinskega življenja« (Rebula 1998, 215). Toda kljub zavedanju in
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skupnem delu na medsebojnih odnosih v partnerstvu je naš razvoj postopen. Idealno bi
bilo, ko bi lahko počistili svojo preteklost in stopili v nov odnos, toda to je praktično
nemogoče. Preteklost vedno znova vstaja v drugačnih okoliščinah.
V obdobju mladega para se hči spet približa svojim staršem in se z njimi bolj poveže,
medtem ko je za moškega značilno, da se od primarne družine oddalji, ker zakonski
odnos nadomesti primarno družino (White 1986). Hči pogosto prevzame odgovornost
tudi za vzdrževanje povezanosti s partnerjevo primarno družino. Poroka postavlja
žensko popolnoma v drug položaj kot moškega. Ženske veliko lažje priznajo, da imajo
probleme, in bolj pogosto označijo zakon kot težaven, tako partnersko komunikacijo,
odnos s starši kot tudi spolnost (istočasno moški menijo, da so ta področja v redu).
Ženska je lahko le lepša od moškega. Višjo izobrazbo in dohodek imajo ženske, manj je
poročenih v primerjavi z moškimi (McGoldrick 1988, 37-40).
Raziskave kažejo, da je prej kot oblika družinskega odnosa za dobrobit otroka
pomembna kvaliteta družinskih odnosov (Hooper in Clulow 2008, 30). Kvaliteta odnosa
med partnerjema ključno vpliva na starševske sposobnosti obeh posameznikov in hkrati
na čustveno varnost njunih otrok (Erzar in Kompan Erzar 2011, 33). Odrasel intimen
odnos je priložnost in najmočnejše upanje, kjer se lahko izgradi nova varnost med
posameznikoma lahko izgradi (Rahne Mandelj 2015, 72).
Idealno bi bilo, da bi preden ženska in moški postaneta starša, šla skozi razvojne
procese, ki omogočajo ranljivost med partnerjema, kar jima omogoča varnost in občutek
povezanosti, posledično pa omogoča čustveno varnost njunih otrok: (a) Narejen odhod
od doma (kdo sem jaz za starše in oni zame v spremenjenih vlogah, koherentna zgodba
o sebi) (b) Individualizacija in diferenciacija v odnosu do sebe, do starša/partnerja
(mame do svoje mame, očetje do svojega očeta). (c) Vzpostavitev zaveze (v)
partnerstvu, osnovna čustvena varnost (zaveza in pripadnost). (d) Odločitev za
partnerski odnos (prisotnost in ranljivost v njem) jaz v odnosu do partnerja. (e) Uspešna
izkušnja (poprejšnjega) stika in ravnanja z ranjenostjo/ranljivostjo (ki ne ogroža)
(Rahne Mandelj 2015).
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Če teh procesov nista naredila, imata še vedno priložnost v starševstvu, ki ponuja veliko
možnosti za izražanje ranljivosti med staršema, vendar je s tem povezan še en razvojni
proces in sicer odločitev za starševstvo (prisotnost in ranljivost v njem) jaz v odnosu do
otroka, sočutje do otroka (Rahne Mandelj 2015).
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2. NAVEZANOST IN VEDENJSKI SISTEMI

V svoji karieri se je Bowlby osredotočil predvsem na navezanost v zgodnjem otroštvu,
vendar je označil navezanost kot vseživljenjski proces, ki vpliva na misli, čustva in
vedenje v odnosih »od zibelke do groba« (1979, 129). Čeprav ni pisal izrecno o
skrbništvu, je s konceptom vzajemnega delovanja vedenjskih sistemov vključno s
sistemom navezanosti in skrbniškim sistemom in predpostavko, da miselne
reprezentacije zgodnjih odnosov ustvarjajo model za prihodnje odnose, postavil
teoretično podlago za študij razlik med odraslo navezanostjo in starševstvom (Jones idr.
2015, 235).
Teorija navezanosti govori o številnih vedenjskih sistemih. Vsako vedenje služi več
različnim vedenjskim sistemom9 (behavioral system). Vedenjski sistemi so povezani s
hranjenjem, reprodukcijo, skrbjo, navezanostjo, raziskovanjem, socialnostjo in
strahom/skrbjo. Bowlby, ki je sledil etiološki teoriji, je menil, da so vzorci vedenja
povezani z vsakim od teh sistemov in služijo ohranitvi vrste (Jones idr. 2015, 235).
Raziskovalci navezanosti poleg sistema navezanosti ločijo še tri vedenjske sisteme, ki
vzdržujejo ravnovesje sistema, in sicer sistem raziskovanja, sistem strahu in tesnobe
oziroma zaskrbljenosti ter socialni sistem, ki hitro dozorijo in so aktivni v otroštvu,
medtem ko nekateri vedenjski sistemi zorijo počasi kot npr. skrbniški sistem, sistem za
reprodukcijo (Ainsworth idr. 1989; Bowlby 1979; Hazan in Shaver 1987; George in
Solomon 2008, 838) in se v odraslih partnerskih zvezah lahko integrirajo. V otroštvu
štirje sistemi regulirajo, aktivirajo in ugašajo drug drugega in delujejo v nenehni
povezanosti. S tem zavarujejo otroka v primeru stresa in nevarnosti. Ko je otrok
prestrašen ali v stiski/stresu, se aktivira njegov sistem navezanosti ter se hkrati ustavita
socialni sistem ter sistem raziskovanja. Takrat je njegov primarni cilj, da si poišče
zavetje in oporo, kjer se bo pomiril (varno bazo pri skrbniku). Ko otrok ni več pod
stresom, prestrašen ali tesnoben, se sistem navezanosti v njem umiri, aktivirata pa se
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Vedenjski sistem se nananša na celoten sistem, ki zajema tako vedenje, ki ga lahko opazujemo in
odgovarjajoče kognitivne in čustvene kompnente (Greenberg in Marvin 1982).
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sistem za raziskovanje in socialni sistem. Kadar ti sistemi niso organizirani na tak način,
to vodi v razvojne motnje. (Marvin in Britner 2008, 272). Lahko rečemo, da so nekateri
vedenjski sistemi bistveni za preživetje dojenčkov in hitro dozorijo, nekateri vedenjski
sistemi, ki so pomembni v kasnejših razvojnih stopnjah, pa dozorevajo počasi (npr.
starševski sistem) (George in Solomon 2008, 838).

2.1

SISTEM NAVEZANOSTI

Bowlby je vztrajno poudarjal, da ima navezanost globoke in dolgoročne posledice za
posameznikov osebnostni, intelektualni in čustveni razvoj, v prvi vrsti v zvezi z odnosi
v izvorni družini, nadalje z vrstniškimi odnosi ter intimnimi odnosi v odraslosti in
nazadnje z odnosi do lastnih otrok Kvaliteto teh odnosov, trdi teorija navezanosti, je
mogoče najbolje razgrniti z vidika tega, kako omogočajo otroku ali odraslemu
posamezniku soočanje s stresom ter premagovanje stresa (Erzar in Kompan Erzar 2011,
27). Stres in regulacija neugodja povezanega s stresom, je ena temeljnih nalog varne
navezanosti (28).
Otrok potrebuje dovolj dobro mater oz. dovolj dobre starše, ob katerih se bo lahko začel
počasi zavedati svojih potreb in tako samega sebe (Winnicott 1965, 17). Hkrati pa
takšni odnosi in čustveno-afektivna odzivna prepletenost dajejo otroku pomembne
informacije o tem, kako se okolje odziva nanj in na njegovo vedenje, na podlagi česar se
izoblikuje njegova podoba o sebi, svetu in odnosih (Gostečnik 2002, 38). Če otrok
doživlja, da je vreden pozornosti in ljubezni ter sposoben lastne iniciative, če ima v
svojem delovnem modelu vpisano podobo staršev ali skrbnikov, ki so čustveno dostopni
in ga podpirajo pri raziskovanju sveta, bo zgradil pozitivno podobo o sebi in drugih in
obratno. Otrokova podoba o sebi neposredno izhaja iz tega, kako ga vidijo starši in kako
so se v preteklosti vedli do njega. Podoba o sebi in starših se skozi leta odraščanja
večkrat spremeni in dopolni in postane z razvojem govora čedalje bolj kompleksna.
Otrok se zaveda, da imajo osebe, na katere je navezan, svoje cilje, namere in občutja, ki
so različni od njegovih, zato mora svoje vedenje prilagoditi tem in drugim okoliščinam,
če želi od staršev dobiti želeni odziv. Ta proces prilagajanja in vključevanja povratnih
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informacij v notranji delovni model je Bowlby poimenoval »na cilj usmerjeno vedenje
s popravki« (goal-corrected behavior). Pogosto staršem ni razviden cilj otrokovega
vedenja, vendar do njega lahko tako starš kot otrok prideta s preizkušanjem in popravki,
pri katerih se notranji modeli obeh rahlo preoblikujejo. Vedenje, ki vračuna morebitni
ali dejanski odziv z druge strani, je Bowlby poimenoval »na cilj usmerjeno sodelovanje
s popravki« (goal-corrected partnership). Notranji delovni modeli se s časom
spreminjajo, vendar majhna kratkotrajna razočaranja ne prinašajo bistvenih sprememb v
življenje otroka in družine, dokler se ne povežejo v predvidljiv vzorec (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 103). Ključni del procesa, po katerem nastane in se vzdržuje
notranji delovni model, se povezuje z najbolj notranjimi potrebami otroka in najbolj
notranjimi vidiki oseb, na katere je otrok navezan in zajema številne ravni delovanja in
doživljanja (miselno, čustveno, komunikacijsko, zaznavno) ter preko tega, kako starši
doživljajo sebe in otroka ter kako opisujejo svoje ter njegovo doživljanje (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 107).
Ena poglavitnih Bowlbyjevih ugotovitev glede nastanka in razvoja navezanosti je, da
otroci v času odraščanja svoje zgodnje izkušnje navezanosti s starši ponotranjijo, tako
da svoje odnose z najbližjimi presojajo ter načrtujejo skozi očala teh ponotranjenih
izkušenj, ki jih je poimenoval notranji delovni modeli (Erzar in Kompan Erzar 2011,
101). Otroci na osnovi izkušenj razvijejo mentalne reprezentacije ali notranje delovne
modele sebe, oseb navezanosti in odnosov (Bretherton in Munholand 2008). Glede na
teorijo notranjih delovnih modelov (NDM) ti služijo kot model sedanjih in prihodnjih
odnosov, in kot taki so eden izmed mehanizmov s katerim zgodnje izkušnje navezanosti
vplivajo na kasnejše odnose, vključno z odnosom starš otrok. Pomembno je, ker se
individualne razlike v naravi in kvaliteti NDM pojavijo kot funkcija vrste nege/skrbi, ki
jo otrok prejme od osebe navezanosti. Tako bo otrok, ki je prejel senzitivno in odzivno
skrb od svojih oseb navezanosti, bolj verjetno oblikoval reprezentacijo sebe kot
vrednega, da nekdo poskrbi zanj. Osebe navezanosti bo lahko doživljal kot ljudi, na
katere se lahko zanese, kadar jih potrebuje. Po drugi strani pa bo otrok, katerega
navezovalne potrebe niso bile dosledno zadovoljene ali so bile zavrnjene, precej
verjetno razvil reprezentacije sebe kot nevrednega skrbi in nege in oseb navezanosti, ki
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so nedosledno ali sploh niso razpoložljive. Te reprezentacije nato vplivajo na misli,
čustva in vedenje v trenutnih odnosih, vključno tistih s potomci (Jones 2015, 236).

2.1.1 Razvoj navezovalnega vedenjskega sistema v otroštvu
Marvin in Britner (2008, 275-290) opišeta razvoj vedenjskega sistema, ki se razvija in
oblikuje sočasno z razvojem notranjih delovnih modelov v štirih fazah. Prve tri faze se
pojavijo v prvem letu življenja, četrta faza pa okoli otrokovega tretjega leta, kot je
predlagal že Bowlby.
V prvi fazi, ki v optimalnih pogojih traja od rojstva pa do osmega in dvanajstega tedna
otrokove starosti, otrok sporoča in signalizira, vendar še ne izbere nobene osebe.
Novorojenček je opremljen tako, da opozarja in preko vse motorike teži k temu, da bi
vzbudil interes pri odraslih skrbnikih, da bi mu zagotovili bližino, telesni stik, hrano in
toploto. Vendar lahko razumemo otrokovo navezovalno vedenje le v kontekstu
dopolnilnega vedenja in sprememb v vedenju skrbnika (behavioral system), kar bomo
razložili kasneje. V interakciji, ki v tem času poteka med materjo in dojenčico, ima
otrokovo vedenje za posledico neke pričakovane izide. Lahko bi rekli, da se v otroku
oblikujejo primitivni notranji delovni modeli (Marvin in Bitner 2008, 275). Že pri
novorojenčku so aktivni in delujoči vsi senzorni sistemi in so tudi otrokovi čuti
preplavljeni z množico slik, vonjev, okusov, otipov iz zunanjega sveta, ki se še vedno
razvijajo (Kompan Erzar 2003, 121). Za razvoj navezanosti sta v tej fazi posebej
pomembna slušni in vidni sistem, saj so dojenčki takoj ali kmalu po rojstvu sposobni
vizualne orientacije v smeri gibanja, pri štirih tednih pa imajo že preferenco gledanja
obrazov, ne predmetov (Wolff 1969). Prav tako so kmalu po rojstvu pozorni in se
umirijo, če slišijo človeški glas in raje slišijo materin glas kot kateri koli drug
(Kisilevsky idr. 2003). V prvi fazi vsi ti sistemi delujejo, vendar med njimi ni notranje
povezanosti. Vedenja, kot so iztegovanje rok (reaching), prijemanje in oklepanje, ki je
ključno vedenje navezanosti pri primatih, se pri človeku razvije precej pozno, pri dveh
mesecih, pred tem gre le za refleksno aktivacijo. Takrat se vidni in senzorni sistem
povežeta in otrok se lahko obrne v smer objekta, ki ga ima v vidnem polju. Tudi nasmeh
in jok sta pomembni obliki navezovalnega vedenja, ki imata podobno razvojno pot, saj
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se najprej sprožita precej avtomatično glede na posebne pogoje, pri približno šestih
mesecih pa to vedenje postane kompleksen vedenjski sistem.
Seveda je najprej mati tista, ki zagotavlja bližino in ščiti otroka. V prvih tednih se vzorci
interakcije med skrbnikom in otrokom ponavljajo in če je vedenje skrbnika usklajeno z
dojenčkovim vedenjem, se lahko oblikujejo stabilni vzorci interakcije, ki zmanjšujejo
pogostost in intenziteto navezovalnega vedenja, kot je jok, in dojenček je bolj
pripravljen izbrati drugo vedenje, kot sta vizualna orientacija ali nasmeh. Na tak način
je videti, da dojenček vzpostavlja svoje vedenjske in samoregulatorne ritme (Stern
1985), tako da se istočasno vzpostavijo tudi notranji in diadični ritmi.
V drugi fazi otrok svoje vedenje usmerja in signalizira eni ali več osebam, ki si jih
izbere. Ta prehod označujejo tri pomembne.
a) Preoblikovanje preprostih vedenjskih sistemov v bolj kompleksne. Prej je skrbnik
zagotavljal povezavo med prekinitvijo enega vedenja in začetkom drugega vedenja. V
drugi fazi pa dojenček sam prevzame del kontrole, v obdobju med 3 in 6 mesecem
predvsem senzomotorično kontrolo. Pri treh mesecih se lahko na primer obrne za dojko
ali stekleničko in se tudi primakne bližje, pri štirih mesecih se lahko stegne za igračko,
ki jo vidi, pri petih mesecih je že tako spreten, da zgrabi mamo za del telesa ali obleko,
ko ga drži v naročju ali ko se mu približa. Do konca prvega leta popolnoma razume
preprosti mehanizem iztezanja, oklepanja in privijanja.
b) V tem času začne dojenček razlikovati med najbolj znanimi skrbniki in drugimi in
tudi začne usmerjati navezovalno vedenje na eno osebo, ponavadi na mamo. Glede na
izkušnje ponavljanja določenega vedenja, ki ga ima dojenček s skrbnikom, zmore
usmerjati svoje vedenje. Ainsworth (1967) in Bowlby (1969/1982) sta ločila 13
celovitih vzorcev vedenja, ki se drugače kažejo napram eni osebi, to je ponavadi mami.
V tej fazi se razvije vsaj sedem vrst vedenja, ki so usmerjene v eno ali nekaj
najpomembnejših oseb: prekinitev joka; jok, ko skrbnik odide, nasmeh, vokalizacija,
vizualno-motorična orientacija, pozdravljanje ter raziskovanje in plazenje.
c) Dojenček je aktiven pri iskanju in vzdrževanju interakcije s primarnim skrbnikom:
začenja interakcijo in je sposoben vplivati na interakcijo preko kompleksnega vedenja
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in je že aktiven pri ustvarjanju socialne verižne interakcije. To je obdobje, ko se
pojavijo različne razvojne poti v individualnih razlikah in vzorcih navezanosti
(Ainsworth idr. 1978), ki pa jih lahko apliciramo tudi na predšolske otroke (Cassidy in
Marvin 1992), mlajše šolarje (Main, Kaplan in Cassidy 1985) in odrasle (Main, Kaplan
in Cassidy 1985). Obstajajo dokazi, da se poti različnih načinov navezanosti začnejo v
prvi četrtini življenja npr. tiste otroke, ki jih kasneje klasificirajo kot izogibajoče
navezane, starši v prvih mesecih življenja manj pogosto pestujejo in pustijo dlje časa
jokati (Ainsworth idr. 1978). Značilnosti tega obdobja nakazujejo opis in naravo
otrokovih notranjih delovnih modelov. Najbolj pomembno je, da otrok ločuje svojega
primarnega skrbnika od drugih in v tem smislu ve, kdo je njegov skrbnik ali skrbniki.
Notranji delovni model je verižni model zaporedja vedenja. Dojenčkovo zavedanje se je
razširilo in zajema neprekinjeno povezanost tega precej kompleksnega zaporedja, ne
zmore pa še uporabiti ponotranjenih podob, ciljev in namenov, da bi dosegel zastavljeni
cilj.
V tretji fazi dojenček utrdi navezanost na svojega skrbnika. Ta faza se začne med šestim
in devetim mesecem, ko je največja sprememba v vedenju gibanje, ki otroku omogoča,
da vzdržuje bližino z osebo navezanosti in se oddaljuje in raziskuje. Pojavijo se še nove
vrste navezovalnega vedenja in kar štiri od šestih vrst vedenja, ki ga je opisala
Ainsworthova (1967), je povezanih z novo razvitimi motoričnimi sposobnostmi. Ta
vedenja so: (a) različni načini približevanja materi, posebej ponoven stik v primeru
stiske (b) različno sledenje materi, ko odhaja iz sobe, (c) uporaba matere kot varnega
izhodišča pri raziskovanju in (d) pobeg k materi kot varnemu pribežališču, ko je
prestašen. Ostali dve vrsti vedenja nista povezani z gibanjem, čeprav se pogosto
pojavljajta sočasno z gibanjem. (e) Različno zakoplje obraz v mamino naročje, ko je pri
njej, ali ko se vrne k mami ter (f) oklepanje matere, pogosto med 6 in 8 mesecem,
medtem, ko je njegova pozornost drugje. Izpopolnijo se kognitivne sposobnosti, tako da
lahko sam izbira navezovalno vedenje, da doseže cilj, ki si ga je zastavil. Otrok ima že
notranjo podobo navezovalne osebe, ki je neodvisna od zaznavanja/dojemanja. Seveda
so cilji, ki si jih zastavlja, odvisni od mnogih dejavnkov, ki vključujejo fiziološka stanja
(lakota, izčrpanost), prisotnost ali odsotnost česarkoli, kar vzbuja strah, prisotnost,
odsotnost ali ponovna vrnitev skrbnika, ter od preteklega diadičnega odnosa, ki ima
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pretežno stabilne vzorce navezovalno-skrbniških interakcij. Razvijejo se komunikacijske
spretnosti, tako verbalne kot neverbalne, s katerimi se povezuje z drugimi. Tudi
komunikacijo uporablja ciljno usmerjeno, ker lahko tudi na tak način usmerja vedenje
drugih, začenja in vzdržuje komunikacijo, pogosto z namenom, da deli izkušnje. To je
obdobje, ki je pomembno za oblikovanje otrokovega notranjega delovnega modela
(sebe in drugega). Model sebe je verjetno sestavljen iz kombinacije stabilnih povezanih
dogodkov interakcije, ki se je že razvila s skrbnikom z novimi vzorci, ki so se pojavili z
motoričnimi, kognitivnimi in komunikacijskimi spretnostmi.
To je obdobje, ko se aktivirajo še drugi vedenjski sistemi, ki smo jih omenili na začetku:
sistem raziskovanja, socialni sistem in sistem skrbi. Nekje do 18. meseca večina otrok
izbere le eno osebo navezanosti. Otroci imajo lahko več oseb navezanosti, vendar je
ponavadi le ena primarna navezovalna oseba. Večina raziskav o navezanosti pri otrocih
je zajela otroke stare med 12 in 15 mesecev. Vendar nekatere razskave kažejo (Schaffer
in Emerson 1964), da tudi dvoletniki aktivno opazujejo osebo navezanosti, ko
raziskujejo, opazujejo njeno gibanje in tudi njeno pozornost in aktivirajo svoje
navezovalno vedenje, da pritegnejo pozornost. Na splošno se vedenje eno- in
dvoletnikov, ko so v stiski, ne razlikuje. Triletniki pa že lažje malo dlje počakajo brez
prisotnosti osebe navezanosti, ne iščejo več toliko telesne bližine ob ponovnem
srečanju, posebej dečki iščejo manj bližine (Marvin in Bitner 2008, 286).
Od prvega do tretjega leta ostaja organizacija otrokove navezanosti na starše precej
nespremenjena. Četrto fazo zaznamujeta sodelovanje in organizacija navezanosti v
predšolskem obdobju. Šele otroci pri štirih letih so manj odvisni od telesne bližine z
osebo navezanosti, da imajo očutek varnosti, in jim je vedno bolj prijetno preživeti
določen čas v družbi neznanih vrstnikov ali odraslih (Blurto in Jones 1972; Konner
1976). Telesno bližino zmorejo nadomestiti s telesno usmerjenostjo, očesnim
kontaktom, neverbalnimi izrazi ali čustvi, kot tudi s pogovorom o osebnih stvareh.
Lahko rečemo, da otrok izpopolni svoj notranji delovni model, vedenje postane bolj
organizirano in že zmore prilagoditi vedenje tako, da združuje oz. povezuje svoje cilje,
načrte in vedenje in ohranja povezanost z osebo navezanosti. Vendar v primeru
bolečine, bolezni in preplašenosti otroci v tem času in še veliko kasneje, iščejo telesno
bližino in potrebujejo starša kot varno pribežališče (Marvin in Bitner 2008, 287).
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Na osnovi opazovanja navezovalnega vedenja je Mary Salter Ainsworth s sodelavci
(Ainsworth, Belehar, Waters in Wall 1978) oblikovala metodologijo merjenja kakovosti
otrokove navezanosti na mater. Gre za laboratorijski postopek, ki ga je imenovala Tuja
situacija (Strange Situation). Le-ta temelji na več kratkotrajnih ločitvah otroka od
matere in ponovnih srečanjih z njo (podroben opis postopka glej Cugmas 1998).
Raziskovalci pri nekoliko več kot leto dni starih otrocih preučijo ravnotežje med
obnašanjem, ki je povezano z navezanostjo, in obnašanjem, ki je povezano z
raziskovanjem okolja, in sicer v pogojih šibkega in močnega stresa. Pomembno
spoznanje je, da kakovosti navezanosti med otrokom in materjo ne moremo spoznati le
na osnovi pogostosti pojavljanja specifičnega obnašanja, ampak jo lahko ocenimo le na
osnovi vedenjskega vzorca, tako da upoštevamo tudi kontekst, v katerem se pojavlja
(Bretherton, 1992; Cugmas 2001, 52-53).
Mary Salter Ainsworth s svojimi raziskavami (znane raziskave: Uganda, projekt
Baltimore in Strange Situation) ni samo preverila Bowlbyjeve teorije, ampak jo je tudi
dalje razvijala. Tako je podkrepila koncept objekta navezanosti kot varne osnove za
otrokovo raziskovanje sveta. Ena izmed osnovnih predpostavk njene teorije namreč je,
da morajo dojenčki in mlajši otroci razviti varno odvisnost od staršev, preden se srečajo
z neznanimi situacijami. Občutek varnosti, ki ga razvijejo v družinskem okolju, je
osnova za razvoj novih spretnosti in interesov na drugih področjih. M. Salter Ainsworth
je preučila koncept materine občutljivosti za otrokove signale in njeno vlogo pri razvoju
otrokove navezanosti na mater (Bretherton, 1992; Cugmas 2001). Odkrili so pomembne
individualne razlike glede na to, kako občutljivo, primerno in urno matere odgovarjajo
na signale svojih otrok. S kakovostjo otrokove navezanosti na mater so bile najmočneje
povezane tri ocenjevalne lestvice materinega obnašanja do otroka, in sicer občutljivost
(materina sposobnost pravilno zaznati otrokove signale in urno ter primerno odgovoriti
nanje), sprejemanje (v nasprotju z zavračanjem zaradi neusklajenih materinih in
otrokovih potreb), sodelovanje z otrokom in dosegljivost (prisotnost matere, ko jo otrok
potrebuje). Avtorji so zaključili, da se najpomembnejši vidiki materinega obnašanja, ki
so povezani z varno navezanostjo, kažejo na različne načine in v različnih situacijah,
vedno pa izražajo občutljivo dovzetnost za otrokove signale in komunikacijo
(Ainsworth idr. 1978; Cugmas 2001, 53).
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Na osnovi teh in poznejših raziskav so ugotovili, da lahko ločimo tri vrste navezanosti:
varno navezanost, ki predstavlja optimalno obliko navezanosti ter ne-varni obliki
navezanosti (izogibajoča navezanost in ambivalentna navezanost). V vzorcu raziskave
je bilo varno navezanih dve tretjini otrok (66 %), 10 % otrok je bilo označenih za
ambivalentno navezane, 24 % pa je bilo označenih z obliko izogibajoče navezanosti.
Kasneje je študentka Ainsworthove Mary Main odkrila še četrti tip navezanosti, za
katerega je značilno otrokovo nenehno, a neuspešno menjavanje različnih strategij
navezovanja; od tod tudi ime dezorganizirana navezanost (Main in Solomon, 1990, 123124). Kakovost odnosov navezanosti je odvisna od interakcij med otrokom in osebo, ki
zanj skrbi. Pomembno je, v kolikšni meri je ta oseba vir občutka varnosti in podpore.
Starši, ki so občutljivi in konsistentno odgovarjajo na otrokove potrebe, spodbujajo
varno navezanost (Cugmas 2001).
Opisi štirih tipov navezanosti v otroštvu (Ainsworth idr. 1978; Kompan Erzar 2003;
Main in Solomon 1990; Siegel 1999; Cvetek 2009, 75; Cugmas 1998, 2003) in mater
otrok (Erzar in Kompan Erzar 2011, 125) so naslednji:
Večina otrok v svojem vedenju kaže vzorec varne navezanosti. Za njih je značilno
izrazito prilagodljivo vedenje. Otrokova igra je kreativna in sproščena, ob odhodu
matere protestirajo in izražajo različne stopnje strahu, stresa in zaskrbljenosti, vendar se
jo ob vrnitvi razveselijo, hitro vzpostavijo stik in se pomirijo. Otrok izkuša starše kot
konsistentne in predvidljivo dostopne, da zadovoljijo tako telesne kot čustvene potrebe
ter mu zagotavljajo, da lahko varno raziskuje okolje.
Ta vzorec je povezan z materino odzivnostjo na otrokove znake in sprejemanjem
otrokove stiske, kar pomeni, da stisko prepoznajo, jo razumejo kot del otrokovega
upravičenega doživljanja in skušajo otroka potolažiti. Njihovo ravnanje je zanesljivo in
trajno.
Matere varno navezanih otrok imajo zelo fleksibilne in uravnotežene predstave o
starševstvu oz. materinstvu, kar pomeni, da gledajo na morebitne grožnje in nevarnosti
za otroka realistično in pozitivno, da znajo lastno starševstvo postaviti v kontekst
konkretnih okoliščin, otrokovih osebnostnih potez in razvojnih potreb in da so pri
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odgovorih na ta vprašanja neposredne, nemanipulativne in iskrene (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 125).
Starši ne-varno navezanih otrok reagirajo na njihovo stisko tako, da poskušajo otroka
zamotiti ali zmanjšati pomen in čustveni naboj stiske. V splošnem so manj odzivni na
otrokove znake in so čustveno, fizično oziroma psihično odsotni ter nepredvidljivi.
Pri vzorcu izogibajočega vedenja otrok ne kaže znakov, da opazi prisotnost ali
odsotnost matere in ne reagirajo niti na materin odhod niti na materin prihod. V
prisotnosti matere bodo otroci raziskovali svoje okolje, ne da bi se občasno obračali k
materi ali iskali stik z njo. Ob njenem odhodu bodo pokazali minimalne znake
vznemirjenosti ali joka, ob prihodu pa le minimalne znake veselja, olajšanja in iskanja
stika. Nasploh je zanje značilno ignoriranje staršev oziroma izmikanje stiku. Njihova
igra je toga in ponavljajoča. Na videz je neproblematičen, čustveno neodziven, vendar
meritve srčnega utripa kažejo močan stres in hudo stisko, ki se jo je naučili zadržati zase
in skriti. Otrok doživlja mater kot nedostopno in ponotranji njeno željo po izogibanju
čustvom, ki povzročajo stisko in razvije lažni jaz.
Mati izogibajočega otroka pogosto minimalizira in odklanja navezovalne potrebe
otroka, ga zanemarja, je čustveno oddaljena in še posebej nenaklonjena telesnim stikom.
Matere izogibajočih in ambivalentno navezanih otrok so zaradi preteklih izkušenj
razvile pogojni model starševstva. Včasih delujejo pozorno in skrbno, vendar
nekonsistentno in z določenimi pridržki. Zaznati je reaktivno držo in čustveno togost
glede tega, do katere mere so se pripravljene prepustiti otroku in se mu dati na
razpolago oz. delujejo obrambno in se ne pustijo potegniti v otroški doživljajski in
miselni svet.
Ambivalentno (anksiozno) navezani otroci ves čas del pozornosti usmerjajo na mater in
se ne zmorejo posvetiti igri oziroma neradi raziskujejo okolje ter si predvsem
prizadevajo pritegniti pozornost svojih skrbnikov. Ko se mati oddalji ali odide, doživlja
ambivalentno navezan otrok izjemen stres, medtem ko se ob njenem ponovnem prihodu
le s težavo pomiri, hkrati išče in zavrača stik z materjo, tudi kadar otrok sam poišče stik,
se le s težavo pomiri. Na poskuse pomirjanja in tolažbe s strani skrbnika odgovarja
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zadržano, nezaupljivo in nepredvidljivo. Njegova igra je hiperaktivna, raztresena, s
pogostimi prekinitvami. Tak otrok vedenjsko pogosto kaže oklepajoče vedenje, je napet
in jezen ter ima večje težave pri nadzorovanju impulzov.
Mati takega otroka ni zavračajoča, vendar se na otrokove znake odziva nekonsistentno
in nepredvidljivo, je izjemno negotova, tako v ravnanju kot v doživljanju. Zato imajo
raje, da so blizu otrok ter da so otroci od njih odvisni, ne glede na to, kaj sporočajo in
kakšne so njihove potrebe. Njihovi miselni procesi nenehno nihajo med ekstremi, ki jih
ne morejo povezati v eno sliko: otrok je ali dober ali slab, priljubljen ali nepriljubljen,
uspešen ali neuspešen. Vsak signal v zvezi z otrokom lahko v tesnobni materi odzvanja
pretirano, sproži negotovost in novo nihanje. Negotove matere se pretirano posvečajo
svojim starševskim nalogam ter si pogosto napačno razlagajo vedenje in signale otrok
kot potrebo po navezanosti oziroma varnosti in zaščiti. Otroka v lastnem razmišljanju
postavljajo na prvo mesto, pred sebe in se odrekajo drugim ciljem in potrebam na račun
materinske vloge, kar se na primer kaže tako, da si v službi urnik dela prilagodijo tako,
da so lahko ves čas dostopne, ali pa doma vsa opravila odložijo na čas otrokovega
spanja.
Otroci, katerih vzorec vedenja ne spada v nobeno od naštetih kategorij, so
dezorganizirano ali dezorientirano navezani otroci (Main in Hesse 1990). Medtem ko
imajo otroci iz treh glavnih skupin prepoznaven, utrjen ali organiziran način soočanja z
vznemirjenjem in stresom, se dezorganizirani otroci vedejo brez načrta oziroma
nenehno spreminjajo svoj način vedenja, še preden se to vedenje izoblikuje v
prepoznaven vzorec. Kadar so v stiski, se ti otroci v prisotnosti skrbnika vedejo
dezorientirano, kar kaže na njihovo zmedo in strah. Ta je toliko večji, kadar so prisiljeni
pri tej osebi iskati zavetje, zato se ji približujejo z vstran obrnjeno glavo, ali pa svoje
vedenje zaustavijo v transu podobnem stanju ali v nenavadnih držah telesa. Njihova igra
je stereotipna in ponavljajoča. Značilno je prestrašeno vedenje otroka povezano s
starševsko prisotnostjo. Pozneje so odkrili, da je vir tega strahu nezavedno grozeče
vedenje staršev takega otroka.
Otroci iz te kategorije so bili običajno žrtve zlorabe ali nehumanega ravnanja s strani
primarnega skrbnika, mogoče pa tudi, da so njihovi starši utrpeli kako hudo izgubo ali
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travmo, zaradi katere so nesposobni ustrezno in spontano odgovoriti na otrokove
potrebe. Prehodne znake dezorganiziranega vedenja kažejo tudi otroci iz družin, ki se
pogosto selijo ali kjer se je rodil še en otrok. Trenutno velja, da je pri otrocih s tako
vrsto navezanosti največje tveganje za duševne motnje (Cvetek 2009, 76).
Za matere dezorganizirano ali dezorientirano navezanih otrok, ki se v AAI uvrščajo v
kategorijo nerazrešeni stil navezanosti, je značilno, da nimajo občutka, da lahko otroku
in sebi nudijo varnost, zato je možna posledica tega odpoved starševski vlogi. Te matere
so polne nakopičenega strahu in občutij nemoči ter neučinkovitosti, ki jih spremlja
kronični neprepoznani stres in simptomi posttravmatske stresne motnje. Boji se zase in
za otroka in da bo v svoji materinski vlogi popolnoma odpovedala. V situacijah z
otrokom, ki vzbujajo strah in nemoč, je na robu obupa in panike. Ko se odpove svoji
materinski vlogi, prekine stik z otrokom, tako da zbeži ali zamrzne; pri tem njen obraz
kaže znake neobvladljivega strahu, kar še dodatno preplaši otroka, ob tem da je
neodzivna. To v otroku sproži navezovalno vedenje, ko otrok išče oporo v materi, a je
ob pogledu nanjo brez upa na rešitev in se ne more zanesti na dober razplet. Možne
reakcije otroka so omejitev gibanja, bega ali zamrznitev, pretirano iskanje stika in
ustrežljivost, upiranje, disociacija, brezglavo gibanje, onemelost in nasilno vedenje.
Mainova in Hesse (1990) predvidevata, da mati predstavlja za otroka vir zmede in
groze, ki mu onemogoča izdelati kakršnokoli strategijo za premagovanje lastnih
občutkov strahu in nemoči (Erzar, Kompan Erzar 2011, 127-128).
Načeloma je vsak slab stik mogoče nadomestiti z boljšim: otrokove nove izkušnje, ki
izhajajo iz varne, konsistentne in trajne starševske drže, imajo moč, da preoblikujejo
oziroma dopolnijo stare izkušnje, čeprav starih izkušenj ne moremo izbrisati (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 30).
Čeprav se je tudi teorija navezanosti v svojih začetkih zaustavila pri opazljivem vedenju
in opisovala navezanost kot k cilju usmerjeno vedenje, se je kmalu pokazalo, da gre
pravzaprav za občutje varnosti, ki se seveda pokaže tudi prek vedenja, a vsebuje celo
vrsto manj opaznih efektivnih in kognitivnih procesov (Erzar in Kompan Erzar 2011,
37). Čeprav je navezovalno vedenje najbolj očitno v zgodnjem otroštvu, ga lahko
opazujemo tudi kasneje v življenju, posebej ob kritičnih, izrednih dogodkih (Bowlby,
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1988, 27) in se razlikuje od vedenja enoletnih otrok, ki ga je opazovala Ainsworthova.
Že vedenje otroka med tretjim in šestim letom je drugačno (Erzar in Kompan Erzar
2011, 128).

2.1.2 Navezanost glede na spol
Raziskave o navezanosti glede na spol bi lahko ločili na tiste, ki ločujejo navezanost
glede na spol starša in glede na spol otrok.
Čeprav raziskovalci navezanosti vključujejo v svoje raziskave matere in očete (Fox idr.
1991; Suess idr. 1992; Grossmann idr. 2002) ali samo očete (Grossmann 2008;
Ijzendoorn in Wolff 1997) pa ugotavljajo, da so se raziskave o navezanosti osredotočile
predvsem na odnos z materjo (George in Salomon 2008, 836), kar glede na pomen
matere v kasnejšem življenju niti ne preseneča.
Tudi Cugmasova (2001) po pregledu literature navezanosti ugotavlja, da ima
občutljivost matere pomembnejšo vlogo v razvoju otrokove navezanosti kot občutljivost
očeta. Materina občutljivost je pomembnejši napovedovalec navezanosti pri mlajših kot
pri starejših otrocih. Metaanaliza raziskav vloge matere in očeta v razvoju otrokove
navezanosti (Fox, Kimmerly in Schafer, 1991) ni mogla dokazati, da je tovrstna vloga
očeta enaka in enakovredna vlogi matere. Za kakovost otrokove navezanosti pri šestem
letu starosti imajo večjo napovedno vrednost odnosi navezanosti dojenčka na mater kot
na očeta (Main, Kaplan in Cassidy 1985). Na osnovi teh odkritij je nastal hierarhični
model navezanosti, ki poudarja, da imajo najpomembnejšo vlogo v hierarhiji otrokovih
odnosov navezanosti na različne osebe prav odnosi z materjo. Razlog je verjetno ta, da
je v večini družin v zahodni kulturi mati primarna oseba, ki v prvih letih življenja skrbi
za otroka (Main idr. 1985; van IJzendoorn 1995). Tako Cugmasova ugotavlja, da bi bilo
treba preučiti še vlogo očeta kot primarnega otrokovega skrbnika (Cugmas 2001, 60).
Redko pa raziskave poročajo o značilnih učinkih na navezanost glede na spol ali
kvaliteto odnosa pri deklicah in dečkih, saj teorija navezanosti ni vezana na spol otroka
(Grossmann idr. 2008, 867). To ni presenetljivo, saj ima teorija navezanosti svoje
korenine v evolucijski biologiji. Situacije, ki predstavljajo grožnjo za preživetje, bi
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morale biti enake za oba spola. Vendar je kljub temu ena izmed najbolj osupljivih
značilnosti v raziskavah navezanosti pomanjkanje sistematičnih spolnih razlik, posebej
pri otrocih (Simpson idr. 1999, 122). Tudi raziskav, ali varna ali ne-varna navezanost
med materjo in otrokom, ali kvaliteta odnosa med otrokom in očetom učinkuje drugače
na dečke, kot na deklice (Greenberg 1999), ni veliko. Ena izmed raziskav kaže, da
varno navezane deklice in dečki uporabljajo manj stereotipnega vedenja glede na spol,
kot otroci, ki imajo ne-varne vzorce navezanosti na svojo mater (Turner 1991, 1993).
Deklice, ki imajo ne-varne vzorce navezanosti na mamo, so na splošno »pridne punčke«
(v nasprotju z ne-varno navezanimi dečki, ki kažejo zelo malo pozitivnega vedenja).
Raziskovalci so opazili, da so do raziskovalca izražale pozitivno, pomirjujoče vedenje,
bile so neodločne, ubogljive in tihe opazovalke. Ravnanje učiteljev je odsevalo to
vedenje. Ne-varno navezane deklice so prejele več pomoči in vodenja in navodil od
učiteljice. Na mater varno navezane deklice so bolj odločne in kažejo več vodstvenih
kvalitet. Varno navezani dečki in deklice pa se niso močno razlikovali v nobenem
vedenju, niti v ravnanju učiteljev do njih. Raziskave kažejo, da ima varna navezanost
med materjo in otrokom pomembno povezavo s fleksibilnim in nestereotipnim
vedenjem predšolskih otrok. Varna navezanost omogoča varno raziskovanje, ki se kaže
v zdravi samozavesti in samopodobi, kar zagotavlja otrokom tako deklicam kot tudi
dečkom, da lahko brez posledic raziskujejo širok spekter vedenja, ki presega meje
spolne določenosti (Grossmann idr. 2008, 868).

2.1.3 Navezanost v najstništvu
Teorija navezanosti trdi, da vzorci navezovalnega vedenja vztrajajo celo življenje.
Način vedenja, ki ga izkazuje otrok do matere pri enem letu starosti, kar pri 78 %
mladostnikov, ki niso imeli izkušnje kritičnih dogodkov (za katere se domneva, da se
vzorec navezanosti spremeni) (Waters, Hamilton in Weinfield 2000), ne napoveduje
samo kakšno strategijo navezovanja bodo imeli v kasnejših obdobjih, ampak tudi
kakšno razvojno pot bodo ubrali v življenju (Erzar in Kompan Erzar 2011, 25).
Če je funkcija navezanosti v zgodnjem otroštvu predvsem pogoj preživetja, je funkcija
navezanosti v adolescenci in kasneje v odraslem življenju predvsem regulacija afekta,
torej sposobnost predelave stresa in oblikovanja samostojne drže do sveta, drugih in
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sebe ter sposobnost samostojnega odgovora na afektivno zahtevne situacije. Osnovna
funkcija mladostnikove navezanosti na starše je, da starši nudijo varen temelj iz
katerega lahko mladostnik raziskuje široko paleto čustvenih stanj, ki se vzbujajo ob tem,
ko začenja živeti kot samostojna odrasla oseba (Shaver in Cassidy 1999, 330). To je
obdobje, ki ga zaznamuje sprememba odnosa s starši. Oslabitev navezanosti na starše,
po eni stani omejuje avtonomijo in samostojni odhod v svet, po drugi strani pa celo
poglobitev odnosa s starši, ki mladostniku dajejo varnost. Avtonomija ne pomeni
zmanjšanja varne navezanosti na starše, temveč miselno in čustveno samostojnost
mladostnika, ki izhaja iz občutja varnosti in kompetentnosti, ki ga omogoča varna
navezanost na starše in skrbnike. V varnem sistemu odnosov je samostojnost del
raziskovanja, ki nikoli ne pretrga svojih vezi z varnim izhodiščem. Kadar najstnik
zavrača starše, tudi ko je v stiski, si lahko to pojasnimo kot dejanje protesta, obupa in
izsiljene samostojnosti, saj se odvija v vzdušju grožnje s prekinitvijo stika. To vedenje
je samo na videz v nasprotju z navezovalnimi potrebami in ne gre v smeri manjše
navezanosti, ampak v smeri urgentnega korigiranja in okrepitve dosedanje navezanosti.
Za mladostniškim uporništvom se vedno skrivajo globoke navezovalne potrebe, le da so
prikrite z izrazito, pogosto izraženo jezo in zavračanjem pomoči. Ključna čustva
navezanosti (jeza, nemoč, obup, žalost ter sram povezan z iniciativo in ponovnim
iskanjem stika) so v mladostnikovem vedenju še vedno prisotna in fleksibilna, čeprav je
njihova razrešitev bolj zahtevna in dolgoročna. Kaže se naraščajoča diferenciacija
med občutkom zase in drugimi vidiki ali pogledi, poglobljen in konsistenten pogled
nase, večja osredotočenost nase, manjša posrkanost v posamezni odnos ter večja
kritična distanca. V tem obdobju se v otroku integrirajo različni vedenjski vzorci z
različnimi skrbniki in se pojavi enotna organizacija navezanosti, ki napoveduje njegovo
prihodnje vedenje do lastnih otrok in intimnih partnerjev (Erzar in Kompan Erzar 2011,
128-130; Kompan Erzar 2006, 83).
Odnosi navezanosti v obdobju najstništva se razlikujejo od odnosov navezanosti v
zgodnjem otroštvu, ker se spremenijo iz zunanjega, opazovanega vedenja v notranja
prepričanja in pričakovanja občutenja varnosti (Sroufe in Waters 1977), ki so se
izoblikovala iz preteklih izkušenj odnosov.
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Varni navezanosti iz otroštva sledi varno in samostojno navezovanje v dobi
mladostništva in zgodnje odraslosti, kar imenujejo tudi avtonomnost. Ti mladostniki
poznajo in razumejo dobre plati svojih staršev in njihove omejitve. V odnosih ravnajo
samostojno in znajo ovrednotiti svoje doživljanje ob vsakem človeku posebej. Poleg
tega v odnosih z drugimi in skrbniki dobro prenašajo slabe izkušnje in so pripravljeni
krivice odpustiti. Do nepopolnih plati sebe in drugih so prizanesljivi in jih znajo
vključiti v širši kontekst. Svoje otroštvo in mladost opisujejo smiselno, brez večjih
kronoloških vrzeli, z vpogledom v svoje doživljanje in doživljanje drugih (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 24)
Otroški ambivalentni ali rezistentni navezanosti ustreza v najstniških letih in odraslosti
stil preokupirane ali tesnobne navezanosti. Ko pripovedujejo o svojem otroštvu, se ti
posamezniki na dolgo posvetijo podrobnostim in zelo težko podajo celotno sliko ali širši
pregled nad dogajanjem. Včasih se zdi, da se pretirano posvečajo otroštvu in zgodnjim
izkušnjam, ko so skušali ugajati svojim staršem ali se kar preveč očitno postaviti na
njihovo stran. Tesnobno navezani posamezniki se težko pomirijo glede lastnih
nepopolnosti in nepopolnosti drugih (Erzar in Kompan Erzar 2011, 24).
Izogibajoče klasificiranji otroci so v kasnejših letih razvrščeni v izogibajoče odklonilen
stil navezanosti. V intervjujih, kjer poročajo o svojem otroštvu, ti posamezniki povedo
zelo malo o svojih izkušnjah navezanosti in dajejo zelo skope, minimalistične odgovore.
Prav tako minimalizirajo pomen ali vpliv izkušenj iz otroštva na njihovo odraslo
življenje in dajejo vtis samozadostnosti (25).
Dezorganizirani navezanosti ustreza v odrasli dobi stil nerazrešene navezanosti, za
katero je značilna odsotnost žalovanja za izgubo ali travmo. Ti posamezniki v svojem
ravnanju in čustvovanju vedno znova podoživljajo intenzivno, nezmanjšano zmedo,
grozo in teror, zlasti ob smrti, nesrečah ali travmah bližnjih oseb. Spremlja jih občutek
nemoči, usojenosti ali ujetosti v dogodke ali osebe, ko so jih zapustile ali/in zlorabile
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 25).
Raziskave kažejo, da je navezanost na starše pri adolescentih (16-18 let) za oba spola še
vedno zelo močna. Poleg spremenjenega odnosa s starši, mladostništvo zaznamujejo
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tudi odnosi z vrstniki, kjer kažejo dekleta več navezanosti na vrstnike (O'Koon 1997,
471). To je obdobje, ko otroci ob vstopu v adolescenco še v celoti prejemajo podporo in
skrb odraslih, nato pa postajajo vse manj odvisni od staršev in so sposobni sami postati
oseba navezanosti, najprej v krogu vrstnikov, kasneje pa tudi romantičnemu partnerju in
svojim otrokom Gre za obdobje, ki je zaznamovano s transformacijo čustvenih,
miselnih in vedenjskih sistemov (Allen 2008, 419). Za to preoblikovanje so izredno
pomembni vrstniški odnosi iz otroštva, ki lahko razvijejo lastnosti odnosov navezanosti,
ko obe osebi sprejmeta odraslo ali odraslim – podobno vedenje, od zagotavljanja fizične
bližine do zagotavljanja občutka čustvene varnosti in deaktivacijo primitivnih centrov v
možganih, ki se odzivajo na stresne okoliščine (422). Oblikovanje teh odnosov, ki so v
tem času izredno pomembni, pa posebej za dekleta predstavlja visoko mero stresa
(O'Koon 1997). Vrstniški odnosi bodo postali vir intime, vir dolgotrajnega partnerstva
in prijateljstev, osnovna socialna mreža, prostor uresničevanja navezovalnih potreb ter
vir socialne moči. Mladostniki doma odklanjajo potrebo po navezanosti in drug
drugemu nudijo varen prostor za medosebno pomoč, oporo, pripadnost in sprejetost,
vendar ti odnosi še nimajo značilnosti odraslih odnosov navezanosti, ki se razvijejo šele
v pozni adolescenci. Iz teh sprememb izhaja bistveno večji vpliv vrstnikov
mladostnikovo življenje (Erzar in Kompan Erzar 2011, 131).
Raziskave kažejo, da najstniki v varno navezani parih (mati-najstnik) kljub
nesporazumom ne pretrgajo stika s starši in kljub avtonomiji ohranjajo odnos (Kobak,
Cole, Fleming, Ferenz-Gillies in Gamble 1993). Šibke plati navezanosti postanejo v tem
obdobju najbolj očitne in nefunkcionalne (Erzar in Kompan Erzar 2011, 132).
Odklonilo navezani mladostniki so v odnosu s starši najmanj samostojni od vseh
klasifikacijskih skupin in hkrati najmanj povezani z njimi (Becker-Stoll in FremmerBombikova 1997; Erzar in Kompan Erzar 2011, 132). Pri večjih otrocih k varnejši
navezanosti prispevajo prijateljski odnosi z vrstniki. Vendar je v primeru nerazrešene
navezanosti problem, da pride do velikih težav v intimnih odnosih, saj nehote
soustvarjajo razmere zlorabljanja, globokega nezaupanja in izkoriščanja. Najbolj
učinkovita pot do varne navezanosti je zato zgodnja strokovna pomoč nadomestnim
staršem ali skrbnikom ter preprečevanje negativnih izkušenj izkoriščanja v družini in
med vrstniki (Erzar in Kompan Erzar 2011, 34).
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Pri usmerjanju svojega odraslega življenja je mladostnik popolnoma odvisen od modela,
ki mu ga dajo starši (Bretherton 1993; Erzar in Kompan Erzar 2011, 136). Opazimo
lahko prekrivanje stilov regulacije afekta pri obeh generacijah. Prav v mladostništvu se
pokaže, na kakšen način so se starši naučili regulirati lastne navezovalne potrebe
oziroma afekte in na kakšen način so v to regulacijo vključevali svoje otroke. Čustvene
krize mladostnikov potrebujejo za razrešitev varno starševsko ozadje. Podpora staršev
spodbudi sposobnosti za regulacijo najtežjih afektov in tako prispeva h gradnji trajnejših
odnosov in starševske drže pri mladostniku. To je zadnja naloga staršev, saj so vse te
sposobnosti ključni izraz samostojnega odraslega življenja. Šele ko mladostnik pri
regulaciji najtežjih afektov ni odvisen od staršev, bo lahko razvil svoj stil navezanosti,
ki se bo morda razlikoval od starševskega (Erzar in Kompan Erzar 2011, 136).
Navezanost na starše se močno povezuje z najstnikovo samopodobo, navezanost na
najstnike pa poveča pomen telesne podobe, ki je v tem obdobju poleg poklicnih ciljev in
spolnega vedenja izredno pomembna. Zato je pomembno, da skupine, ki so namenjene
posebej dekletom, poudarjajo njihovo samoizraznost in samospoznavanje ter krepijo
navezanost in samopodobo (O'Koon 1997, 471). Pri dekletih opažajo, da se navezanost
na vrstnike povezuje tudi z večjo empatijo pri dekletih in vedenjem, ki je usmerjeno v
to, da bi bile sprejete med vrstniki (Laible, Carlo in Roesch 2004, 703).
Navezanost se v najstništvu meri z Intervjujem odrasle navezanosti (AAI), ki meri
popolnoma drug konstrukt, kot ga meri Tuja situacija pri dojenčkih (Ainsworth). Mary
Main je zato pazljivo opisala, da AAI ne meri navezanosti kot take, temveč stanja duha
v povezavi z navezanostjo. Opisala je analogijo z varnostjo pri dojenčkih, ne kot
najstniško ali odraslo varnost, temveč kot »stanje duha« (angl. state of mind), ki lahko
avtonomno ovrednoti navezanost (Allen 2008, 430). Iz taga Allen (2008) zaključuje, da
AAI ne kaže na navezovalni, temveč na skrbniški sistem. Tako bolj kot katerikoli drug
inštrument napoveduje, ali bo skrbnik vzgojil varno navezanega dojenčka, za kar je bil
intervju tudi zasnovan. Tako lahko vidimo tudi najstniške odnose, in sicer, da meritve
navezanosti z AAI ne kažejo na adolescentovo navezanost na starše, temveč kot
sposobnost zadovoljiti čustvene/navezovalne potrebe svojih vrstnikov (Allen 2008, 430431).
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2.1.4 Starševske vloge, stili in navezanost
Kot smo videli se starši razlikujejo v svojem odzivanju na otroke, lahko spodbujajo ali
omejujejo razvoj in samostojnost otroka in mladostnika, oziroma njegovo sposobnost
vzpostavljanja ravnotežja med avtonomijo in povezanostjo. Ko raziskovalci raziskujejo
starševstvo, uporabljajo različne pojme in opredelitve.
Eden izmed pojmov je pozitivno starševstvo, ki je neprekinjen odnos starša/ev in
otroka, ki vključuje dosledno in brezpogojno skrb, poučevanje, vodenje in
komunikacijo. Instrumentov, ki bi vključevali vse vidike pozitivnega starševstva
zaenkrat ni (Seay idr. 2014, 207). V raziskavah proučujejo različne vidike pozitivnega
starševstva, npr. prehranjevanje otroka (Bentley idr. 2011), komunikacijo z otrokom
(Nadeem idr. 2007) ali pozitiven odnos z otrokom (Duncan idr. 2009;. Leon, 2002;
Walker in Kirby, 2010).
Pojem pozitivnega starševstva vključuje naslednje: da se starš odziva na otrokove
potrebe in čustva in združuje toplino in premišljenost z doslednim določanjem meja
skozi čas (Schore 2003, 1567), in da imajo otroci razvojno ustrezne možnosti za
druženje, učenje in igranje (Daphne 2009). Kochanska in sodelavci (2010) trdijo, da
navezanost zagotavlja temelj, iz katerega lahko izhajajo pozitivne in vzajemne
interakcije med staršem in otrokom in ugotavljajo, da starši in njihovi odrasli otroci
kažejo medgeneracijsko kontinuiteto pozitivnega starševstva.
Raziskovalce je zanimalo, ali se lahko na podlagi otrokovega oziroma najstnikovega
dojemanja stila starševstva napove tudi stil navezanosti otrok (Baumrind, 1991;
Lamborn idr. 1991; Karavasilis, 2003, 153; Kobak in Sceery 1988). Ugotovili so, da
mladostniki z varnimi delovnimi modeli dojemajo svoje družine kot zelo spodbujajoče,
medtem ko odklonilno-izogibajoči poročajo, da prejmejo malo družinske podpore, da
jih starši bolj zavračajo in jih imajo manj radi kot varno navezane mladostnike (Kobak
in Sceery 1988).Tesnobno navezani mladostniki doživljajo svoje starše kot bolj ljubeče
ter od njih prejmejo več podpore, kot izogibajoče navezani, vendar so te vloge pogosto
tudi obrnjene (Kerns idr. 2000).
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Karavasilis in sodelavci (2003) so preverjali povezanost med otrokovim zaznavanjem
materinega starševskega stila in kvaliteto navezanosti pri skupini otrok v poznem
otroštvu (4 6 razred) in v adolescenci (7 11 razred). Ugotovili so, da so varno navezani
otroci v obeh starostnih skupinah doživljali starše kot ljubeče, odzivne in vključene v
njihovo življenje, ki imajo bolj demokratično disciplino in spodbujajo otrokovo
izraznost v družini, medtem ko so odklonilno in prestrašeno navezani najstniki
doživljali svoje starše kot neljubeče, neodzivne in nevključene, prav tako tudi tesnobno
navezani, vendar v manjši meri. Pri prestrašeno navezanih najstnikih se je pokazala
negativna povezanost z demokratično disciplino in spodbujanjem izraznosti v družini,
medtem ko se je odklonilna najstniška navezanost negativno povezovala z starševskimi
zahtevami glede starosti primernega vedenja, nadzora in postavljanjem meja. Kot so
predvidevali, je tako v obdobju poznega otroštva in adolescence varna navezanost
povezana z otrokovim poročanjem o starševstvu, ki vključuje visoke ravni topline in
vključenosti, spodbujanja psihološke samostojnosti in nadzora vedenja (Karavasilis idr.
2003, 156).
Tudi pri študentih se varna navezanost pozitivno povezuje s starševsko skrbjo in
negativno s starševskim nadzorom, medtem ko je pri ne-varno navezanem stilu
prestrašeno-izogibajoče navezanih ravno obratno (Stayer in Preece 1999).
Raziskave o starševskih stilih dosledno podpirajo avtoritativen starševski stil (visoke
ravni ljubeče vključenosti in prisotnosti, zagotavljanje psihološke samostojnosti in
kontrola vedenja) kot tisti, ki zagotavlja zdrav psihosocialni razvoj ter akademsko in
vedenjsko prilagoditev (Baumrind 1971, 1991; Lamborn, Mounts, Steinberg in
Dornbusch 1991; Maccoby in Martin 1983; Parish in McCluskey 1992; Steinberg idr.
1995). Avtoritativno starševstvo vključuje poslušanje otroka in prepoznavanje
otrokovih razvojnih potreb in sposobnosti ter dojema starševstvo kot dvostranski proces
(Baumrind 1991).
Med drugim pa znanstveniki ugotavljajo tudi, da imajo starši deklet in fantov
pomembno različne starševske stile. Ugotovili so, da imajo dekleta manj pogosto starše,
ki niso vključeni v starševstvo kot fantje (7,7 % dekleta in 14,8 % fantje) in bolj
pogosto starše z avtoritativno vzgojo (40 % dekleta in 34 % fantje) (Radziszewska idr.
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1996). To pomeni, da imajo dekleta bolj pogosto starše, ki so ljubeče vključeni in
prisotni in jim zagotavljajo psihološko samostojnost, ali pa, kot smo že videli, dekleta
pritegnejo starše v interakcijo na drugačen način ali pa starše doživljajo drugače kot
fantje, glede na to da so v raziskavi Radziszewske in sodelavcev najstniki sami
ocenjevali starše.
Za otroka je pomembno, kakšno starševsko vlogo ima do njega tako mati kot tudi oče.
Winsler in sodelavci (2005, 1) so ugotovili, da je bilo ujemanje v starševskih stilih med
staršema zelo nizko. Mati in oče sta se pozitivno povezovala v permisivnem tipu
starševstva, manj močno v avtoritarnem, niso pa našli povezanosti v avtoritativnem
starševskim stilu. So pa ugotovili, da očetje doživljajo, da so njihove žene v starševski
vlogi bolj avtoritativne in permisivne, ter manj avtoritarne kot oni. Tudi matere
doživljajo očetov starševski stil kot bolj avtoritaren od svojega (Winsler idr. 2005, 1).
Skrbno, zavzeto in prisotno starševstvo, ki zagotavlja podporo in učinkovito vodstvo v
otrokovem življenju v obdobju otroštva in adolescence, je dejavnik, ki ščiti otroka pred
negativnimi posledicami pomembnih težav in stisk (Coger in Simons 1997, Masten
2001).
Pomen starševske prisotnosti in vključenosti so raziskovali tudi v povezavi z
ekonomskimi težavami družine. Ugotovili so, da kadar zmoreta starša kljub težavam
ohraniti odnos, v katerem se podpirata in ostaneta skrbna in vključena v svojem
starševskem stilu, tudi otroci občutijo manj travme (Masten 2001). Ugotavljajo, da
skrbno, zavzeto in prisotno starševstvo, ne le zmanjšuje negativne posledice, ki so jih
družinam prinesle ekonomske težave, ki se pri adolescentih kažejo kot zloraba alkohola
in sovražno vedenje starejšega sorojenca do mlajšega. Temveč skrbno, zavzeto in
prisotno starševstvo zmanjšuje tudi negativne posledice, ki jih težke ekonomske
posledice prinašajo otrokom t. j. starševska stiska in partnerski konflikt med staršema
(Conger, Reuter in Conger 1994; Conder idr. 1992, 1993; Conger in Edder 1994).
Skrbno, zavzeto in pristno starševstvo napoveduje pozitivne prilagoditve pri šolskem
uspehu, v bližnjih odnosih z vrstniki in samozaupanju (Conger idr. 1992). Takšno
starševsto napoveduje nižje ravni prilagoditvenih težav, ki se kažejo kot antisocialno
63

vedenje in čustvena stiska celo v družinah, kjer doživljajo pomemben ekonomski
pritisk. Starši, ki so se izogibali sovražnemu in jeznemu starševstu, so zmanšali
posledice pozunanjenih in ponotranjenih težav pri adolescentih (Conger, Reuter in
Conger 1994). Te ugotovitve so potrdile tudi druge raziskave, in kažejo, da je skbno in
prisotno starševsko pomemben vir trdnosti (trdoživosti) za otroke, ki doživljajo težave v
svojem življenju (Luther idr. 2000; Masten 2001).
Za deklice je posebej pomembno, da so deležne materine skrbi, topline in podpore, kar
zmanjšuje nevarnost, da bi se ob povečanjem stresu pojavili depresivni simptomi (Ge
idr. 1994).
Skrbno in vključeno starševstvo v obdobju adolescence napoveduje pozitivno vedenje
(veliko topline, malo sovražnosti) do romantičnega partnerja v času mlade odraslosti.
Tako vedenje tudi napoveduje višjo kvaliteto odnosa (sreča, predanost), o kateri
poročata oba partnerja. Rezultati kažejo na možno povezanost med starševskim stilom
staršev mladega odraslega in kasnejšim vedenjem do njenega ali njegovega
romantičnega partnerja (Conger idr. 2000). Negativno in sovražno starševsko vedenje
kaže posledice tudi na odnosu med starši in adolescenti, ki bolj pogosto uporabljajo tako
obliko vedenja do staršev, kasneje v odnosu do svojega romantičnega partnerja in tudi
do svojih 2-4 letnih otrok. Prav sovražno starševstvo, ki so ga doživeli kot adolescenti v
svojih družinah, je dejavnik tveganja za napake v starševstvu do lastnih otrok (Conger
idr. 2001).

2.1.5 Odrasli odnosi navezanosti
Teorija navezanosti predpostavlja, da navezanost na starše in notranji delovni modeli
teh odnosov vplivajo na posameznika ne le v adolescenci, temveč tudi v odraslosti
(Bowlby 1988). Notranji delovni modeli vplivajo na obdelavo informacij, tako da
vodijo zaznavanje, spomin in pozornost, prav tako pa vplivajo tudi na ustvarjanje in
naravo nadaljnjih socialnih odnosov. Ti modeli tudi oblikujejo in vplivajo na čustveno
in vedenjsko regulacijo (Zimmermann 1999). Odrasli odnosi navezanosti so definirani s
štirimi značilnostmi: iskanje bližine, nudenje varnega izhodišča in varnega zatočišča ter
protest ob ločitvi. Pogoj za vzpostavitev odraslih odnosov navezanosti so spremembe na
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področju kognicije, telesnega, spolnega in čustvenega razvoja ter razvoj sposobnosti za
starševstvo (Erzar in Kompan Erzar 2011, 131), ki omogočijo enakovredne odnose, ko
lahko odrasli osebi navezanosti nudita druga drugi tako varno zatočišče, kot varno
izhodišče.
Raziskovalci, ki so nadaljevali delo Bowlbyja in Aisworthove so potrdili predpostavko,
da stili navezanosti, ki so nastali v otroštvu, ostajajo bolj ali manj enaki tudi v
nadaljnem življenju (Benoit in Parker 1994; Fonagy, Steele in Steele 1991; Hazan in
Shaver 1987; Mikulincer in Florian 1999b). Možne pa so tudi spremembe stilov
navezanosti, in sicer ob večjih spremembah v življenju primarne družine (Cugmas
1998) ter v partnerskih ali terapevtskih odnosih (Kobak in Hazan 1991; Siegel 1999).
Prav zaradi vseh sprememb je stabilnost stilov odrasle navezanosti še vedno predmet
diskusij in raziskovanja. Medtem ko za otroške stile razumemo, da so v stabilnih razmerah
dokaj stabilni (isto družinsko okolje, isti skrbniki), to za odrasle stile ni več samoumevno,
saj je odraslost tudi doba velikih sprememb glede najožjega družinskega okolja (intimne
zveze, poroka, ločitev, kronična bolezen, smrt partnerja). Pokazalo se je, da se v splošnem
spremeni eden od štirih stilov navezanosti in da se to razmerje povečuje s časom, ki preteče
med prvim in drugim merjenjem. Dejstvo je, da se odrasli stili stalno spreminjajo, kar je
navsezadnje povsem v skladu s teorijo navezanosti, ki poudarja vpliv preteklih in
neposrednih izkušenj s pomembnimi drugimi na oblikovanje notranjih delovnih modelov,
kakor tudi vpliv večjih dogodkov v življenju, če ti sprožijo sistem navezovalnega vedenja
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 205).

V 80-ih letih sta se razvili dve neodvisni liniji raziskovalcev, ki sta razlikovali naravo
navezanosti v odraslosti. Tako kot pri starejših otroci in mladostnikih, tudi pri odraslih
vedenje ne kaže več značilnosti navezanosti. Mainova (1991) je ugotovila, da način
pripovedovanja o izkušnjah z navezovalnimi figurami iz otroštva uporablja podobne
strategije kot vedenje malčkov v raziskavah Ainsworthove. Tako je za merjenje odrasle
navezanosti razvila poglobljeni intervju (Adult Attachment Interview). Drugi pristop
merjenja odrasle navezanosti pa so samoocenjevalni vprašalniki (Hazan in Shaver 1987;
Barholomew in Horowitz 1991; Collins 2008). Pomembne teme raziskovanja
navezanosti v odraslosti so: temeljni stili navezanosti v odraslih medosebnih odnosih,
kvaliteteta partnerskega odnosa v povezavi s stilom navezanosti, povezave med stilom
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navezanosti v otroštvu in navezanostjo v odraslosti, povezava stilov navezanosti med
starši in njihovimi otroci (Žvelc 2011).
Main in njeni kolegi (Georg idr. 1984; Main, Kaplan in Cassidy 1985) so razvili
intervju (AAI Adult Attachment Interview Intervju odrasle navezanosti), da bi prišli do
trenutnega stanja zavesti v povezavi z navezanostjo, ki izvira iz jezikovnih značilnosti
(npr. koherenca/povezanosti, skladnosti). Starše so spraševali o njihovih zgodnjih
navezovalnih izkušnjah, nedavnih izgubah in trenutnih odnosih s starši ali otroci. Glede
na opise odrasle kategorizirajo na avtonomne in neavtonomne (odklonilen (dissmising),
preokupiran (preoccupied) in nerazrešen (unresolved)). Številne raziskave so pokazale,
da je stanje zavesti glede na rezultate v AAI povezano s klasifikacijo navezanosti v
otroštvu in starševskim vedenjem, ki delno posreduje te povezave (Ijzendoorn 1995;
Madigan 2006).
Hazanova in Shaver (1987) sta temeljne koncepte teorije navezanosti prevedla v
koncepte, primerne partnerski zvezi odraslih in s samoocenjevalnimi vprašalniki skušala
ugotoviti stil navezanosti pri odraslih (Erzar in Kompan Erzar 2011, 203). Vprašalnik
vsebuje opise stilov navezanosti v odraslosti: varne, anksiozno-ambivalentne in
izogibajoče navezanosti v odraslosti (Žvelc 2011). Raziskave so pokazale, da bi bilo
treba o stilih odrasle navezanosti govoriti kot o dimenzijah in ne kategorijah. To bi
pomenilo, da odraslih ni mogoče preprosto uvrstiti v eno od treh skupin, ampak je bolj
verjetno, da vsaka skupina do neke mere kaže tudi poteze drugih dveh skupin. Razlika
med njimi bi bila v tem primeru le ta, da posamezniki iz ene skupine v svojih sedanjih
odnosih (oziroma po tem, kako trenutno doživljajo svoje odnose) pretežno uporabljajo
tipične strategije svoje skupine, pri čemer ni izključeno, da v določeni meri ali v drugih
okoliščinah ne uporabljajo tudi strategij drugi dveh skupin (Erzar in Kompan Erzar
2011, 203). Pri izogibajoči dimenziji gre za zmanjšanje ali prekinitev navezovalnega
vedenja v odnosu, za katerega je značilno nelagodje z intimnostjo, odvisnost in
razkrivanje čustev. Tesnobnost na drugi stani odraža tendenco hiperaktivacije
navezovalnega sistema v odnosih, kjer je značilna močna želja po bližini in močan strah
pred zavrnitvijo in zapustitvijo (Shaver in Mikulincer 2002). Visoke vrednosti na eni od
teh dimenzij odražajo večjo ne-varno navezanost, medtem ko nizke vrednosti na obeh
dimenzijah odražajo večjo varnost v navezanosti (Jones idr. 2015, 238).
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Avtorici Bartholomew in Horowitz (1991) sta izhajali iz opisov navezanosti v odraslosti
Hazanove in Shaverjevih (1987), vendar sta razvili nov model, ki izhaja iz
Bowlbyjevega koncepta notranjih delovnih modelov. Ugotavljata, da navezanost
definirata dve temeljni dimenziji: notranji delovni model sebe (lahko je pozitiven »sem
vreden ljubezni« ali pa negativen »nisem vreden ljubezni«) in drugih (lahko je pozitiven
»drugi ljudje so vredni zaupanja« ali pa negativen »drugi ljudje so nezanesljivi in
zavračajoči«) (Žvelc 2011). S kombiniranjem teh podob dobimo štiri odrasle stile
navezanosti: varno, zaskrbljeno ali tesnobno (angl. preoccupied), prestrašeno (angl.
fearfull avoidant) in odklonilno (angl. dismissing-avoidant). Izkazalo se je, da se
kategorije vprašalnika v glavnem ujemajo s tremi kategorijami vprašalnika Hazanove in
Shaverja vprašalnika (Erzar in Kompan Erzar 2011, 204). Varni stil odrasle
navezanosti, ki izhaja iz izkušenj sprejetosti in varnosti ob starših, ima o sebi in bližnjih
pozitivno podobo (»Ljudje so v splošnem dobronamerni in so mi pripravljeni pomagati,
z mano je vse v redu in taka pomoč je nekaj normalnega«). Tesnobni stil, ki izhaja iz
izkušenj, v katerih so bili odnosi napeti in negotovi, se kaže v obliki nezaupanja vase in
negativne podobe o sebi ter pozitivne podobe o drugih (»Ljudje so mi pripravljeni
pomagati, ampak sam se ne potrudim dovolj; vedno naredim nekaj narobe«). Prestrašeni
stil, ki predstavlja novo kategorijo glede na prejšnje modele, ima lastnosti izogibajoče
navezanosti, le da je v njegovem ozadju slaba podoba o sebi, kar pomeni, da sta za ta
stil značilni tako negativna podoba o drugih kot negativna podoba o sebi (»Drugi niso
vredni zaupanja in ti niso naklonjeni, pa tudi sam nisi vreden njihove pozornosti,
zaupanja, pomoči in ljubezni«). Odklonilni stil, ki izhaja iz izkušenj, v katerih so starši
spodbujali otrokovo samozadostnost in bili ob otrokovih stiskah precej zavračajoči, ima
pozitivno podobo o sebi ter negativno podobo o drugih (»Sam lahko poskrbim zase
tako, kot ne bo nihče drug. Nikogar ne potrebujem, na druge se ne gre zanašati«) (Erzar
in Kompan Erzar 2011, 204).
Čeprav AAI in samoocenjevalni vprašalniki o stilih navezanosti izhajajo iz iste
teoretične osnove in oboje imenujemo merilniki »odrasle navezanosti«, se razlikujejo v
mnogih ozirih in niso močno povezani med seboj (Roisman, idr. 2007 metaanaliza). Kot
je bilo že omenjeno, AAI kodira koherentnost pripovedi o zgodnji navezanosti, medtem
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ko samoocenjevalni vprašalniki merijo stile navezanosti (izkušnje v bližnjih odnosih) in
sprašujejo po izkušnjah osebe v trenutnih bližnjih odnosih (Jones idr. 2015, 238).
Do konca razvita sposobnost navezanosti (sposobnost sočutja in regulacije afekta ob
drugih), je pogoj vsakega odraslega intimnega in prijateljskega odnosa. Gre za
sposobnost, da oseba razume sebe v odnosu do drugih, da ima sposobnost pogrešanja,
hrepenenja, sočasno pa tudi raziskovanja. Gre za sposobnost govorjenja in razmišljanja
o sebi v odnosih (Kompan Erzar 2006a, 83).
Če to povežemo z znanjem o čustveni diferenciaciji (Kerr 1988), imajo varno navezani
dovolj visoko stopnjo osebne diferenciacije, da lahko ločijo sebe, svoje potrebe, želje in
čutenja od potreb, želja in čutenj drugih. Če sta partnerja varno navezana, imata večjo
sposobnost čustvene diferenciacije in tako boljše izglede, da bosta odnos vodila dobro,
brez trajnejših in razdiralnih konfliktov tudi ob začasnih (partnerjevih) transgresijah
(prekinitvah stika, neuresničenih pričakovanjih in ob neuspelih dogovorih v odnosu), saj
bosta ob tem zmogla ohraniti sebe ter odnos uporabila, da bodo njune potrebe
obojestransko slišane in zadovoljene (Kompan Erzar 2006; Rahne Mandelj 2015, 31).
Dosedanje raziskave kažejo, da je določen stil navezanosti (po AAI) povezan z
zakonskim zadovoljstvom. Pari z enim ne-varno navezanim partnerjem doživljajo več
konfliktov kot pari z dvema avtonomnima partnerjema, medtem ko pari z obema nevarno navezanima partnerjema doživljajo največ konfliktnosti (Erzar in Kompan Erzar
2011, 26). Večjo ranljivost mešanih parov, kjer je mož ne-varno navezan in žena varno,
so našli tudi Cohn in sodelavci (1992), ki so ugotovili, da ti pari slabše rešujejo
konflikte in izkazujejo manj pozitivnega vedenja (Erzar in Kompan Erzar 2011, 132).
Do podobnih ugotovitev so prišli Erzar in sodelavci (2010) in sicer, da so za občutja
sramu najbolj dovzetni tisti mešani pari, v katerih je mož ne-varno navezan in žena
varno navezana. Avtorji pojasnjujejo ugotovitev s tem, da bi lahko ženina samopodoba
v tem primeru postala negotova zaradi doživetega neuspeha v odnosu (Erzar idr. 2010).
Kar verjetno pomeni, da oba partnerja pri tem sledita stereotipni vlogi moškega in
ženske. Pri tem je stereotipno bolj dopustno, da ženska sledi moškemu oziroma se mu
pusti voditi, kot da bi moški sledil ženski. V primeru ne-varno navezanega moža in
varno navezane žene to pomeni, da prevladajo ne-varni vzorci navezovanja, ki odnos
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zapeljejo v bolj konfliktno in negotovo smer. Tak odnos ženski ne omogoča ne
potrditve na področju medosebnih odnosov, ne občutka, da lahko vpliva na moškega, ne
čustvene bližine in varnosti, kar je za njen občutek lastne vrednosti in samopodobe zelo
pomembno (Koprivc Prepeluh 2013). Raziskave pa nakazujejo, da so ne-varno
navezane ženske v zaročenih in poročenih parih tudi ogrožene, saj poročajo o večji
stopnji besednega in telesnega nasilja in več grožnjah z odhodom kot varno navezane
ženske (Erzar in Kompan Erzar 2011, 26).
V zadnjem času prevladuje mnenje, da te dimenzije, ki ji merijo samoocenjevalni
vprašalniki odražajo misli, čustva in vedenje tudi v drugih bližnjih odnosih, ne le z
romantičnimi partnerji (Mikulincer in Shaver 2007; Jones idr. 2015, 238). Collinsova in
Readova (1990) sta razvili lestvico odrasle navezanosti v intimnih odnosih (Adult
Attachment Scale), kasneje pa je Collinsova (1996) objavila popravljeno verzijo lestvice
odrasle navezanosti, s katero lahko merimo navezanost v bližnjih, ne le romantičnih
odnosih.
Otrok ali odrasli ima samo nekaj oseb, na katere se naveže, in večina raziskovalcev trdi,
da otrok izdela hierarhijo navezanosti, v kateri so nekatere osebe primarne, druge
sekundarne in tako naprej. Pri tem si lahko predstavljamo tudi, da določena oseba trajno
ostane prva v tej hierarhiji (Kompan Erzar 2006a, 90). Raziskava med osebami starimi
med 8 do 93 let, je pokazala, da je v starosti med 8 12 let mati najpomembnejša oseba
bližine, njej sledi oče in sorojenci. Tudi v starosti od 21 39 let so še vedno kot prvo
omenili mamo, večinoma je sledil partner. Med 40 59 let je bil na prvem mestu partner,
nato otroci, šele nato mama. V starosti med 60 79 let mame niso več omenili, še vedno
je kot najbližja oseba ostajal partner. (Antonucci, Akiyama in Takahahashi 2004, 353).
Mati je glavna oseba navezanosti v otroštvu in čeprav jo kasneje pogosto zamenja
partner, do srednje odraslosti mati ostaja bližnja oseba navezanosti. Da začne izginjati iz
kroga najbližjih odnosov, je verjetno povezano z njeno smrtjo (Magai 2008, 539). Tudi
raziskava odraslih otrok je pokazala, da jih je kar 73 % opisalo, da so si zelo blizu s
svojo materjo (proti nekako blizu, sploh ne blizu) (Silverstein in Bengtson 1997, 429).
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2.2

NAVEZANOST IN EMPATIJA

Teorija navezanosti lahko precej dobro napove razvoj empatičnih sposobnosti. Ne le
način bivanja v odnosih navezanosti, temveč predvsem starševska odzivnost, ki je
temelj za občutek varnosti, omogoči porajanje empatije (Weinfield idr. 2008, 87).
»Empatija je vzajemen proces, ki se udejanja v pristnem in spontanem afektivnem
srečanju v sedanjem trenutku med dvema osebama in ima moč vzajemnega
preoblikovanja nevrobioloških struktur obeh posameznikov« (Simonič 2010, 347).
Razvije se v odnosu med starši/skrbniki in otrokom, v katrem je poleg značilnosti, kot
so temperament, navezanosti, stil starševstva itn., ključnega pomena primerna
starševska odzivnost na potrebe otrok, ki pa mora biti zaznamovana z rahločutnostjo in
nežnostjo. Takošno odzivanje je tudi prvi in najmočnejši model empatije (van der Mark
2001). Sposobnost odraslih možganov in telesa, da se odzivajo na drobne znake afekta,
je osnova otrokovega razvoja in hkrati osnova empatije tudi v odraslih odnosih. Lahko
tudi rečemo, da je empatija osnovni mehanizem socialnega razvoja, ki določa in gradi
sposobnost regulacije emocij, torej afekta, kar je pogoj za medčloveški stik (Kompan
Erzar 2006, 27). Empatična uglašenost z otrokom pomeni sposobnost odrasle osebe, da
zmore otrokove potrebe, težave in želje postaviti pred svoje lastne potrebe, kar omogoča
sposobnost dovolj dobrega starševstva (Erzar in Kompan Erzar 2011, 35). Zato sta moč
afektivnega odnosa med staršem/skrbnikom in otrokom ter vzajemna odzivnost v tem
odnosu tisti prvini, na katerih se kasneje razvijejo pogoji za pravo empatijo. Razvijanje
čustvenega razumevanja, na katerem je utemeljena empatija, je počasen in naporen
proces, ki se začne s prepoznavanjem in odzivanjem dojenčka na čutstvene izraze
drugih (Simonič 2010, 165).
Glede na predvidevanja Bowlbyja (1973) ter Staytonove in Answorthove (1973), nevarno navezane otroke stalno skrbi, ker se ne morejo zanesti na svoje starše ali niso na
razpolago takrat, ko jih potrebujejo. Tako otroci lahko doživljajo stalen strah, da bodo
ranjeni in osamljeni. Strah pred ločitvijo in zapustitvijo presega otroško obdobje in se
prebuja tudi v adolescenci in odraslosti, kadar potrebujemo zaščito in tolažbo.
Tesnobnost te vrste je posebej značilna za posameznike, katerih pretekle navezovalne
odnose označuje nepredvidljiva, nekonsistentna odzivnost, ki lahko spodbudi tesnobo in
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način soočanja, ki temelji na kronični opreznosti. Drug odziv na nerazpoložljivost in
zavračanje staršev oziroma skrbnikov je jeza. Jeza je tudi naraven odziv na strah
povzročen z ločitvijo od osebe navezanosti in izraža nezadovoljstvo zaradi ločitve in
preprečuje, da bi do tega ponovno prišlo (Bowlby 1973). Kronična jeza je odgovor na
kronično nerazpoložljivost navezovalne osebe in se kaže v neprilagojenih oblikah
izražanja jeze in agresivnega vedenja, ki je usmerjeno v skrbnika, kasneje pa tudi v
nove odnose. Izogibajoči otroci, ki so kronično zavrnjeni in neorganizirani otroci, ki
imajo prestrašene ali zastrašujoče skrbnike, bodo kasneje bolj pogosto izražali jezo na
agresiven način (Weinfield idr. 2008, 87).
Empatija je na mnogo načinov komplementarna agresiji. Medtem ko agresija pogosto
odraža odtujenost in prekinitev diadičnega odnosa, empatija okrepi povezanost in
poveča čustveno usklajenost. Agresija je v precejšnji meri odvisna od pomanjkanja
empatije ali čustvene identifikacije z drugimi (87). Stalno zadovoljevanje otrokovih
potreb v detinstvu ne pomeni stalne odvisnosti in razvajenosti, temveč temelj za razvoj
otrokovega občutka, da se lahko zanese nase, in empatične naravnanosti. Tisti, katerih
starši so bili odzivni na njihove potrebe, se naučijo, da ko je človek v stiski, nekdo
pomaga in zagotovi skrb in tolažbo. Ponovitev izkušenj diadične interakcije in
regulacije je nekaj naravnega. Za nekatere, posebej tiste z izkušnjo varne navezanosti, to
omogoči porajanje empatije (88).
Ugotovitve številnih študij mladostnikov dokazujejo, da so materine značilnosti, ki
kažejo na nizko odzivnost, pozornost, skrb in onemogočanje avtonomije, povezane z
mladostnikovo tesnobnostjo in izogibanjem. Čeprav materina empatična občutljivost v
najstniških letih morda ne odraža enake stopnje občutljivosti, ki se je pokazala v
otrokovem prvem letu življenja, ko se razvijajo individualne razlike v varni navezanosti,
je razumljivo, da pričakujemo, da odnos med materjo in otrokom, posebej v času
adolescence, ohrani materino natančno zaznavanje čustvenih stanj in še naprej
zagotavlja občutek varne navezanosti (Allen in Land 1999).
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2.3

TEORIJA

NAVEZANOSTI

TEORIJA

O

REGULACIJI

AFEKTA
Bowlby je v jedro svoje teorije postavil vzajemnost regulacije afekta, ki vedno poteka
na treh ravneh (telesni, kognitivni in emocionalni) hkrati. Povezave med temi ravnmi
nastanejo izključno preko vzajemne regulacije med otrokom in starši, torej v obdobju
formiranja primarne navezanosti. Temeljna funkcija navezanosti je vzpostavitev
psihobiološke uglašenosti in sinhronosti v regulaciji bioloških in vedenjskih sistemov na
organski ravni. Iz zgodnjega odnosa med otrokom in materjo se na podlagi
ponavljajočih se izkušenj izgube stika in ponovne vzpostavitve stika izoblikuje temeljni
psihični konstrukt, ki postane delovni model dojemanja odnosov in sebe v odnosu do
drugega, ki ga Bowlby poimenuje notranji delovni model, ki se kaže tudi v kasnejših
odnosih navezanosti. Zunanja oblika vzajemnega vedenja in odzivnosti med intimnimi
partnerji oziroma med otrokom in materjo je namreč enaka notranjemu sistemu
regulacije emocij v notranjepsihični strukturi posameznika (Kompan Erzar 2006, 48).

2.3.1 Afekt
Afekt je zunanji izraz notranjih nezavednih emocionalnih stanj, kar so dejansko
vzburjeni možganski krogotoki, ki uravnavajo tip aktivnosti, napetosti telesa in stopnjo
budnosti (Kompan Erzar 2006, 26). Afekt se pokaže skozi neverbalne signale, vključno
s tonom glasu, izrazom obraza in držo telesa (Siegel 1999, 128; Kompan Erzar 2006,
96)
Emocije imajo tri plati: določeno stanje vzburjenosti možganov, telesni izraz in zavestni
pomen. Nezavedni del emocij je afekt, zavestni del je čutenje. Posameznik zavestno
uporablja čutenja, medtem ko je afekt stanje, ki ga prepoznamo takrat, ko obstoječi
izrazi čutenj ne ustrezajo moči in intenzivnosti vznemirjenja oziroma tesnobe, ki jo
posameznik doživlja. Afekt je stanje možganov, ki potrebuje nov pomen, ki bo to
vznemirjenje pomiril in mu omogočil vstop v zavestno čustveno dinamiko (Siegel 1999;
Kompan Erzar 2006, 96).
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Zunanjemu izrazu afekta pravi Siegel tudi »primarne emocije«, ki opisujejo tok
različnih možganskih stanj in spremembe v njihovi aktivaciji. Razvojno pomenijo
primarne emocije tudi področje stika med otrokom in starši, saj prav sposobnost staršev,
da svoje možgansko stanje prilagodijo otrokovemu, oziroma uglasijo na otrokovo,
zahteva od staršev sposobnost direktnega prepoznavanja (pomeni izven zavestnega
razumevanja) drobnih neverbalnih znakov, s katerimi se kaže otrokovo stanje (Siegel
1999; Kompan Erzar 2006, 26). Primarne emocije se ne spreminjajo, spreminja se samo
stopnja zavedanja in ločevanja stanj zavesti, torej občutij, ter rastoča sposobnost
človeka, da občutja diferencira med seboj in jih imenuje. Otrok na začetku razloči le
prijetno od neprijetnega, sčasoma začne prepoznavati jezo, žalost, strah, Kasneje v
odraslosti pa lahko loči med žalostjo in razočaranjem, jezo in obžalovanjem (29).
V povezavi s pojmoma afekta in emocij oziroma čustev, kot jih je poimenoval Siegel
(1999), se najpogosteje uporablja tudi pojem temeljna čustva. Ta čustva naj bi bila
univerzalna, jasna, razločna, z različnimi obraznimi izrazi, morda celo z različnimi
nevrološkimi potmi oziroma krogotoki. Preučujemo jih lahko brez verbalnih poročil o
notranjem doživljanju, zajemala pa naj bi tako vedenjske, avtonomne, kognitivne in
druge mentalne procese v najširšem pomenu, z izjemo visoko socializiranih emocij, kot
so sram, krivda, ponos ipd. (Kompan Erzar 2006, 27).
Če je afekt takrat, ko izrazi čutenj ne ustrezajo intenzivnosti in moči vznemirjenja
oziroma tesnobe (Siegel 1999), lahko rečemo, da smo v stanju stresa v afektu in da šele
prepoznavanje, poimenovanje te tesnobe vključi zavestni del, da prepoznamo čutenja, in
zato je regulacija stresa dejansko regulacija afekta.

2.4

Regulacija afekta

Ameriški raziskovalec Alan L. Sroufe z univerze v Minnesoti je v svoji knjigi o
čustvenem razvoju (1996) prvi definiral odnose navezanosti kot diadično regulacijo
čustev, v kateri se biološki, nagonski nastavki za razvoj otrokovih funkcij in
sposobnosti

povežejo

s

psihološkimi

in

izkustvenimi

danostmi

otrokovega

medosebnega okolja in katere cilj je prehod od diadične regulacije čustvenega
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vzburjenja k samoregulaciji. V zadnjih letih je to pojmovanje dobilo naslutene
razsežnosti z odkritji na področju delovanja možganov, ki so dodatno potrdila, da je
temeljna dinamika odnosov navezanosti recipročna in da ima v tej dinamiki osrednje
mesto afekt kot notranji, se pravi organski motivacijski sitem, ki podpira medosebno
navezovanje. Nevroznanstvene raziskave so izpostavile dve najbolj splošni značilnosti
regulacije afekta, in sicer dominantno vlogo desnohemisfernih inhibitornih procesov v
obdobju kritičnega razvoja otrokovih možganov ter dvosmerno regulacijo med višjimi,
zavestnimi, in nižjimi, nezavednimi možganskimi centri (Erzar in Kompan Erzar 2011,
141).
Regulacija afekta je največkrat definirana kot vrsta kontrolnih procesov, s katerimi
zavestno in spontano vplivamo na naša čustva, jih izkušamo in izražamo z vedenjem.
Ker pa naše doživljanje dobiva pomen tudi na nezavedni ravni, je nezavedna regulacija
afekta za človekove preživetvene funkcije bolj bistvena kot zavedna, razvije pa se v
procesu navezovanja v zgodnjem otroštvu. Kolikor bolj otrok zmore znotraj varnega
odnosa navezanosti s primarnim skrbnikom razviti zmožnosti za regulacijo afektov in
afektivne sposobnosti, ko ponotranji neverbalno in nezavedno odnosno regulacijo
afekta, toliko bolj se zaveda samega sebe in lahko vzpostavlja zrelejše odnose z
drugimi. Zato pri dojenčku ne moremo govoriti o regulaciji afekta izven konteksta
vzajemne regulacije afekta z materjo (Schore 1994, 1999). Pri tem je pomembna
materina psihobiološka usklajenost z dinamičnimi spremembami dojenčkovih telesnih
notranjih stanj centralnega in avtonomnega vzburjenja. Preko vzajemnega zrenja mati
oceni neverbalne izraze dojenčkovega vzburjenja in skupaj z dojenčkom regulira njegov
razvijajoči centralni in avtonomni živčni sistem oziroma pozitivna in negativna
afektivna stanja. V primeru, da preplavljajoča travmatična občutja niso regulirana, jih
posameznik ne more prilagojeno integrirati v svoje čustveno življenje, to pa pomeni, da
se ne morejo integrirati nižja in višja področja v desni polovici možganov. Posledično
se ne more razviti fleksibilna in prilagodljiva strategija za soočenje s stresom, razvije pa
se patološka disociacija (Schore 1994, 1999).
Čustveno vzdušje, ki ga otroci vsakodnevno izkušajo, ima pomemben vpliv na celoten
čustveni razvoj in razvoj čustvene regulacije. Čustveno vzdušje v družini odraža
kvaliteto odnosov (navezanost, starševski stil in zakonski odnos) ter količino pozitivnih
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in negativnih čustev, ki so prisotna med člani družine (Darling in Steinberg, 1993;
Sheffield Morris idr. 2007). Čustveno vzdušje se kaže v razpoloženju, ki je temeljni
afektivni ton posameznika v določenem času (Siegel 1999) in vpliva na proces
mišljenja, čustvovanja, delovanja in dojemanja sebe, drugih in sveta (Kompan Erzar
2006, 96). Sheffield Morris in sodelavci (2007) predvidevajo, da na način čustvene
regulacije v okviru družine vpliva tudi spol otroka. Ugotavljajo, da imajo dekleta
ponavadi boljšo čustveno regulacijo od dečkov, kar je lahko posledica prirojenih razlik
v ravni reaktivnosti, hkrati pa tudi od spola starša, ki lahko različno vpliva na
socializacijo čutenj deklice ali dečka (Klimes-Dougan idr. 2007, 326). Hkrati pa tudi
nevrološke raziskave dokazujejo, da imajo ženske večje orbitofrontalne predele
možganov, ki so vključeni v čustveno regulacijo (Williams idr. 2009, 257). Matere so
bolj vpletene v čustveno življenje otrok kot očetje. Ugotavljajo, da razen jeze (fantje so
za izražanje jeze pogosteje kaznovani kot dekleta) pri socializaciji čutenj ni pomembnih
razlik med spoloma (Klimes-Dougan idr. 2007, 326). Deklice izražajo več ranljivih
čustev (npr. žalost, bolečina, strah) in pričakujejo bolj pozitiven odziv staršev in
vrstnikov na izražanje teh čutenj v primerjavi z dečki (Shipman idr. 2003). Študije
kažejo, da starši nekatera čustva smatrajo za bolj primerna pri deklicah (žalost) in
dečkih (jeza) in pri regulaciji čutenj uporabljajo različne strategije. Deklice spodbujajo
k uporabi strategij, ki so usmerjene v odnose, dečke pa k bolj aktivnim in
instrumentalnim strategijam čustvene regulacije (Sheffield Morris idr. 2007). Pri mladih
odraslih ugotavljajo, da se materina kontrola, posebej psihološka, povezuje z nizkimi
ravnmi čustvene regulacije (Manzeske in Dopins Strighe 2009).
Glede na sprejetost čutenj in pričakovanega odziva na čutenja, posledično tudi na
pričakovano čustveno regulacijo v odnosu, otroci ter kasneje tudi mladostniki in odrasli
začnejo izražati le določeno vrsto čutenj. To pomeni, da lahko ozavestijo le tista
afektivna stanja, ki bodo našla pravi odgovor in bodo zato tudi ozaveščena, ostale
emocije pa ostajajo na nezavedni ravni, na ravni afekta in lahko posledično pripeljejo
do kroničnega stresa. Saj kakor pravita Erzar in Kompan Erzar (2011) kronični stres
praviloma povzročajo nepoznani viri strahu in groze, za katere ljudje ne najdejo pravih
odgovorov in rešitev, oziroma za katere sploh ne pomislijo, da bi nanje kakorkoli
vplivali ali jih spremenili. Ob tem doživljajo veliko mero nemoči, ujetosti, jeze, …
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Pogosti načini kontrole so brezplodno premišljevanje, tuhtanje, umik vase in molčanje
ter čustvena zamrznjenost in pasivnost. Otrok tega ne razume in zato doživlja starše kot
nedostopne, odsotne in odtujene (Erzar in Kompan Erzar 2011, 31). Naši možgani se
zanašajo na možgane drugih, da lahko ostanejo zdravi, sploh ko so v stresu. Ko smo
soočeni z boleznijo, katastrofo, stresom ali izgubo, se ljudje obrnemo drug na drugega
po tolažbo, podporo, regulacijo in ohranjanje stabilnosti (Cozolino 2002, 229; Rahne
Mandelj 2015, 49), kar pa ni mogoče, če so drugi (starši, partnerji) obremenjeni in
zasedeni z lastnimi občutji.
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3. STRES

3.1

OPREDELITEV IN VRSTE STRESA

Stres je univerzalen fenomen in je pomemben del našega življenja. Pojem stresa izvira
iz tehnike, kanadski biolog Seyle (1974) ga je prenesel v biologijo, nato pa se je hitro
začel uporabljati tudi v psihologiji. Stres je sklop odzivov našega organizma na
delovanje stresorjev, ki poteka po zakonitem vzorcu. Stresor je vsak vpliv, ki učinkuje
na organizem in vsi stresorji niso škodljivi in obremenjujoči. Gre za povsem normalno
odzivanje telesa (fiziološko, psihološko in vedenjsko), ko se poskuša privaditi notranjim
in zunanjum pritiskom stresorjem (dogodkom, situacijam, predmetom, ki jih doživi
posameznik kot stresni element) (Musek 2010, 366). Stresorji so lahko biološki (lakota,
žeja, bolezen), fizični (potres, požar, skrajna temperatura okolja), psihološki (strah,
neuspehi in negativna pričakovanja) in socialni (konflikti v družini ali pri delu,
brezposelnost) (Bilban 2007, 31). Stres je v najširšem smislu sklop odzivov našega
organizma, ki nastanejo zaradi preobremenjenosti, ko je ogrožena telesna in duševna
integriteta človeka.
Koristen in zato pozitiven stres, je opredeljen tudi kot stres za preživetje, ko telo
aktivira vse razpoložljive sposobnosti in energijo, da se sooči z dano situacijo (Schmidt
2003). Ta stres je ponavadi kratkotrajen in dopušča ustrezno okrevanje telesa po stresu
in je za posameznika koristen, saj omogoča prilagajanje organizma na okolje, spodbuja
spopadanje s problemi in motivira za delo. Razlikujemo akutni (neprijeten ali
nepričakovan dražjaj (zvok, hrup, svetloba), nezgoda, poškodba, bolezen, neprijeten
zdravstveni poseg, pa tudi konfilkt, izguba bližnjega, ponižanje idn) in kronični ali trajni
stres (nespečnost, utrujenost, trajne bolezni, indvalidnost, družinske vloge (npr.
materinstvo, poklicne naloge in negotovana socialna ali finančna situacija itn.) (Musek
2010, 367). Stres je problematičen takrat, ko je stresnih situacij preveč za posameznika,
so preveč zgoščene, intenzivne, premočne ali predolgo trajajo. Takrat govorimo o
škodljivosti stresa.
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3.2

ODGOVOR MOŽGANOV IN TELESA NA STRES

Človek je nedeljiva celota in vse, kar se dogaja v telesu in v okolici, se odraža na
celotnem organizmu. To povezanost in prilagodljivost omogoča živčni sistem, ki je
korelacijski in integracijski mehanizem za vse telesne funkcije, reakcije in prilagoditve
telesa na okolje. Živčni sistem delimo na centralni (možgani, hrbtenjača) in periferni del
(somatski in avtonomni), ki deluje kot usklajena celota. V nadaljevanju bomo
predstavili dve poti oziroma dva sistema, ki sodelujeta pri odgovoru na stres, in sta
neločljivo povezana.
Telo se odzove na zelo stresen dražljaj z dinamičnim celovitim telesnim odgovorom, ki
vključuje različne nevrotransmiterske sisteme (kateholaminski, serotoninski in
dopaminski) in različne nevroendokrine osi, vključno z hipotalamo-hipofiznosuprarenalno (HPA) osjo10, ki med drugim izloča tudi kortizol (Liebreman in Van Horn
2011, 42), ki je pomemben hormon pri proučevanju telesnega odgovora na stres.
S proučevanjem in raziskovanjem telesnih procesov, ki se prepletajo s psihološkimi
procesi in vedenjem, se ukvarja psihofiziologija. Ta pristop vključuje tudi meritve
fizioloških sistemov, kot so aktivnost avtonomnega živčevja in meritve aktivnosti
hipotalamus-hipofizne-adrenokortikalne osi, ki imajo nalogo izzvati stresni odziv
organizma. Te podatke zbirajo z meritvami kortizola in meritvami srčnega utripa (Fox
in Hane 2008, 217).
Telo oblikuje odgovor na stres na osnovi zunanjih senzoričnih informacij, ki jih filtrira
talamus in jih posreduje po dveh ločenih poteh. Po prvi poti pošlje senzorične vtise do
amigdale, ki senzoričnemu dražljaju doda čustven pomen in po potrebi sproži odziv
strahu. Sočasno pa senzorična informacija potuje po počasnejši poti, do vizualnega
prefrontalnega korteksa, ki je center analiziranja, načrtovanja in izvrševanja (LeDoux
1998). Preživetje je odvisno od hitrega telesnega odziva na nevarnost, ki je možna le
preko krajše poti do amigdale. Telo pripravi na samoobrambo, če se soočimo s situacijo,
ki jo amigdala in povezane strukture prepoznajo kot nevarno. Aktivira se simpatični
10

Os, ki povezuje hipotalmus, hipofizo in nadledvične žleze.
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živčni sistem, ki preusmeri dotok krvi v aktivne mišične skupine, torej proč od funkcij,
ki niso vključene v odgovor na nevarnost. Sočasno se aktivira krvni sladkor, ki poveča
dotok energije v mišice, pospeši se utrip srca in poviša se krvni tlak, kar omogoča
oskrbo vitalnih organov in povečanje zenic, ki omogoča, da v oko pride več svetlobe
(Southwick idr. 1995). Možgani sprožijo te telesne spremembe kot odgovor na splošno
nevarnost.

3.2.1 Hipotalamo-hipofizno-suprarenalna (HPA) os
Zapletena mreža interakcij med hipotalamusom, hipofizo in nadledvičnimi žlezami
(HPA os), ureja telesne funkcije, kot so temperatura, prebava, imunski sistem,
razpoloženje, spolnost in raba energije Prav tako nadzoruje odziv telesa na stres in
travme (Folden Palmer 2001, 58). Pri odgovoru na zunanje in notranje dražljaje ima
amigdala pomembno vlogo pri aktivaciji HPA osi preko hipotalamusa, ki kontrolira
izločanje adrenokortikotropičnih hormnonov (ACTH) iz hipofize, ki sprožijo odziv
nadledvične žleze, kar posledično povzroči izločanje vsokih ravni kortikosteroidov,
vključno s kortizolom (LeDoux 1998).
Kako so dražljaji ovrednoteni ni pomembno le zaradi stresnega odgovora, ampak tudi za
obdobje, ki temu odzivu sledi. Če je dražljaj ovrednoten kot nevaren, ostajata HPA os in
parasimpatični sistem aktivna. Ta proces se ustavi, ko se v primeru šibkega ali
zmernega stresa preneha izločati kortizol. Daljši in hujši stres pripelje do kronične
aktivacije, kadar se kortizol in drugi stresni hormoni izločajo daljši čas (Liebreman in
Van Horn 2011, 43).
Posledica daljše izpostavljenosti visokim ravnem kortizola povzroči celično smrt v
možganih. V raziskavi 7-13 letnikov s simptomi PSTM so ugotovili, da višja raven
kortizola v 12-18 mesecih povzroči zmanjšanje hipokompusa, ki je sorazmerno s
količino kortizola (Carrion idr. 2007, 509). Živčni sistem se sčasoma navadi na visoke
ravni kortizola, tudi kadar dražljaji niso travmatični (Liebreman in Van Horn 2011, 43).
Aktivacijo HPA osi lahko merimo z meritvami možganske aktivnosti, vendar so pri
raziskavah z otroci meritve kortizola v slini veliko bolj enostavne, saj otroci težko
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izpolnjujejo zahtevane pogoje pri raziskavah možganov (slediti navodilom, biti pri
miru) (Fox in Hane 2008, 217). Je pa treba upoštevati, da ima izločanje kortizola znotraj
HPA osi svoj ritem, ki odgovarja počasi, zato je potrebno počakati od 25-30 minut,
preden lahko zaznamo spremembe kortizola (219) in upoštevati, da so vrednosti
kortizola pri odraslih ponavadi zjutraj nižje kot čez dan (Gerhardt 2004, 58).
Odgovor telesa na stresno situacijo z aktivacijo HPA osi vpliva tudi na srčno-žilno
regulacijo, dihanje, kontrolo apetita, s stresom povezanega vedenja in razpoloženja ter
na pretok krvi v možganski skorji (Lehnert idr. 1998). Desetletja so odziv na stres
opisovali kot mehanizem »boja ali bega«, ki organizmu omogoči beg in boj, kot najbolj
učinkovita načina soočenja z nevarnostjo (Cannon 1932), vendar predvsem za moške,
kakor ugotavaljajo raziskovalci v zadnjem času (Taylor idr. 2000).

3.2.1.1 Ženski odgovor na stres
Dvojni model odziva na stres (beg in boj) je zelo ozek in ne zajema razlik soočanja z
nevarnostjo med spoloma (Taylor idr. 200, 2006). Tako moški kot ženski organizem se
na stres odzoveta, kot smo opisali zgoraj, vendar v odzivu na stres sodelujeta tudi
hormona oksitocin in progesteron. Raziskovalci predvidevajo, da oksitocin soustvarja
značilno ženski odgovor na stres.
Oksitocin izloča hipofiza ob različnih stresnih situacijah in povzroča sproščenost,
znižanje strahu in manjšo aktivnost simpatičnega živčevja, kar je povezano z različnim
vedenjem pri soočanju s stresom (Uvnas-Moberg 1997). Raziskovalci ugotavljajo, da je
oksitocin pri ženskah morda bolj izrazit kot pri moških zato, ker ženske v stresnih
situacijah izločajo več oksitocina kot moški. Predvidevajo, da zato, ker androgeni
hormoni ovirajo izločanje oksitocina (Ježová idr. 1996) oziroma zato, ker učinkovanje
oksitocina uravnava estrogen. Razlik med spolama pri progesteronu niso opazili, je pa
povezan z motivi vzbujenosti in pripadnosti.
Ker so v neposredno zaščito otroka ponavadi vključene ženske bolj kot moški, so
Taylor in sodelavci (2000, 2006) poskušali razložiti razlike v ravneh oksitocina med
spoloma z zahtevami starševske skrbi. V času nosečnosti, dojenja in nege dojenčka, so
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ženske posebej izpostavljene in ranljive. Že raziskave sesalcev so pokazale, da samice
pod stresom redko zapustijo svoje mladiče, ko so z njimi vzpostavile materinske vezi
(Brizendine 2007, 62). V primeru nevarnosti mati niti z bojem, niti z begom ne bi mogla
zaščititi svojega naraščaja. Zato so ženske verjetno prilagodile vedenjske vzorce
soočenja s stresom tako, da naraščaj zaščitijo in se združujejo z drugimi ženskami. To
vrsto vedenja so poimenovali »poskrbi ali podpri« (tend or befriend), kot protiutež
reakciji »boja ali bega« (fight-or-flight) na nevarno situacijo (Taylor 2000, 413).

3.2.1.2 Povezanost HPA in HPG osi
Možgani
Hipotalamus

STRES

GONADOLIBERIN (GnRH)

KORTIKOLIBERIN (CRH)

sproščujoči hormon gonadotropinov

sproščujoči hormon kortikotropina
Adenohipofiza

ŽENSKA
HIPOTALAMO-HIPOFIZNOGONALNA OS (HPG os)

HIPOTALAMO-HIPOFIZNOSUPRARENALNA OS (HPA os)

FOLIKEL-STIMULIRAJOČI
hormon (FSH) in
LUTEINIZIRAJOČI hormon (LH)

ADRENOKORTIKOTROPIN

PRESNOVNI
UČINKI

REPRODUKCIJA

hormon (ACTH)

Nadledvični žlezi

Jajčniki
Ledvici

KORTIZOL

ESTROGEN in
PROGESTERON

Slika 1. Endokrino delovanje HPA osi ob odgovoru na izpostavljenost stresu ter delovanje ženske
hipotalamo-hipofizno-gonalne (HPG) osi.
(http://www.sfu.ca/~kgsalvan/Stress_and_Maternal_and_Child_Health.html)

Iz slike 1 je razvidno, da je začetek obeh osi v povezavi med hipotalamusom in
hipofizo. Med pomembnejša hipotalamična hormona spadata poleg drugih tudi
kortikoliberin

(CRH)

in

gonadoliberin
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(GnRH).

Nekateri

hormoni

delujejo

spodbujevalno, drugi zaviralno. Delovanje hipotalamičnih hipofizotropnih hormonov
običajno ni omejeno le na uravnavanje enega hormona hipofize: CRH spodbuja
sproščanje hormona adrenokortikotropina (ACTH) iz hipofize v kri, GnRH spodbuja
izločanje LH in FSH iz gonadotropnih celic. Hipofiza je endokrina žleza, ki je nadrejena
nekaterim perifernim žlezam. S hormonom ACTH uravnava delovanje skorje
nadledvičnih žlez in z gonadotropini (LH in FSH) delovanje gonad (s hormonom TSH
uravnava tudi delovanje ščitnice). Hormoni ciljnih žlez po negativni povratni poti
zavirajo tvorbo in izločanje hipotalamičnih sproščevalnih hormonov in neposredno
hipofiznotropnih hormonov: kortizol iz nadledvične žleze zavira izločanje CRH in
ACTH (oba hipotalamična hormona), testosteron oz. estradiol iz gonalnih žlez zavirata
izločanje GnRH in LH (hipofizna hormona) (ščitnični hormoni zavirajo izločanje TRH
(tiroliberin-hipotalamični hormon) in TSH (trotropin-hipofizni hormon) (Pfeifer).
HPA os neposredno vpliva na delovanje nadledvičnih žlez, spolnih žlez in ščitnice.
Skupaj s HPG osjo tvorita funkcionalno celoto, ki povezuje živčni in endokrini sistem.
Oba integracijska sistema usklajujeta delovanje posameznih organov, zagotavljata
dinamično ravnovesje in stalnost notranjega celičnega okolja ter skrbita za rast,
dozorevanje in reprodukcijo organizma (Meyer in Quenzer 2005).
Raziskovalci menijo, da v primeru kroničnega stresa, ko telo neprestano blokira
funkcije, ki niso direktno povezane s preživetjem, stresni odziv telesa preko HPA osi
vpliva tudi na ravni estrogena in progesterona, saj telo iz progesterona sintetizira
kortizol, estrogen in testosteron, kar pri kroničnem stresu vodi do hormonskega
neravnotežja.

3.2.1.3 Ženska in duševno zdravje
Ugotavljajo, da pri ženskah na stresni odziv vplivajo tudi spreminjajoče se ravni spolnih
hormonov v predmenstrualnem obdobju, pred in po porodu, v času prehoda v
menopavzo in ob uporabi oralne kontracepcije (Young in Korszun 2002, 65). Hkrati pa
je tudi ženska amigdala večja in pri ženskah hitreje odreagira kot moška, zato stres in
strah hitreje sprožita delovanje amigdale, zato so tudi občutja tesnobe pri ženskah
štirikrat pogostejša kot pri moških (Brizendine 2007, 147-148).
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Tesno povezavo med HPA in HPG osjo opazimo že pri razvoju fetusa, ko se aktivacija
spolnih hormonov odraža na HPA osi. Sklepajo, da je morda ta mehanizem podlaga za
pogostejše motnje razpoloženja pri ženskah v primerjavi z moškimi. Meritve so
pokazale, da imajo depresivne ženske ravni estrogena ponavadi nižje in ravni
testosterona višje (medtem ko so ravni testosterona pri depresivnih moških nižje). Ker
so največji vir androgenov pri ženskah nadledvične žleze (pri moških moda), kaže na to,
da je v času depresije HPA os bolj aktivna, medtem ko je HPG os manj aktivna (Young
in Korszun 2002, 65). Znanstveniki verjamejo, da večje tveganje za depresijo pri
ženskah povzročajo možganski tokokrogi na katere vplivajo estrogen, serotonin
(Brizendine 2007, 148) in genetski dejavniki. Vsako leto odkrivajo različice genov,
povezanih z depresijo. Ta biološka občutljvost se povezuje tudi s sociološkimi dejavniki
(Maltin 2012) oziroma družbenimi vlogami.
Ugotavljajo da do pubertete ni razlik v obolevnosti za depresijo glede na spol, v času
pubertete, pa dekleta že kažejo več depresivnih simptomov kot fantje. Študentke so
poročale, da so občasno depresivne v 11 %, moški v 6 % in taka razlika med spoloma
obstaja tudi kasneje v odraslosti (Maltin 2012, 386).Ta preobčutljivost pri najstnicah in
ženskah pomeni, da pogosteje trpijo zaradi depresije in tesnobe predvsem v plodnih
letih (Brizendine 2007, 148) oziroma, da so razpoloženjske motnje dvakrat pogostejše
pri ženskah kot pri moških, pri čemer to razmerje velja za veliko depresivno epizodo in
distimijo (Maltin 2012, 392), bipolarna motnja pa je enako prisotna pri obeh spolih.
Podoben delež je tudi pri večini tesnobnih motenj, še posebej pri panični in
generalizirani tesnobni motnji. Tudi bulimija nervoza je tipično ženska motnja (Barlow
in Durand 2002). Pri ženskah je veliko bolj razširjen odziv na travmatično doživetje z
disociacijo, simptomi posttravmatske stresne motnje (PTSM) in internaliziranim
travmatičnim vedenjem. Raziskave kažejo, da so ženske bolj dovzetne za travmo, saj je
približno ¾ žrtev PTSM žensk. Razen v vojnah so travmam tudi bolj pogosto
izpostavljene (Scaer 2005).
Ta pojav najdemo v vseh kulturah od Evrope in Severne Amerike do Azije in Bližnjega
vzhoda. Čeprav čedalje več nevroznanstvenikov ugotavlja, da pomembno vlogo v
pretirani odzivnosti na strah igrajo stres, geni, estrogen, progesteron in biologija
možganov na sploh (Brizendine 2007, 148), pa ne moremo spregledati dejstva, da se
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depresija pogosto povezuje še z drugimi težavami kot so zloraba, anksiozne motnje in
motnje hranjenja, pa tudi z nekaterimi osebnostnimi lastnostmi. Depresivne ženske
imajo nižjo samopodobo, tradicionalno dojemanje spolnih vlog in malo občutka, da
imajo svoje življenje pod kontrolo. Poleg bioloških dejavnikov lahko pojasnimo
pogostejšo obolevnost za depresijami s tem, da ženske pogosteje poiščejo pomoč, ko so
v težavah, kot moški in so zato tudi pogosteje diagnosticirane. Na ženske vpliva tudi
več faktorjev (splošno diskriminacijo, zlorabo, revščino, domačimi opravili, skrbjo za
zunanji izgled in odnose), ki povečujejo možnost obolevnosti za depresijo. Ženske pa se
tudi drugače odzivajo na občutja depresije in veliko bolj razglabljajo o njih kot moški
(Maltin 2012, 386-393). Po drugi strani pa ugotavljajo, da se težave z duševnim
zdravjem prenašajo med generacijami. Ugotavljajo, da več težav z duševnim zdravjem
pri materah napoveduje več težav z duševnim zdravjem pri hčerah starih med 7 in 11
let. Če je depresivna mati, se s starostjo hčere veča možnost, da bo tudi sama trpela za
depresivnimi motnjami. Pri tem ugotavljajo, da malo starševske topline in trda vzgoja
delno pojasni težave z duševnimi težavami hčera (Loeber idr. 2009, 1035).

3.2.2 Odziv avtonomnega živčnega sistema na stres in variabilnost
srčnega ritma
Ritem srca se odzove na spremembe v drugih sistemih, kot npr. nihanje krvnega tlaka.
Preko živčne povezave pa na srce najbolj vplivajo niti X. lobanjskega živca (Katona in
Jih 1985). Vagalni živec prejema signale iz možganske skorje, amigdale in
hipotalamusa in aktivira ciljne organe, žleze, mišice in krvni obtok. V primeru
nevarnosti omogoča odziv boj-beg (Goetz, Keltner in Simon-Thomas 2010, 362)
oziroma »poskrbi-spoprijatelji se« (Taylor idr. 2000).
Deseti lobanjski živec se imenuje tudi vagalni živec ali klatež (lat. vagus nervus)

11

.

Izhaja iz možganskega debla in se razteza, neodvisno od hrbtenjače, do številnih

11

Vagalni živec je eden izmed 12-ih možganskih ali kranialnih živcev, ki izstopajo iz obeh možganskih
polovic iz možganskega debla v podaljšani hrbtenjači. So popolnoma avtonomni. Deseti možganski živec
ima najobsežnejše območje oživčenja: grlo, žrelo (skupaj z IX. možganskim živcem), glavnino mišic
mehkega neba, prsne organe, prebavno cev (do približno dveh tretjin debelega črevesa) in prebavne žleze,
vranico ter ledvici.
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telesnih organov, vključno do srca in prebavnega sistema. Klatež ni enotna nevralna pot,
temveč kompleksen dvosmerni sistem z mieliniziranimi vejami, ki povezujejo
možgansko deblo in različne ciljne organe. Te nevronske poti omogočajo neposredno in
hitro komunikacijo med možganskimi strukturami in določenimi organi. Ker klatež
vsebuje tako motorična kot senzorična vlakna (mešani živec), spodbuja povratne
informacije med nadzornimi centri v možganih in ciljnimi organi, ki regulirajo
homeostazo. Periferni avtonomni živčni sistem12 je asimetričen. Ciljni organi
avtonomnega živčnega sistema so jasno usmerjeni v eno stran: na primer, srce je
usmerjeno proti levi, želodec je nagnjen, eno pljučno krilo je večje, ena ledvica višje.
Oživčenje avtonomnega živčnega sistema zahteva asimetrijo in osrednja regulacija
preko klateža je laterizirana. Klatež ima levo in desno vejo in vsaka veja ima dve jedri13.
(Proges idr. 1994, 170). Eno jedro izhaja iz pasu parasimpatičnih jeder in sicer v
podaljšani hrbtenjači, kjer je njegovo parasimpatično jedro (dorzalno jedro), drugi del
veje pa je skupno jedro devetega, desetega in enajstega živca (jedro ambiguus)
(Meznarič-Petruša brez datuma). Pri sesalcih to jedro ne koordinira le požiranja, sesanja
in dihanja, temveč uravnava tudi srčni utrip in oglašanje kot odgovor na stres (Porges
1995, 225). Tradicionalna besedila nevroanatomije in nevrofiziologije (npr. Truex in
Carpenter 1969; Williams 1989) so se osredotočila na vejo iz dorzalnega jedra in
zanemarila asimetrijo vagalnih (klateževih) poti, ki izvirajo iz drugega jedra
(ambiguus). Dorzalno jedro je laterizirano. Vagus iz levega in desnega dorzalnega jedra
imata različno regulativno funkcijo (levi skrbi za izločanje tekočin, desni pa nadzira
praznjenje želodca) (Porges idr. 1994, 171).
Na osnovi teh spoznanj je Porges (2007) oblikoval Polivagalno teorijo (angl. 'Polyvagal
Theory'), ki interpretira socialno vedenje in čustva kot biološko-vedenjski proces,
oziroma, kot neločljivo povezane procese, ki so vtisnjeni v naš živčni sistem in se
izražajo v vedenju. V avtonomnem živčnem sistemu (AŽS) poteka stalna napetost med

12

Periferni živčni sistem je sestavljen iz 31 parov hrbtenjačnih in 12 parov možganskih živcev. Delimo ga
na somatski in avtonomni del.
13

Funkcionalno je dorzalno jedro vključeno v vegetativne funkcije prebave in dihanja. Medtem ko se
jedro ambiguus več ukvarja s procesi, povezanimi z gibanjem, čustvi in komunikacijo.
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simpatičnim živčnim sistemom, ki je povezan z bojem in begom, in parasimpatičnim
živčnim sistemom, ki je povezan z umirjanjem, rastjo, zdravjem in okrevanjem. Teorija
predvideva, da naj bi ena veja vagusnega živca bila povezana s socialnimi interakcijami
in varnim okoljem, druga veja pa s prilagodljivimi odzivi na stresne dogodke in
življenjsko nevarnost (Porges 2007). Porges opredeli dva različna odziva na situacijo
kot hierarhični sistem oziroma kot filogenetično spremembo. Ventralni parasimpatični
sistem deluje hierarhično. Pri zdravem človeku večinoma prevladuje ventralna veja
vagalnega živca, ki inhibira simpatični sistem in oseba se v okolju počuti varno,
pomirjeno in pripravljeno na socialno komunikacijo. Če oseba v okolju zazna grožnjo se
ventralna vagalna inhibicija izklopi, prevlada simpatično vzburjenje in pripravi
posameznika na obrambno strategijo bega ali boja. Posameznik je hipervzburjen. Če pa
oseba zazna, da je močno ogrožajoča situacija brezizhodna, se čuti nemočno in
brezupno, potem se sproži filogenetsko najnižja raven vagalnega parasimpatičnega
sistema, dorzalni vagalni kompleks. Pri tovrstnem hipovzburjenju se kljub visoki
koncentraciji adrenalina v krvi zniža krvni tlak, srčni pritisk in metabolična aktivnost,
posameznik pa na psihološki ravni posledično pade v disociativno stanje. Ta zvišana
vzburjenost parasimpatičnega živčevja je strategija za preživetje, katere funkcija je
vzpostavitev homeostaze pri visoki vzburjenosti simpatičnega živčevja in s tem
ohranitev življenjsko pomembnih procesov (Porges, 1997, 2001, 2007). Takšno stanje
je kratkotrajno, na primer v primeru grožnje in napada, lahko pa traja dlje časa, kot je
vidno v primeru kronične disociacije, ki nastane ob relacijski travmi (Porges in Levine
2012).
Vsak človek ima ob rojstvu lastno ravnotežje med simpatičnim in parasimpatičnim
živčevjem vagotonus, ki se kaže v usklajenosti srčnega utripa in dihanja, kar kaže na
presnovno ravnotežje in odpornost na stres. Že nedonošenčki z višjim vagotonusom so
manj izpostavljeni stresu zaradi zunanjih dogodkov kot tisti z nizkim. Vagotonus je
povezan tudi z osebnostnimi značilnostmi. Nižji vagotonus se povezuje s potrtostjo,
zaskrbljenostjo in strahom, višji pa z veseljem odpornostjo in zaupljivostjo. Otroci
imajo navadno višji vagotonus, ki se s starostjo zmanjša (Porges 2011).
Vagotonusa ni mogoče neposredno izmeriti. Če se v eksperimentih sklicujejo, da so
merili vagalni ton, je to tehnično nepravilno, ker gre dejansko za meritve povezanih
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sistemov, ki predpostavljajo delovanje vagotonusa (Heaters 2011). Ker pa vemo, da
avtonomni živčni sistem vpliva na številne organske sisteme, med drugim tudi na srčnožilni sistem, kar se kaže tudi s spremembo srčne frekvence, nam to omogoča vpogled v
stanje celotnega AŽS (Rauber idr. 2015, 52). Srčni utrip običajno obvladuje več centrov
v možganskem deblu; eden od teh centrov, jedro ambiguus preko parasimpatičnega dela
vagusnega živca deluje na srce. AŽS predstavlja najmočnejši način uravnavanja srčne
frekvence, ki stalno tonično deluje na intrinzični srčni spodbujevalnik (sinoatrijski
vozel). Srce je pod večjim toničnim nadzorom parasimpatičnega kot simpatičnega nitja
(50). Ko se povečuje delovanje parasimpatičnega živčnega sistema se povečuje
variabilnost srčne frekvence, kar pomeni da se vagotonus zviša, srčna frekvenca pa se
zniža (Vičič idr. 2011, 261). Pri zdravih ljudeh je raven parasimpatične aktivnosti
visoka, kar se kaže v stanju umirjenosti, počitka in sprostitve, kar je znak, da se telo
regenerira. Prav tako obstaja zelo dolg seznam fizičnih in psihičnih bolezni, kjer je
parasimpatična dejavnost zmanjšana bolezni srca, depresija, anksioznost, motnje
razpoloženja in vedenjske težave, itd. (Heaters 2011). Z večanjem vagotonusa (povečan
vagotonus pomeni, da srce bije nekoliko počasneje) se povečuje tudi respiratorna
sinusna aritmija (RSA) (Rauber idr. 2015, 52). Odsotnost RSA kaže na neusklajenost v
delovanju simpatičnega in parasimpatičnega dela avtonomnega živčevja. Neujemanje v
naraščanju in upadanju srčnega utripa z dihanjem je tipično za posameznika pod
stresom (Kolisko idr. 2004).
Respiratorna (dihalna) sinusna aritmija (RSA) je pojav, ko vdihavanje začasno zavira
vagalno dejavnost (zato se srčni utrip takoj poveča) pri izdihu pa se vagalna dejavnost
nadaljuje (srčni utrip se zmanjša). Glede na to da vagalnega tona ne moremo meriti,
lahko merimo spremembe v srčnem ritmu preko RSA. Te meritve lahko opravimo z
merjenjem sprememb v srčnem ritmu med dihanjem kar imenujemo variabilnost
srčnega ritma (Heaters 2011).

3.2.3 Protistresni hormon oksitocin
Visoke ravni estrogena med nosečnostjo povzročijo povečanje oksitocinskih receptorjev
proti koncu nosečnosti, kar povzroči, da je mlada mati izredno občutljiva na prisotnost
oksitocina (Folden Palmer 2001, 44), ki ga poznamo tudi kot hormon povezanosti, saj
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se sprošča v možganih ob tesnejših socialnih stikih in ob telesnem stiku. Oksitocin
pomaga pri razvoju socialnega spomina, krepi sposobnost prepoznavanja socialnih
ključev na človeškem obrazu in materi omogoča, da je bolj sproščena v navezovanju
socialnih stikov. Raziskave kažejo, da se ravni oksitocina zvišajo tudi pri očetu, če ima
z dojenčkom tesen telesni stik (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 77-78; Folden Palmer
2001, 44-46).
Nevroendokrini in fiziološki sistemi, ki so povezani z bolečino in stresom so že dolgo
predmet preučevanja. Nedavno so prišli v ospredje preučevanja sistemi, ki zmanjšujejo
stres in spodbujajo obnovo organizma, kar ni pomembno le zato, da se razišče
mehanizme, ki so podlaga bolezni, temveč tudi, da se preuči fiziološke in psihološke
mehanizme, ki ščitijo in zdravijo dušo in telo. Pri tem igra pomembno vlogo oksitocin,
ki je poznan kot hormon, ki spodbuditi porod in izločanje mleka. Oksitocin lahko
zmanjša učinke stresa. Oksitocin lahko zniža krvni tlak in raven kortizola, dvigne prag
bolečine, zmanjša tesnobo in stimulira različne vrste pozitivne socialne interakcije.
Poleg tega spodbuja rast in celjenje (Uvnas-Moberg in Petersson 2005, 57). Oksitocin je
hormon, ki ga izloča zadnji reženj hipofize (nevrohipofiza), ki je pravzaprav
nadaljevanje hipotalamusa. Oksitocin je povezan s povečano stopnjo socialne
interakcije, dobrim počutjem in protistresnimi učinki. Učinke oksitocina, ki se sprosti s
senzorično stimulacijo med različnimi vrstami interaktivnega vedenja, se pogosto
podcenjuje ali celo pozabi. V resnici so mnogi od pozitivnih učinkov, ki jih povzroča
interakcija, kot so dobro počutje, zmanjšanje stresa in celo izboljšanje zdravstvenega
stanja, dejansko povezani z aktivacijo različnih vrst senzoričnih živcev, ki se odzovejo z
izločanjem oksitocina. Oksitocin se izloča kot odziv na aktivacijo senzoričnih živcev
med porodom, dojenjem in spolno aktivnostjo. Poleg tega se oksitocin sprošča kot
odgovor na manj intenzivno stimulacijo kože, na primer v odgovor na dotik, božanje,
toploto, itd. Tako vidimo, da se oksitocin ne sprošča le v interakciji med materjo in
dojenčkom, temveč tudi v pozitivni interakciji med odraslimi ali med ljudmi in živalmi.
Oksitocin se prav tako izloča kot odziv na dojenje in zaužito hrano ali s stimulacijo
drugih čutil (vonj, prijetni zvoki in svetloba). Te vrste interaktivnega vedenja
povzročajo izločanje oksitocina v možganih, kar pripomore k vsakodnevnemu dobremu
počutju in sposobnosti obvladovanja stresa. Vnos hrane ali spolnost se lahko uporablja
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in celo zlorablja za doseganje oksitocinsko povezanega dobrega počutja in za sproščanje
stresa, s čimer se nadomešča pomanjkanje dobrih medosebnih odnosov ali ob močnih
občutjih anksioznosti (Uvnäs-Moberg, Handlin in Petersson 2014).
Tudi zgolj psihološki mehanizmi lahko sprožijo izločanje oksitocina. To pomeni, da
lahko pozitivna interakcija, ki vključuje dotik in psihološko podporo, spodbuja zdravje.
Socialna interakcija v vsakdanjem življenju, kot tudi pozitivno okolje, nenehno
aktivirata ta sistem. Poleg tega različne vrste psihoterapije, ki vključujejo podporo,
toplino in sočutje zelo verjetno sprožijo podobne učinke ter tako prispevajo k
pozitivnim učinkom tovrstnih terapij (Uvnäs-Moberg in Petersson 2005, 57).

3.3

DOŽIVLJANJE STRESA V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH
OBDOBJIH

3.3.1 Nosečnost
Odgovor na stres se formira že v maternici in nanj lahko vpliva materino zdravje in
materin stres med nosečnostjo. Visoke ravni kortizola lahko preko placente pridejo v
možgane razvijajočega se ploda in v stresnem okolju tudi plod doživlja spremembe v
sistemu regulacije stresa (Folden Palmer 2001).
To pomeni, da lahko mati prenese (ne v genetskem smislu) svojo preobčutljivost na
stres na svojega otroka (Grehardt 2004, 67; Folden Palmer 2001, 168). Materini
hormoni, ki negativno vplivajo na otrokov razvoj, vplivajo direktno na centralni živčni
sistem in povzročijo trajno nevrološko preobčutljivost. Primer je tudi vpliv cigaret in
alkohola na zarodek (Kompan Erzar 2006, 143). Povečane ravni stresnih hormonov med
nosečnostjo so povezane tudi s težjim temperamentom otroka in motnjami v delovanju
HPA osi (Poggi Davis in Sandman 2006, 245). Na plod vpliva tudi izpostavljenost
močnemu hrupu v maternici, kar vpliva na imunski sistem, zelo verjetno preko
doživljanja stresa (Folden Palmer 2001, 168). Nevrološko privzemanje se začne že med
nosečnostjo. Materin stres že takrat vpliva na čustvene odzive stresnih hormonov. V
raziskavi s kozjimi mladiči so ugotovili, da ima stres, ki so mu bile izpostavljene
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samice, večji vpliv na kozje samičke kot na samčke. Izkazovale so večjo čustveno stisko
kot tiste, katerih matere temu stresu niso bile izpostavljene (Rousssel 2005). V neki
drugi raziskavi z živalmi pa so odkrili, da so bili mladički izpostavljeni stresu v
maternici hipersenzitivni, ko so odrasli (Dodic idr. 1999).

3.3.2 Otroštvo
Ena izmed prvih Bowlbyjevih ugotovitev je bila, da je največji vir stresa in razvojne
patologije odsotnost matere (Bowlby 1969). Otrokovo soočanje s stresom je odvisno od
individualnih razlik med otroki. Zelo senzitivni otroci in otroci, ki jih je zaznamovala
težka porodna izkušnja, imajo nižjo reakcijsko stopnjo na stres (Brazelton in Cramer
1990). Razlike med zdravimi in manj zdravimi dojenčki so vidne že v nekaj dneh po
rojstvu. Zdravi dojenčki s časom manj jočejo in izločajo manj kortizola, medtem ko
manj zdravi dojenčki težje regulirajo ravni hormonov in imajo povišane ravni kortizola
ne le med jokom, temveč tudi potem ko so potolaženi (Liebreman in Van Horn 2011,
41).
Prepoznavanje otrokovih osnovnih potreb
Za dojenčke je stres verjetno najbolj povezan z golim preživetjem. Dojenček ne more
ohranjati samega sebe pri življenju, zato je zanj zelo stresno, če matere ni tam, ali če
hitro ne zagotovi mleka, toplote ali občutka varnosti, pozornosti in stimulacije, ko jih
potrebuje (Gerhardt 2004, 70; Folden Palmer 2001, 60). V prvih mesecih življenja
imajo otroci nizke vrednosti kortizola, če za njih skrbijo skrbni odrasli, ki otroku
zagotavljajo povezanost preko nežnih dotikov, hranjenja in zibanja. Ker je otrok še
nedozorel, se lahko ravni kortizola zelo hitro dvignejo, če jim nihče ne odgovori, ali kot
odgovor na neprijetno stimulacijo (jemanje krvi). Dvig kortizola povzroči ponavadi
odgovor z jokom (Gerhardt 2004, 65). Od materine sposobnosti uglasiti se na potrebe
otroka in jih prepoznati ter hitrosti in načina njenega odgovora na otrokov stres, se otrok
že uči, kako pomirjati stres, katere so tiste osebe, na katere se lahko v trenutkih stresa
nasloni in zanese ter začne oblikovati usmerjena pričakovanja (Kompan Erzar in
Poljanec 2009, 55). Če ima otrok izkušnjo, da je v stresnih sitacijah potolažen, se tudi
ravni kortizola hitro znižajo (Gerhardt 2004, 65). V primeru, da starši otroka ne
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potolažijo, lahko že pri treh mesecih napovemo izogibajočo navezanost, prav tako če ga
v prvem letu premalo pestujejo (Ainsworth idr. 1978). Na tak način otroka pustijo v
bolečem stanju precej dolgo časa in otrok razvije vedenjske strategije ter uporabi neko
drugo vedenje in s tem konča svojo stisko (npr. začne raje raziskovati) (Marvin in
Bitner 2008, 277).
Tudi čustvovanje je za človeško telo, še posebej pri otroku, zelo naporno in predstavlja
visoko raven stresa. Zato je način, kako oče in mati otroku pomagata pomiriti čustvena
stanja ključnega pomena za razvoj otrokove sposobnosti regulacije stresa, sposobnosti,
da obvlada svoja čustva (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 63), kar pomaga otokom, da
so manj reaktivni na kasnejše stresorje (Liebreman in Van Horn 2011, 42).
Ritmi izločanja kortizola
Pri treh mesecih se dnevni vzorci izločanja kortozola uravnajo z ritmom spanja, z
najvišjo ravnjo zjutraj, proti večeru pa se znižuje. Toda zelo dolgo traja (okrog štiri leta),
da se vzpostavi vzorec, kot ga imajo odrasli, in sicer visok kortizol zjutraj in nizek proti
koncu dneva (Gerhardt 2004, 65). Celo krajša ločitev od matere ali nove situacije pri
starejših dojenčkih povzročijo povišane ravni kortizola. V šolskem obdobju so otroci, ki
v odgovor na stres reagirajo z zmerno ravnijo kortizola, bolj kompetentni in realistični v
soočanju s stresno situacijo. Povečane ravni kortizola ne nakazujejo vedno na stres ali
anksioznost, ampak lahko označujejo otrokovo aktivno namero, da se sooči s stresorjem
in s čustveno reakcijo nanj (Liebreman in Van Horn 2011, 42).

Relacijska travma
Otrokov psihobiološki odgovor na travmo je sestavljen iz dveh ločenih odzivov:
pretirane vzdraženosti ali preplavljenosti živčnega sistema in disociacije (Kompan Erzar
2006, 146). Weinbergova in Tronick (1997) pojasnjujeta, da je neodnosnost globoka celo
pri najmanjši prekinitvi vzajemnega regulativnega procesa in pri prekinitvi
intersubjektivnosti. Tak model vedenja je moč opaziti že pri zaigrani čustveni odsotnosti,
saj po neuspešnem prizadevanju za ponovno vzpostavitev stika z materjo začnejo
dojenčki že pri treh mesecih kazati znake hudega stresa. Najprej se čustveno umakne in
zateče k samotolažbi, nato pa se popolnoma umakne iz socialne interakcije (Tronick
2007). Otrok disociira takrat, ko ne uspe ponovno vzpostaviti stika z odraslim (Weinborg
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in Tronick; Kompan Erzar 2006, 147). Tronick (2007) sicer ugotavlja, da do
neusklajenosti v interakciji med materjo in otrokom prihaja večino časa in da morata ves
čas popravljati ta stanja, do travme pa privedejo kronične prekinitve stikov, ki se pri
dojenčkih kažejo kot ekstremna psihološka stanja čustvene apatičnosti. Prevzamejo
način komuniciranja v stilu »izogibaj se in se ne poveži«. Ta obrambna vedenja se
oblikujejo že zelo zgodaj, postanejo kronična, nastopi patološka disociacija, ko
nenadoma preide iz simpatičnega hipervzburjenja v parasimpatično disociacijo (Tronick
2007), kar pomeni, da dojenček dobi občutek, da sploh ne obstaja. Raziskave so
pokazale, da so imeli otroci pri 18 mesecih z manj odzivnimi starši (ne-varno navezani)
višje ravni stresnega hormona, prav tako tudi pri meritvah pri dveh letih, poleg tega so se
zdeli bolj preplašeni in zavrti (Gerhardt 2004).
Veliko otrok odrašča pod kroničnim stresom, ki ga povzročajo nasilje med staršema,
revščina, fizične ali čustvene bolezni staršev, kar pogosto spregledamo, saj se posledice
takšnega odraščanja kažejo šele precej kasneje (Plotsky in Meaney 1993).
Tako kot v nosečnosti tudi kasneje v otroštvu deklica prevzame stres od matere, ker
lahko opaža in začuti čustvena stanja svoje matere in na nevrološki ravni materin živčni
sistem dobesedno vskra v svoje celično mikrovezje, kar spremeni njeno dojemanje
resničnosti. Raziskave so pokazale, da na ženske mladiče močno vpliva umirjenost in
skrbnost mater (Cameron idr. 2005), podobno razmerje se je pokazalo tudi na ženskih
samicah primatov (Kajntie in Phillips 2006).

3.3.3 Puberteta in adolescenca
Raziskave kažejo, da je materina občutljivost v času, ko je otrok še dojenček,
pomembnejša za kasnejše reprezentacije navezanosti (merile so jih pri 18 letih) kot
občutljivost matere pri 12 letih, čeprav je vpliv materine občutljivosti (senzitivnosti)
kumulativen. Bolj kot je bila mati občutljiva tako v obdobju, ko je bil otrok dojenček,
kot pri 12 letih, več varnosti v odnosih navezanosti je izražal mladostnik. Kar pomeni,
da je tudi regulacija stresa pri mladostniku, ki čuti v odnosih več varnosti višja
(Beckwith, Cohen in Hamilton 1999).
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V času otroštva, ko so ravni estrogena stabilne in nizke, je dekličin stresni sistem
umirjen in stanoviten. V času pubertete pride do večjih sprememb, posebej v tistih
predelih možganov, ki so posebej občutljivi na hormonske spremembe, zaradi česar je
puberteta za mnoga dekleta lahko neverjetno burno obdobje, saj lahko najstnica blag
stres ali na videz nepomemben dogodek občuti kot katastrofo (Young 2002; Brizendine
2007, 71). V času pubertete se začno izločati tudi spolni hormoni, ne le da se povišajo
njihove ravni, ampak se tudi ves čas spreminjajo, kar se nadaljuje vse do menopavze.
Tako možgane mladostnice začno oblivati valovi estrogena in progesterona, predvsem
hipokampus, zaradi česar tudi mladostnica doživljaja tedenske spremembe v
občutljivosti na stres. Ženski možgani in telo doživljajo stres drugače kot moški
(Jasnow, Schulkin in Pfaff 2006, Brizendine 2007, 54). To nakazuje raziskava otrok v
prehodu v puberteto, kjer so merili njihovo odzivnost na stres in ravni kortizola. Pri
dekletih so opazili močnejše odzive na stres kot pri fantih (Stroud idr. 2009).
Ne le, da je možganska občutljivost različna, v puberteti se fantje in dekleta začnejo tudi
različno odzivati na različne vrste stresa. Dekleta se močneje odzivajo na stres v
odnosih, fantje pa na rušenje svoje veljave. Cilj ženskih možganov je ohraniti odnos,
kar posebej velja za možgane najstnice (59). Ženski možgani se neprimerno bolj
negativno odzivajo na spore v odnosih in na zavrnitev kot moški. Pri ženskah konflikt
sproži slap negativnih kemijskih reakcij, kar ustvari občutke stresa, vznemirjenja in
strahu. Že samo misel na morebiten spor ženski možgani začutijo kot grožnjo odnosu,
zato družbeno zavračanje pri ženskah povzroči izjemen stres (Brizendine 2007, 54).
Mnoge študije nakazujejo, da dekleta v adolescenci bolj pogosto poročajo o pogostosti
in intenzivnosti stresnih dogodkov (Compas, Orosan in Grant 1993; Wagner in Compas
1990; Petersen, Sarigiani in Kennedy 1991), zaradi česar je pri dekletih večje tveganje
za depresijo do konca srednje šole kot pri dečkih (Petersen, Sarigiani in Kennedy 1991)
in se izpostavljenost visokim ravnem stresa s ponotranjeno psihopatologijo kaže v
nizkem vagotonusu (McLaughlin idr. 2015, 314). Dekletom se zdijo najbolj stresni
dogodki v intimnosti ter vrstniških in medosebnih odnosih in v povezavi s tem
doživljajo tudi več stresa kot fantje (Compas, Orosan in Grant 1993). Dekleta se pri
reševanju problemov bolj zanašajo na socialno pomoč, kot fantje in pri težavah
uporabljajo več čustvene regulacije (fantje le v primeru problemov z dekleti), se
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zanesejo nase, so pozitvno naravnane in inciativne, medtem ko fantje raje uporabljajo
strategije izogibanja (Washburn-Ormachea idr. 2004).

3.3.4 Družinski stres
Ko govorimo o socioloških dejavnikih, ki vplivajo na razvoj posameznika je seveda na
prvem mestu odnos med otrokom in staršem, ki ga lahko razumemo le v okviru širšega
družinskega sistema. Vsaka družina se razvija in prehaja iz enega obdobja v drugega.
McGoldrickova (1989) začenja družinski cikel s prvo fazo, ko gre otrok od doma. Z
oblikovanjem in začetkom cikla nove družine tudi v primarnih družinah prihaja do
sprememb, kar zahteva prilagoditve. V teh prehodih družine ponavadi doživljajo
največji stres. Družinski stres se ponavadi pojavi, ko pride do razvojnih motenj ali ko se
razvoj ustavi. Tako je tudi otrokov individualni razvoj in njegovo doživljanje stresa
vpeto v sposobnost družine, da se sooči z novimi razvojnimi izzivi. Gre za gibanje
sistema treh ali štirih generacij. Odnosi s starši in sorojenci ter drugimi družinskimi
člani prehajajo skozi obdobja, prav tako kot posamezni odnos med staršem in otrokom
ali med zakoncema (Carter in McGoldrick 1989, 4-5).
Družina pomeni sistem odnosov, ki ženski izredno veliko pomenijo. Ogroženi ali
izgubljeni odnosi pomenijo za žensko visok stres (Brizendine 2007, 60), tako da lahko
razumemo, da večji življenjski prehodi, ki so pogosto povezani s prihajanjem (rojstva,
poroke) ali odhajanjem (odhodi v šolo, od doma, smrti) družinskih članov, za žensko
pomenijo več stresa kot za moškega (McGoldrick 1989).

3.4

VPLIV

STRESA

NA

MOŽGANSKE

STRUKTURE

IN

TELESNO ZDRAVJE
Sistem regulacije stresa integrira telo in razum in je rezultat razvoja avtonomnega in
limbičnega (HPA) krogotoka, ki je odvisen od izkušenj v obdobju kritičnega zorenja
možganov in je izredno občutljiv na relacijske travme. Travma, ki prihaja od staršev, je
kvalitativno in kvantitativno bolj patogena kot katerikoli drug zunanji vpliv ali fizični
stres. Relacijska travma v otroštvu prepreči od izkušenj odvisno dozorevanje
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možganskih sistemov za soočanje s stresom in ima trajne posledice. Ugotavljajo, da
travma v zgodnjem otroštvu poškoduje razvoj sposobnosti ohranjanja medčloveških
odnosov, soočanja s stresom in regulacijo afektov (Kompan Erzar 2006). Otroci so še
posebej občutljivi na to ponavljajoče se aktiviranje stresa, ker se njihovi možgani in telo
šele razvijajo. Visoki odmerki kortizola ne vplivajo le na strukturo in delovanje
možganov, ampak tudi na razvijajoči se imunski sistem in hormonski sistem, in celo na
način kako se bodo izrazile genske predispozicije (Charmandari, Tsigos in Chrousos
2005).
Obstajajo dokazi, da lahko visoke ravni kortizola toksično vplivajo na razvijajoče
možgane. Preveč kortizola lahko vpliva na razvoj orbitofrontalnega dela prefrontalnega
korteksa (Lyons idr. 2000; Gerhardt 2004, 669), to je področje, ki je odgovorno za
prepoznavanje socialnih namigov in prilagajanje vedenja družbenim normam. Tudi
hipokampus je lahko prizadet zaradi zgodnjega stresa, ker lahko visoke ravni kortizola
zmanjšajo število receptorjev za kortizol (Caldji, Diorio in Meaney 2000); ko raven
kortizola med stresom naraste, v hipokampusu pa je manj receptorjev, ki ga zaznajo
kortizol lahko preplavi hipokampus in vpliva na njegovo rast (Gerhardt 2004, 66).
Hipokampus zakrni oziroma je občutno manjši od hipokampusa drugih ljudi (primer
ljudi s PTSM) (Bremner 1999).
Glukokortikoidi, hormoni, ki jih izloča nadledvična žleza kot odgovor na stres,
povzročajo razpad kompleksnih celic na enostavne maščobne celice in aminokisline, ki
jih telo potrebuje za soočanje s stresom (Kompan Erzar 2006a, 122). Kortizol in drugi
hormoni imajo kritično vlogo pri metaboličnih in protivnetnih procesih zdravih otrok in
odraslih (Liebreman in Van Horn 2011, 42; Borovikova idr. 2000, 458). Zato je najbolj
škodljiva posledica dolgotrajnega stresa oslabitev imunskega sistema, slabša celična rast
in reprodukcija (Shirtcliff, Coe in Pollak 2009; Center on the Developing Child at
Harvard University 2010, 9), kar pomeni slabše zdravje organizma in večje možnosti za
nastanek bolezni (Rauber idr. 2015; Kompan Erzar 2006, 123). Zaradi spremembe
strukture možganov vpliva na spomin in vzorce spanja (Kompan Erzar 2006a, 91).
Okvara hipotalamusa lahko poleg endokrinih motenj povzroči tudi motnjo hranjenja in
uravnavanja telesne temperature (Salobir in Kocjan 2000, 159). Obrmenjenost s stresom
omogoči razvoj psihosomatskih motenj in tako resno ogrozi zdravje posameznika
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(Musek 2010, 367) in ima negativne in doživljenjske posledice na učenje, vedenje ter na
telesno in duševno zdravje (Center on the Developing Child at Harvard University
2010, 9).
Raziskave kažejo, da majhni otroci, za katere skrbijo posamezniki, ki so razpoložljivi in
odzivni za otrokove čustvene in fiziološke potrebe, razvijejo dobro delujoč imunski
sistem in so bolje opremljeni na začetno izpostavljenost okužbam (Shirtcliff, Coe in
Pollak 2009).
Ko govorimo o posledicah kroničnega stresa pri odraslih, se pogosto pojavlja pojem
izgorevanja, ki ga je opredelil Freudenberger (1974), kot ugašanje motivacije in
spodbujenosti, posebno tedaj, ko posameznikova posvetitev nekemu cilju ali odnosu ne
pokaže želenih rezultatov (Musek 2010, 367-368). To niti ni presenetljivo, saj dojenček
potrebuje le nekaj minut, da pokaže znake stresa, ko se trudi za odnos, na katerega pri
materi ni odziva (Tronick 2007).
Na odgovor na stres vpliva, koliko stresa je oseba doživela in kako dobro so ji
pomagali, da se po stresu opomore. Za kogar so starši ali skrbniki dobro poskbeli in ni
doživel veliko stresa oziroma so mu pomagali stresna stanja regulirati, je delno že kot
otrok in kasneje kot odrasel sposoben samoregulacije in obratno. Komur kot otroku niso
pomagali pri regulaciji stresa, ne zmore samoregulacije (Gerhardt 2004, 66). Na
sposobnost posameznika za soočanje s stresom bistveno vplivajo zgodnje izkušnje.
Senzitivnost in skrbnost starša omogočita in pomagata posameziku že od nosečnosti
dalje razvijati in graditi svoje telesne in možganske strukture, ki omogočajo izgradnjo
povezav za čustvovanje med nižjimi in višjimi možganskimi centri. Posamezniki, ki
niso imeli pogojev, da bi razvili regulatorne sisteme, so kasneje v življenju bolj
občutljivi na stres ter bolj ranljivi za ravzvoj duševnih motenj povezanih s stresom,
kakršna je tudi izgorelost. V primeru, da so posamezniki v zgodnjem otroštvu disocirali,
niso ločeni le od okolja, temveč tudi od lastnega jaza telesa, delovanja, občutka
identitete (Schore 1994, 2009).
Skrb staršev oblikuje razvoj tokokrogov, ki regulirajo posameznikov odziv v stresnih
situacijah. Glede na kvaliteto in količino nege, ki jo je mati prejela v svojem otroštvu,
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lahko vpliva na to ali bodo nekateri geni imeli vpliv na njene otroke ali ne (Francis idr.
1999, 66). Geni, ki so vključeni v regulacijo stresnega odziva telesa, so zelo občutljivi
na skbno nego, ker zgodnja materinska nega pušča odtise, sledi na genih njenih
potomcev, ki nosijo navodila za razvoj raznolikosti fizioloških in vedenjskih odzivov.
Zapis, imenovan epigenski marker, je trajni zapis, ki vpliva na to, ali bodo potomci bolj
ali manj plašni in tesnobni v kasnejšem življenju (Caldji, Diorio in Meaney 2000).
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4. MATERINSTVO

4.1

SKRBNIŠKI SISTEM

Glavni vedenjski sistem, ki organizira starševsko vedenje, čustva in misli, je skrbniški
sistem (angl. 'caregiving system'). Vedenja, ki so organizirana v okviru skrbniškega
sistema, ščitijo potomce pred nevarnostjo, zmanjšujejo stisko in vznemirjenost ter
zagotavljajo rast. Bowlby (1969/1982, 1988) ni podrobno pisal o skrbniškem sistemu, je
pa razumel, da starševsko skrbniško vedenje dopolnjuje navezovalno vedenje otroka.
Otrokov sistem navezanosti in starševski skrbniški sistem delujeta usklajeno. Oba
sistema imata isti cilj bližino med otrokom in osebo navezanosti (posebej v primeru
nevarnosti) in je namenjen zaščiti in preživetju potomcev (Jones idr. 2015, 236).
Vendar usklajenost med otrokovim sistemom navezanosti in starševskim skrbniškim
sistemom ni zagotovljena, če izhajamo iz etiološkega opazovanja, da povečana
aktivacija enega vedenjskega sistema pogosto zmanjša možnost aktivacije drugega
vedenjskega sistema. Bowlby (1969/1982) opisuje, kako povečana aktivacija
otrokovega sistema navezanosti posledično zmanjša aktivacijo raziskovalnega sistema,
kot smo že omenili prej. Podobno pa tudi aktivacija starševskega navezovalnega sistema
lahko posledično zmanjša aktivacijo njegovega skrbniškega sistema. V takih primerih
lastne navezovalne potrebe in strategije starša lahko motijo sposobnost primernega
odgovora na otrokove potrebe. Podobno lahko narava navezovalnih vzorcev, ki se
vzpostavi v obdobju otroštva in adolescence, pomembno vpliva na kvaliteto starševske
nege do njegovih otrok (Jones idr. 2015, 236; George in Solomon 2008).

4.1.1 Razvoj materinskega vedenja
V deklici se že zelo zgodaj začne oblikovati vedenje, ki bo kasneje služilo temu, kako
bo lahko poskrbela za svoje otroke. Prvi znaki materinskega vedenja se pojavljajo
izolirano, v nezrelih in nefunkcionalnih oblikah skrbi in naklonjenosti, in jih lahko
opazujemo že zgodaj pri otrocih, ko se npr. »igrajo mamice«, pa tudi kasneje v
adolescenci (George in Solomon 2008, 838). Zagotovo biološke predispozicije deklico
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bolj motivirajo v tako vedenje, vendar vedenjski biologi (angl. 'behavioral biologists')
poudarjajo, da je za materinsko vedenje pomembna izkušnja lastne materinske nege
(Pryce 1995).
Spremembe hipotalamusa, hipofize in jajčnikov, povezane z začetkom menstruacije, se
kažejo v dramatičnih spremembah primarnih in sekundarnih spolnih znakov, vključno z
ovulacijo, razvojem placente in produkcijo adrenokortikotropičnih hormonov. Na
osnovi hormonskih sprememb, ki se prej kažejo pri deklicah, George in Solomon (2008,
838) predvidevata, da so biološke spremembe pobudnik dozorevanja skrbniškega
sistema v času adolescence. Ta predvidevanja podpirajo tudi opazovanja zrelosti
skrbniškega sistema, ki se prej pojavi pri deklicah kot pri dečkih (838). Na to
preobrazbo pa vplivajo tudi izkušnje. Stresno otroštvo lahko spodbudi zgodnji začetek
menstruacije in zgodnji interes za dojenčke (Maestripieri 2005; Ellis in Garber 2000;
Kim in Shmih 1999; Moffitt idr. 1992; Wierson, Long in Forehand 1993; George in
Solomon 2008, 838).
Da je transformacija skrbniškega sistema delno povezana tudi z biološkimi
spremembami v puberteti, dokazujejo tudi raziskave. Fullard in Reiling (1976) sta
ugotovila, da otroci med 7. in 12. letom raje gledajo slike odraslih kot dojenčkov,
vendar pride do obrata med 12. in 14. letom pri deklicah (pri dečkih med 14. in 16.
letom), kar je povezano tudi z zrelostjo za reprodukcijo (George in Solomon 2008, 838).
Vpliv običajev in tabujev v naši kulturi ne spodbuja najstniškega spolnega vedenja.
Primeren čas za nosečnost in materinstvo je veliko kasneje, kot je biološka
predispozicija. Toda ne glede na kulturne pritiske o neprimernosti zgodnjega
materinstva starejše najstnice (17-19 let) kažejo izredeno zanimanje za materinstvo in o
njem razmišljajo, kar presega intelektualno znanje o reprodukciji. Dekleta v tej starosti
se pogosto sprašujejo, če bodo dobre mame, kako pride do tega, da ima mati rada
svojega otroka, in kako bi bilo, če si odgovoren za dojenčka (George in Salamon 2008,
839).
Do največjega razvoja skrbništva oziroma materinstva pride v času prehoda v
starševstvo (nosečnost, rojstvo in prvi meseci po rojstvu). Prehod v starševstvo pomeni
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biološko-socialno-vedenjsko spremembo, kvalitativen preskok na biološki, psihološki in
sociološki ravni.
Na biološki ravni je to obdobje intenzivnih hormonskih in nevroloških sprememb
(Pryce 1995), ki utrjujejo, krepijo in spreminjajo predele možganov, ki omogočajo
razvoj zarodka, po porodu pa so vključeni v materinsko motivacijo in vedenje (Pilyoung
idr. 2010, 595; Oatridgea idr. 2002, 19) ter vplivajo na senzorične občutke, čustveno
umirjenost in bližino. Psihologi poročajo o porastu misli, dvomov in skrbi v povezavi s
starševstvom (Ali bom dobra mama?), partnerjem in preteklimi izkušnjami. Trdijo, da je
povečana anksioznost del materine reorganizacije jaza. Na to, kako bo mati lahko
poskrbela za svojega otroka, vplivajo tudi izkušnje poroda samega (predstave o sebi kot
staršu, interpretacija porodne izkušnje), kar lahko pozitivno ali negativno vpliva na
skrbniški sistem (George in Solomon 2008, 839) oziroma materinsko vedenje. Otroški
glasovi sprožijo naklonjeno vedenje in nego pri materah, telesna bližina pa pospešuje
materino odzivnost in rahločutnost (Erzar in Kompan Erzar 2011, 124). Socialni
dejavniki, ki vključujejo materino zadovoljstvo z mrežo socialne podpore, partnerskim
odnosom ali ekonomskimi dejavniki, lahko podpirajo ali otežujejo materino sposobnost,
da se posveti skrbi za svojega otroka (George in Solomon 2008,840).
Starševski vedenjski sistem je del večjega kroga medsebojnih vplivov, kjer sodelujejo
različni dejavniki, in je zlasti pomemben materin delovni model. Materino doživljanje
sebe, otroka in njunega odnosa je pri razvoju starševske nege gotovo pomembnejši
dejavnik kot katerakoli posamična značilnost (George in Solomon 2008,839; Erzar in
Koman Erzar 2011, 124). Hkrati gre tudi za materino doživljanje drugih odnosov
(partner, starši) in konstrukcijo socialne realnosti, ki jo mati v primeru težav lahko
doživlja kot razpoložljivo ali nerazpoložljivo (Priel in Besser 2002).
Čeprav lahko rečemo, da nam je starševstvo dano po naravi, se po naravni, avtomatični
poti prebudi tisti tip starševstva, ki smo ga doživeli kot otroci (Stern in BruschweilerStern 1998,41).
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4.1.2 Aktivacija nezavednega spomina starševskega vedenja
Spomin pomeni verjetnost, da se bo ob določenem dražljaju vzpostavila tista povezava,
po kateri je dražljaj največkrat potoval. Pomeni torej verjetnost, da se bo aktiviral
določen vzorec mreže nevronov. Seveda pa ta pot vključuje nevrone, ki podpirajo
različne ravni doživljanja: vsak spomin ima svoj telesni in čutni del, svojo miselno
komponento in čustveno dinamiko, ki so preko nevronov organsko povezani na določen
način (Kompan Erzar 2003, 159). Stern pravi, da so dogodki, ki so se zgodili v naši
preteklosti, shranjeni v delcih spominskih sledi, zato niti dva spomina originalnega
dogodka nista enaka. Katero spominsko sled bomo izbrali oziroma bo izbrana (ker na to
nimamo zavestnega vpliva), pa je odvisno od skladnosti s kontekstom, v katerem se
spominjamo. To pomeni, da je pomembno, v kakšnem stanju misli in čustev smo, ker
bodo na osnovi tega izbrane spominske sledi, na podlagi katerih se bo sestavil tudi
celotni spomin. Ko mati drži v rokah svojega otroka, je to zanjo nekaj novega (Stern in
Bruschweiler-Stern 1998). Pogosto se sprašuje, kakšna je bila njena mati v tem času.
Kaj je čutila, razmišljala, kako je bila ona sama pestovana (Manning 2002, 115)? Lahko
rečemo, da zaradi boljšega razumevanja išče podobne spomine in uporablja preteklost
za vodnik v sedanjosti, zato je logično, da se bodo aktivirale tiste sledi spomina, ki
zadevajo lastno izkušnjo, kako je mati skrbela zanjo, s tem pa se tudi prebudi vprašanje:
Ali bom taka kot moja mama? (Stern in Bruschweiler-Stern 1998)

4.1.3 Prenos navezanosti
Osrednja predpostavka teorije navezanosti je medgeneracijski prenos stilov navezanosti,
kako se materini delovni modeli, ki jih je oblikovala v času svojega odraščanja
prenesejo na naslednjo generacijo (Bowlby 1969/1980; van Ijzendoorn 1995). Stil
navezanosti

posameznika

je

povezan

s

stilom

navezanosti

z

njegovim

najpomembnejšim skrbnikom (Hazan in Shaver 1994), zato je navezanost, ki jo bo
otrok lahko ustvaril do svojih staršev, povezana s starševskimi poskusi navezanosti iz
preteklosti (Main 1990).
Med materjo in hčerko je medgeneracijska vez, ki prispeva k prenosu družinskih
modelov iz generacije v generacijo. Ugotovili so, da so odrasli stili navezanosti mladih
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mater skladni s stili navezanosti do njihovih mater (Benoit in Parker 1994). Predvideva
se, da se delovni model matere posreduje naprej na otroka preko vedenja matere, ko je v
interakciji z otrokom (Main, Kaplan in Cassidy 1985; Belsky idr. 2005; Stern in
Bruschweiler-Stern 1998, 141). V raziskavi medgeneracijskega prenosa toplega,
sočutnega starševstva so ugotovili, da matere, ki so same prejele tako vzgojo skozi vse
svoje otroštvo, lažje zagotavljajo tako skrb v interakciji s svojim otrokom. V raziskavi
stabilnosti navezanosti skozi tri generacije, so s klasifikacijo otrok (Tuja situacija
Ainsworth) ter mater in babic (AAI Main 2000) pri uporabi treh kategorij lahko materin
stil navezanosti pojasnili v 90 %, otrokov stil navezanosti v 81 %, pojasnjenost
navezanosti med otrokom in babico je le 75 %. Rezultati prenosa navezanosti po štirih
kategorijah so bistveno nižji. Predvidevajo, da je pri babicah več sprememb navezanosti
zaradi izgub, ki so jih utrpele (smrt partnerja, staršev, otrok) (Benoit in Parker 1994,
46).
Povezanost stilov navezanosti s starševskim vedenjem kaže, da je nevaren starševski stil
navezanosti povezan z negativnim vedenjem staršev, nižjo doslednostjo, manjšo
vpletenostjo v vzgojo in skrb za otroke, večjo vsiljivostjo, večjo kontrolo, nižjo
kvaliteto materinega poučevanja, manjšo udeleženostjo v dejavnostih, ki pomagajo pri
pozitivnem razvoju otrok, bolj se izogibajo socializaciji in imajo slabše vsesplošno
starševsko funkcioniranje. Glede na vrsto ne-varne navezanosti se lahko predvidi tudi
posamezen aspekt starševskega vedenja (Jones idr. 2015, 239). Rezultati nakazujejo, da
je ne-varno starševstvo povezano s starševskim vedenjem, ki je manj občutljivo, nudi
manj podpore in manj odzivnosti, kar se povezuje z ne-varno navezanostjo v
romantičnih odnosih, kjer je manj senzitivnosti in podpore skrbniškemu vedenju
(Feeney in Collins 2001; Simpson, Rholes in Nelligan 1992).
Višje starševsko zadovoljstvo se povezuje z varno odraslo navezanostjo (La Valley in
Guerrrero 2010), nižje starševsko zadovoljstvo pa z izogibajočim stilom navezanosti
(Cohen in Finzi-Dottan 2005; Cohen Zerach in Solomon 2011; Rholes idr. 2006, Vieira,
Avila in Matos 2012) oziroma nižjim zadovoljstvom mater (Cohen in Finzi-Dottan
2005). Glede anksiozne starševske navezanosti raziskave kažejo različne zaključke
(Jones idr. 2015, 243).
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Materinstvo je povsem notranji proces, ki se nujno povezuje in odraža tudi na
interpersonalni ravni med partnerjema, saj pomeni novo fazo v družinskem ciklu
družine, kar pomeni, da pride do sprememb tudi na sistemski ravni celotne razširjene
družine, kar je dejansko tudi »namen te faze življenja družine in sicer združiti oba spola
in različne generacije v skupni preteklosti in prihodnosti in najti prostor ljubezni, ki bo
vsaj enakovreden prostoru, ki ga zdaj zavzema delo« (McGoldrick 1988; Kompan Erzar
2003, 112). Hkrati pa je to faza, ki s prihodom novega družinskega člana omogoči
prenos vzorcev navezanosti iz ene generacije v drugo. Starševstvo je na eni strani vir
rasti za moškega in žensko, na drugi strani pa odraz njune zrelosti in sposobnosti za
sprejemanje odgovornosti zase in za druge ter sposobnosti začutiti sebe in drugega
(Kompan Erzar 2003), kar omogoča preseganje starih navezovalnih vzorcev.

4.2

STARŠEVSTVO IN DIFERENCIACIJA

Starši z višjo stopnjo diferenciacije jaza so manj čustveno reaktivni, kadar so pod
stresom reagirajo premišljeno in so sposobni intimnosti in samostojnosti v odnosih.
Poleg tega imajo boljšo sposobnost samoregulacije in lažje ohranjajo jasen občutek jaza
(Bowen, 1978). Keleta (2014, 305) ugotavlja, da je višja diferenciacija povezana z
nižjim zaznanim stresom pri ženskah.
Smatra se, da so diferencirani starši bolj prilagodljivi, ker so sposobni modulirati
čustveno vzburjenje in jasno razmišljati pod stresom. V nasprotju s tem so manj
diferencirani starši manj sposobni nadzirati svoje čustvene odzive in ohranjati trden
občutek jaza v odnosih, so bolj čustveno reaktivni in jim intimnost in/ali avtonomija ni
domača. Manj diferencirani starši težje ostanejo mirni in jasno razmišljajo v stresnih
življenjskih izkušnjah (Bowen 1978; Kerr in Bowen, 1988). Raziskovalci celo
ugotavljajo, da se višja diferenciacija pri materah povezuje z boljšimi kognitivnimi
sposobnostmi otrok (Skrown 2005, 337). Ugotavljajo, da se diferenciacija ne prenaša
med generacijami oziroma višja materina in očetova diferenciacija ne napovedujeta tudi
višje diferenciacije pri odraslih otrocih (Tuason in Friedberg 2000).
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4.3

MATERINSKI STARŠEVSKI STRES

Starševski stres je specifična vrsta stresa, s katero se odrasli brez otrok ne srečujejo
(Deater-Deckard 1998, 315). Nosečnost, porod in zgodnje obdobje skrbi za majhnega
otroka je potencialno stresno (Abidin 1995; Belsky in Rovine 1984; Curry 1983).
Nosečnost in porod povzročita spremembe, ko je potrebna tako telesna prilagoditev kot
tudi psihološka in socialna. Ti dogodki prinašajo tveganje za patološke okoliščine.
Teorija in raziskave nakazujejo okoliščine, ki kažejo na to, da so lahko starševske
spremembe še bolj stresne: (a) nezaželena ali nenačrtovana nosečnost (b) stres se
pojavlja v določenem zaporedju ali intervalih (npr. zaporedje nosečnosti, poroda in
zgodnje starševstvo) (c) ni nobene podobne izkušnje iz preteklosti oziroma je negativna
(Younger 1991).

4.3.1 Rojstvo in porodna izkušnja
Raziskave kažejo, da ima izkušnja rojevanja pomembne dolgoročne posledice, ki so
povezane z materinim duševnim zdravjem, vzpostavljanjem povezave med materjo in
novorojenčkom in razvojem novorojenčka in otroka (Harris in Ayers 2012). Za vstop v
materinstvo je zelo pomembna prva porodna izkušnja, ki ostaja v spominu mater jasna
in živa tudi po 15 do 20 letih (Simkin 1991, 203). Za večino žensk je porodna izkušnja
pozitivna, za tiste ženske z negativno porodno izkušnjo pa je lahko to velik stres, ki ima
lahko tudi razsežnost travme (Waldenström idr. 2004). Raziskovalci so analizirali
različne percepcije in doživljanje žensk po normalnem in podaljšanjem porodu
(dystocia), kjer pride do porodnih zapletov, ki pogosto povzročajo negativne porodne
izkušnje. Ugotovili so, da je imelo kar 34 % žensk, ki so imele podaljšan porod, tudi
negativne izkušnje iz otroštva in le 4 % žensk z normalno porodno izkušnjo (Nystedt,
Högberg in Lundman 2005, 579).
Raziskovalce je zanimalo, kako ženske utemeljujejo pozitivno porodno izkušnjo.
Ugotovili so, da na oceno zelo pozitivne porodne izkušnje vplivajo različni notranji
(npr. lastne zmožnosti in moči) in zunanji dejavniki (npr. občutek zaupanja in podpore
moža, zaupen, spoštljiv odnos babice). Ugotavljajo, da je za pozitivno porodno izkušnjo
pomembno, da ima ženska občutek zaupanja in podpore tako moža kot osebja
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(pripomore spoštljiv in zaupen odnos), posebej z babico, s katero je potrebno zgraditi
vzajemno zaupanje. Ugotavljajo, da individualizirana čustvena podpora dokazano krepi
vlogo ženske in povečuje možnost pozitivne porodne izkušnje (Karlström idr. 2015).
Vrednotenje porodne izkušnje je povezano s strahom pred porodom in načinom poroda,
ugotavljajo v švedski raziskavi (Elvander idr. 2013). Da imajo ženske občutek, da je
bila porodna izkušnja pozitivna, je pomembna nizka raven strahu pred porodom. Ženske
s srednjimi in visokimi stopnjami strahu pred porodom imajo več negativnih porodnih
izkušenj in imajo pogosteje nenačrtovan carski rez ali instrumentalni porod. V
primerjavi z ženskami z nizkimi stopnjami strahu pred porodom imajo ženske z
visokimi stopnjami strahu kar 12 krat večje tveganje, da bodo poročale o negativni
porodni izkušnji. Neinstrumentalni vaginalni porod je povezan z najbolj pozitivnimi
porodnimi izkušnjami (Elvander idr. 2013).
Raziskovalci ugotavljajo, da je 5 do 7 odstotkov švedskih in avstralskih žensk izrazilo
nezadovoljstvo s porodno izkušnjo, kar so preverjali 2 do 4 mesece po porodu
(Waldenström idr. 2004; Waldenström idr. 1996; Waldenström 1999). Raziskave
kažejo, da je potrebno resno jemati žensko doživljanje poroda, ki ima, kot kažejo
nekatere raziskave, lahko tudi značilnosti posttravmatske stresne motnje (PTSM) v 1,5
% (Ayers in Pickering 2001) do 5,6 % (Creedy, Shochet in Horsfall 2000) porodov. Kar
mati doživlja kot porodno travmo, je lahko videti z vidika opazovalca ali osebja, ki
pomaga pri porodu, dnevna rutina. Ugotavljajo, da ima poporodna PTSM simptome, kot
je izogibajoče vedenje in podoživljanje porodne izkušnje (Ballard, Stanley in
Brockington 1995; Reynolds 1997). Izogibajoče vedenje se je pokazalo v študiji, kjer 38
% žensk z negativno porodno izkušnjo v naslednjih 8 do 10 let ni imelo še enega otroka,
v primerjavi s 17 % žensk z bolj pozitivno izkušnjo (Gottvall in Waldenström 2002).
Nekatere raziskave kažejo, da so negativne porodne izkušnje povezane z načrtovanim
(na željo porodnice) carskim rezom (Hildingsson idr. 2002), medtem ko druge raziskave
kažejo, da razlik v zadovoljstvu med neinstrumentalnim porodom in načrtovanim
carskim rezom ni. Ugotavljajo pa razliko v zadovoljstvu med tistimi materami, ki so
imele nenačrtovan carski rez, saj so s porodno izkušnjo pomembno manj zadovoljne
(Elvander 2013). Negativna porodna izkušnja se povezuje tudi z depresivnim
razpoloženjem med nosečnostjo (Rubertsson idr. 2003) in po porodu (Righetti-Veltema
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idr. 1998). Youngerjeva (1991) je prav tako raziskovala obdobje med nosečnostjo,
porodom in po porodu, vendar z vidka doživljanja stresa. Ugotovila je, da doživljanje
stresa med nosečnostjo, ne napoveduje tudi doživljanja stresa med porodom. Za matere
ki so doživljale stres pred porodom, je večja verjetnost, da bodo doživljale stres pri 6 do
8 tednu otrokove starosti. Torej stresa med porodom ni mogoče napovedati iz
doživljanja stresa v nosečnosti in prav tako ni mogoče napovedati starševskega stresa po
porodu. V raziskavi jih je zanimala tudi povezava med osebnimi značilnostmi, socialno
podporo in starševskim stresom. Ugotovili so, da se socialna podpora pomembno
povezuje s starševskim stresom, vendar ne tudi z osebnimi značilnostmi. Za nizke ravni
starševskega stresa je pomembnejša močna in stabilna osebna struktura kot prejeta
socialna pomoč (Younger 1991, 200).

4.3.2 Starševski stres
V preteklosti se je smatralo, da je proces, ko ženska postane mati, lahkotna razvojna
preobrazba v življenju ženske. Vendar danes številne raziskave kažejo, da je postati
mati stresna in bolj zapletena izkušnja, kot je veljalo doslej. Z razvojem starševskega
stresa so povezani številni dejavniki, kot je socialna podpora (Levy-Shiff idr. 1998),
samoučinkovitost (Lutenbacher 2002; Reece in Harkless 1998), osebnost (Belsky idr.
1995; Mulsow idr. 2002; Younger 1991), vrednotenje vsakodnevnih stresorjev (LevyShiff idr. 1998), otrokov temperament, različne zdravstvene težave, nizka porodna teža
in vzorci spanja (Becker idr. 1991; Gelfand idr. 1992; Halpern idr. 2001; Pridham idr.
1994; Secco in Moffatt 2003; Terry 1991). Tudi materino doživljanje stresov in
večpomenskost materinske vloge lahko vpliva na prehod matere v starševstvo (Gage in
Christensen 1991; Reece in Harkless 1998). Poleg tega lahko materino čustveno stanje
in odnos do materinske vloge vplivata na kakovost interakcije med materjo in
dojenčkom (Blank idr. 1995).
Materinstvo postavlja pred žensko nove naloge in obveznosti. Opažajo sicer, da se
materino pozitivno razpoloženje povezano z dojenčkom v mesecih po rojstvu poveča
(Moss idr. 1986), hkrati pa prinaša tudi vrsto močnih čustev od vznesenosti do obupa.
Občutki ljubezni, sreče in ponosa, se lahko hitro obrnejo v občutja jeze, sovraštva ali
krivde (Kompan Erzar in Poljanec 2009). Obdobje prihoda novega družinskega člana
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zaznamujejo tudi povečani konflikti in negativnost znotraj družinskih odnosov, kot je
znižanje zakonskega zadovoljstva (Lavee idr. 1996; Shumm in Bugaighis 1986) ali
depresivnost.
Ko govorimo o starševskem stresu, je na ravni odziva telesa enak stresu na drugih
življenjskih področjih (npr. na delovnem mestu, v partnerskem odnosu, s prijatelji, v
nesrečnih dogodkih). Prav tako gre za enak princip, da do nastanka stresa pride v
odnosu med osebo in okoljem, ki postavlja pred osebo fizične in psihične zahteve, ki jih
oseba oceni, kot da presegajo njene vire in spravljajo v nevarnost njeno počutje
(Lazarus in Folkman 1984) in kot bomo videli tudi lastne, notranje zahteve in
pričakovanja do sebe in drugih, ki se ne ujemajo z dejanskim stanjem (vedenja,
dogodki, ...). Kljub vsemu pa gre za specifičnost stresa, s katero se odrasli brez otrok ne
srečujejo. Da sploh lahko razlikujemo starševski stres od drugih vrst stresov, je
pomemben stresor, ki je v tem primeru otrok oziroma odnos z otrokom ter fizične in
psihične zahteve, ki se pojavljajo v povezavi z otrokom oziroma so povezane z novo
starševsko vlogo. Lahko rečemo, da je starševski stres kompleksen proces, ki povezuje
(a) naloge, ki jih zahteva starševstvo, (b) vedenje in psihološko počutje starša (c)
kvaliteto odnosa med staršem in otrokom in (d) psihosocialno prilagoditev otroka
(Deater-Deckard. 1998, 315). Mnoge teorije poudarjajo kot kritični dejavnik stresa
starševske predstave o tem, kako naj bi se otrok vedel, zakaj se vede kot se ter
dojemanje lastnih starševskih sposobnosti (Mash in Johnston 1990). Seveda obstajajo
glede tega tudi kulturne (npr. kulturne norme o sprejemljivosti govorjenja o različnih
emocijah) in osebnostne razlike (Deater-Deckard 2004; Grilc 2015) ter razlike v stilu
navezanosti oziroma lastne sposobnosti regulacije stresa.
Vloga starša oziroma matere vključuje celovit sklop zahtev, ki jih ni doživela pred
rojstvom otroka, ki vključujejo tako zadovoljevanje preživitvenih potreb otroka (po
hrani, toploti) kot tudi psiholoških potreb po pozornosti, ljubezni, pomoči pri kontroli in
reguliranju čustev itd., in nenazadnje tudi socialno vlogo roditelja (Deater-Deckard
2004). Na začetku otrok izraža te potrebe z jokom, kar je za večino staršev precej
stresno. Toda otroci z razvojem postanejo bolj samostojni, vendar pa imajo še vedno
svoje zahteve do staršev, s katerimi se odrasli brez otrok ne srečujejo. Sočasno z
izpolnjevanjem otrokovih potreb morajo starši zadovoljevati še svoje, ki so pogosto
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povezane tudi s pričakovanji družbe v povezavi s starševsko vlogo (npr. zaposlitev
mame in varstvo otrok) (Alexander in Higgins, 1993).
Starševski stres se ne odraža le na telesni in psihološki ravni matere, temveč je povezan
z družinsko funkcionalnostjo in starševskim vedenjem, kar vpliva na otrokov čustveni,
kognitivni in socialni razvoj (Deater-Deckard in Scarr 1996, 45). Starši lahko starševski
stres doživljajo kot negativna čustva, ki jih obrnejo proti sebi, proti otroku ali pa jih
neposredno pripisujejo zahtevam starševstva (Deater-Deckard. 1998, 315). Raziskave
kažejo, da ima starševski stres večje učinke na starševsko vedenje in otrokov čustveni,
kognitivni in socialni razvoj ter vedenje kot stresorji na drugih področjih življenja. Ko
je mati pod stresom, postane manj sočutna, bolj razdražljiva, kritična in kaznovalna. Je
manj topla in manj fleksibilna v odnosu z otrokom. Stres resno moti starševsko
ravnanje, posledično pa se zmanjša kvaliteta odnosa z otrokom (Suter idr. 2007).
Starševski stres je lahko posledica ali vzrok sprememb v starševskem vedenju in
vedenju otrok, vendar pa starševski stres ni popolnoma neodvisen od ostalih vlog, ki jih
starši imajo, saj se različne vloge (žena, hči, zaposlena, ) med seboj prepletajo (Creasey
in Reese 1996; Quittner idr. 1990; Grilc 2015).
Starševski stres in navezanost
Navezanost starša, ki se kaže v intimnem partnerskem odnosu, odraža doživljanje
partnerskega odnosa, kar lahko vpliva tudi na raven stresa v družini in posledično na
starševsko dojemanje in doživljanje stresnih situacij. Stil navezanosti odraža sposobnost
soočanja s stresom in pripravljenost poiskati pomoč in jo sprejeti kot koristno (Collins
in Feeney, 2000; Fraley in Shaver, 1998; Moreira idr. 2003; Simpson, Rholes in
Nelligan, 1992; Simpson idr. 2003). Zato lahko smiselno predvidevamo, da stil
navezanosti vpliva tudi na starševski stres.
Tudi raziskave kažejo, da se ne-varna navezanost, tako tesnobna kot izogibajoča,
povezujeta z višjim starševskim stresom (Alexander idr. 2001; Fernandes idr. 2012;
Howard 2010; Kor idr. 2012; Kwako idr. 2010; Mills-Koonce idr. 2011; Nygren idr.
2012; Rholes idr. 2006; Trillingsgaard idr. 2011; Vasquez idr. 2002; Vieira idr. 2012),
kar velja tako za matere kot za očete (Kor idr. 2012; Nygren idr. 2012; Rholes idr. 2006;
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Vasquez idr. 2002; Jones idr. 2015, 243). Posamezniki s tesnobnim stilom navezanosti
izkušajo in poročajo o pogostejši čustveni stiski (Collins, 1996; Fraley in Shaver, 1998).
V raziskavi Lionettijeve in sodelavcev (2015) so ugotovili, da se stres povezuje z
nerazrešeno navezanostjo predvsem pri materah.
Raziskave starševskega stresa
Raziskave starševskega stresa so najpogosteje usmerjene na starše otrok z različnimi
vedenjskimi, razvojnimi, zdravstvenimi motnjami in težavami ali pa na težke
življenjske okoliščine, kot so nizek socialno ekonomski status, revščina, starši
samohranilci, psihopatologija ali velike negativne življenjske spremembe. Višji stres se
pomembno povezuje z neoptimalnim starševstvom in družinskim funkcioniranjem,
slabšo interakcijo med staršem in otrokom in slabšimi razvojnimi možnostmi (Crnic in
Greenberg 1990, 1628). Kadar je stres povezan z otrokovimi težavami ali značilnostmi,
je odvisen tudi od jakosti in pogostosti otrokovih težav, skupaj z odgovorno skrbjo in
pogosto negotovim izidom, kar predstavlja za starše visoko tveganje za stres (Crnic idr.
1983; Dumas idr. 1991). Raziskave starševskega stresa, če v vzorec sploh vključijo
očete, kažejo, da matere doživljajo več starševskega stresa kot očetje.
Starševski stres nenehno niha od nizkih do zelo visokih stopenj. Do neke mere vsi starši
doživljajo starševski stres. Nekatere raziskave so se osredotočile na normalen starševski
stres (Crnic in Greenberg 1990). Vsi starši se srečujejo z vsakodnevnimi stresorji, ki so
del starševske vloge. Zdi se tudi, da so manjše sitnosti, ki se pojavljajo dan za dnem,
bolj

stresne,

saj

so

močneje

povezane

s

posameznikovim

in

družinskim

funkcioniranjem, kot večji stresni dogodki, ki so v populaciji precej redki (Creasey in
Reese 1996). V raziskavi staršev neklinične populacije so ugotovili, da razlik v
doživljanju stresa med staršema ni (Deater-Deckard in Scarr 1996, 45).
Starševski stres lahko poleg navezanosti napovedo tudi psihološki dejavniki, kot so
splošna anksioznost in nizka samopodoba pri materah dve do tri leta starih otrok (Saisto
idr. 2008). Prav tako sta razpoložljivost in dostopnost čustvene podpore ključni
sestavini pozitivne prilagoditve starševstvu, pri čemer podpora preprečuje, da starš
doživlja negativne učinke stresorjev. Starši, ki prejmejo več čustvene in praktične
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podpore od svojih partnerjev, družinskih članov in prijateljev, doživljajo manj stresa
(Abidin in Brunner 1995; Roggman idr. 1994).
Kljub temu da se starševski stres prepleta z različnimi vlogami, je lahko prav
normalen/mali (minor) starševski stres kazalec nepotešenih in neuresničenih
navezovalnih potreb matere in kot tak ne ostaja prikrit implicitni spomin, ampak močno
telesno občutenje, ki je lahko priložnost za notranjo rast, ker terja priznavanje,
sprejemanje, spoznavanje, in pomiritev, šele nato ukrepanje.

4.4

POPORODNA DEPRESIJA

Rojstvo otroka je za družino prijeten, a tudi težaven in stresen dogodek, saj s seboj
prinaša veliko sprememb in zahteva številne prilagoditve. Izvore stiske ob prehodu v
starševstvo lahko predstavljajo spremembe, povezane s prevzemanjem odgovornosti,
splošnim upadom partnerskega zadovoljstva, znižanjem samopodobe pri ženskah,
otrokovimi

temperamentnimi

značilnostmi,

previsokimi

pričakovanji

glede

samoučinkovitosti ali občutki pomanjkanja podpore (Carr 2006). Prilagajanje je posebej
zahtevno, kadar je bila nosečnost nepričakovana ali se stvari niso izšle tako, kot sta
partnerja pričakovala, če sta imela težave z zanositvijo ali se jima je rodil bolan oziroma
mrtev otrok (Pope idr. 2000a; Pope idr. 2000b).
Poleg prilagoditvenih težav ob rojstvu novorojenčka se pri osmih od desetih žensk po
porodu pojavi poporodna otožnost, ki predstavlja normalno stanje, in se kaže kot
nenadna sprememba razpoloženja, tesnoba, razdražljivost, težave s spanjem, zmanjšan
tek ter pretirana dejavnost oziroma pomanjkanje energije. Med duševnimi motnjami, ki
se pojavljajo po porodu, razlikujemo med poporodno psihozo, ki se nenadoma in očitno
pojavi pri 0,1 % žensk, ter poporodno depresijo, ki je težje prepoznavna in pogostejša.
Pojavi se od štiri do šest tednov po porodu, lahko tudi pozneje, ter traja od treh do šestih
mesecev, lahko pa tudi veliko dlje (Drglin 2009). Ocene pogostosti poporodne depresije
se gibljejo od 3 do 33 %, najpogosteje med 10 in 20 % (Koprivnik in Plemenitaš 2009),
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razlike pa so verjetno posledica različnih diagnostičnih kriterijev ter dejstva, da so
študije zajele ženske v različnih obdobjih po porodu (Skočir 2005).
Tako Mednarodna klasifikacija bolezni International Classification of Diseases ICD 10
(World Health Organization WHO, 1992) kot tudi Diagnostični in statistični priročnik
duševnih motenj Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders DSM IV
(American Psychiatric Association APA, 1994) poporodnih duševnih motenj ne
obravnavata kot samostojne kategorije. Klinično se namreč poporodna depresija ne
razlikuje od depresije v drugih življenjskih obdobjih oziroma okoliščinah, zato
uporabljajo za odkrivanje obeh enake diagnostične kriterije (pregled v APA, 1994).
Kljub temu pa nekateri avtorji opozarjajo na dodatne oziroma specifične simptome
poporodne depresije, kot so ambivalentna ali negativna čustva do otroka, posvečanje
prevelike pozornosti otrokovemu zdravju, ki lahko meji na obsesivnost, ter občutke
nesposobnosti (Koprivnik in Plemenitaš, 2009). Občutka krivde in nesposobnosti sta
med najbolj pogostimi simptomi poporodne depresije, ko se ženskina pričakovanja ne
skladajo z realno izkušnjo materinstva oziroma, ker mislijo, da niso dobre mame, če se
pri njih pojavljajo take misli (Holden idr. 1989). Dejavniki tveganja za nastanek
poporodne depresije so prenatalna depresija, stres kot posledica nege in skrbi za otroka,
stresni življenjski dogodki med nosečnostjo in po porodu, nezadostna socialna podpora,
prenatalna anksioznost, nezadovoljstvo s partnersko zvezo, pretekla depresivna epizoda
pred nosečnostjo, težaven temperament otroka, pretekla izkušnja poporodne otožnosti,
nizko samospoštovanje, nizek socialno-ekonomski status, samski stan ter nenačrtovana
in/ali nezaželena nosečnost (Beck 2002). Opozorilni znaki stisk zaradi različnih
razlogov, kot so npr. sram, krivda ali strah pred obsojanjem, niso vedno očitni ali vidni,
saj ženske svoje občutke pogosto prikrivajo in navzven predstavljajo bolj socialno
sprejemljive tegobe (utrujenost, glavobol, zahtevnost dojenčka …), zaradi česar
poporodna depresija pogosto ni prepoznana (Drglin 2009).
Izsledki raziskav, ki ugotavljajo učinek mamine poporodne depresije na otrokov razvoj,
so različni. Nekateri avtorji (npr. Cox in Holden 2003; Holden idr. 1989; Murray in
Cooper 1996; Murray idr. 2010) navajajo, da mamina poporodna depresija pomembno
učinkuje na manj optimalen kognitivni, vedenjski in čustveni razvoj otroka, negativen
učinek pa ima tudi na komunikacijo in interakcijo z otrokom. Vendar, kot smo že videli
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ima materina depresija na hčerko drugačne učinke kot na sina, saj depresivna mati več
komunicira s hčerko in na drugačen način kot s sinom (Murray idr. 1993, 1083).
Raziskave kažejo, da je deklica ob materi s poporodno depresijo manj poškodovana kot
deček, tako glede navezanosti kot glede kognitivnih sposobnosti pri osemnajstih
mesecih (Murray in Cooper 1997, 77).
Študije kažejo, da matere, ki trpijo za poporodno depresijo doživljajo svoje dojenčke
kot bolj zahtevne, so z njimi manj povezane. Meritve starševskega stresa kažejo
povečane ravni pri treh mesecih otrokove starosti, ki ne upadejo tudi do 42 meseca
starosti (Milgrom idr. 2004, 443; Milgrom idr. 2006, 229), prav tako lahko težave v
interakciji z otrokom vztrajajo do tretjega leta otrokove starosti (Milgrom in McCloud
1996, 177).

4.5

MATERINSTVO PRILOŽNOST ZA RAST

Razvojna literatura ni upoštevala močnega vpliva, ki ga imajo otroci na razvoj
odraslega. Kot smo že omenili, je razvojna literatura posplošila moški razvoj kot
splošno človeški. Ker moški tradicionalno niso bili zasedeni s skrbjo za otroke, so ta
vidik možnega osebnega razvoja izpustili (McGoldrick in Carter 1989).
Ženska lahko postane mati samo v primeru, da najprej v sebi začuti svojo žensko
identiteto in zmore tako odgovoriti na otrokove potrebe na svojski način (Kompan Erzar
2003, 45). Toda ker smo videli, da mnoge ženske niso imele priložnosti izgraditi svoje
identitete do obdobja materinstva, da so zaradi prenosa stila starševstva iz prejšnje
generacije (Belsky idr. 2005; Benoit in Parker 1994; van Ijzendoorn 1995) prenesle tudi
možnost razvoja svoje ženskosti, dobi mati ob otroku novo priložnost, da drugače
razume otrokove potrebe in se nanje odzove drugače, na svojski način. To lahko stori le,
če se njeno doživljanje ob otroku povezuje s preteklostjo (Stern in Bruschweiler-Stern
1998). Posebej hčerka vodi žensko do nerazrešenih trenutkov v preteklosti in ženska
dobi priložnost, da ob svoji hčerki doživi in začuti tisto, česar v svojem otroštvu ni
prejela od svoje matere (Edelman 2006; Manning 2002). Starševstvo ni le razmišljanje
in vživljanje v otroka, niti samo skrb zanj, ampak globoka aktivacija in sočasna
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preobrazba temeljnih čustvenih vzgibov in potreb v odrasli osebi (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 10).

4.5.1 Materinstvo in telesnost
Pomen za razvoj osebnosti matere imajo predvsem hčerke. Kajti le hčerka, ki je tudi
sama ženska, na poseben način prebuja materin odnos do lastne ženskosti (Edelman
2006). Materinstvo omogoča materi, da prepozna odnos do svoje telesnosti. »Žena je
težko nevtralno razpoložena do svoje telesnosti, saj ima z njo več opravka kot moški,
posebej v materinstvu« (nosečnost, porod, dojenje) (Rebula 2008, 204). Hčerkino
žensko telo materi njuno obuja njeno lastno žensko telo, a tudi njen odnos z materjo
žensko, zato jo globinsko pretresa. Materi je lahko najintenzivnejše srečanje z ženskim
odveč, tuje, zoprno, ogrožajoče ali prijetno, zdravilno, vir moči, poguma in življenjske
ustvarjalnosti. V nobenem primeru pa ne more obiti izziva intimnosti in zavzeti mora
tak ali drugačen odnos do čustev, ki jih prebuja sožitje z otrokom žensko (29). Če
ženska zavzame negativen odnos do telesnosti ženskosti, če pride do odklonitve same
sebe, se mora ženska veliko bolj ograditi in otopeti kot moški. S tem se učinkovito brani
pred morečimi občutji odpora do svojega ženskega organizma, kar velja še najbolj za
obdobje materinstva v stiku s hčerkinim ženskim organizmom (204).

4.5.2 Želja, nosečnost in porod
Želja postati mati (ali oče) skriva v sebi veliko neznank, ki jih morajo starši reševati
sproti in od njih terjajo, da dopolnijo svojo čustveno zrelost in nadgradijo izkušnje iz
domačih družin. Raziskave zadnjih desetletij jasno kažejo, da na starševstvo najmočneje
vplivajo izkušnje iz otroštva, ki so shranjene v posameznikovem čutenju, doživljanju in
zavesti in ki se aktivirajo prek izkušenj ob lastnem otroku. In prav te izkušnje, ki so
zavestnemu spominu in doživljanju težko dostopne, vodijo odrasle ljudi v najbolj
nenavadna in nepričakovana dejanja do lastnih otrok, za katera kasneje težko najdejo
pojasnilo ali opravičilo. Največkrat gre preprosto za to, da so ponovili način ravnanja, ki
so ga sami doživeli ob svojih starših, in za katerega so prevzeli kar razlago, ki so jo
takrat ponudili njihovi starši ali pa so si jo izdelali sami (Erzar in Kompan Erzar 2011,
11).
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Želja po otroku
Raziskave ugotavljajo, da se želja po otroku povezuje z navezanostjo, in sicer imajo
izogibajoče navezani, tako matere kot očetje, manjšo željo po otrocih (Rholes idr.
2006). Hkrati je več možnosti, da je prva nosečnost hčere nezaželena, če je bila hčerka
sama rojena iz nezaželene nosečnosti (Pouta idr. 2005, 195). Če pride do nezaželene
nosečnosti, ugotavljajo, da je večja verjetnost, da bodo matere te otroke dojile krajši čas,
kot zaželene otroke, kar velja tudi za matere več otrok, ko zaželenega otroka dojijo dlje
časa kot nezaželjenega. Tudi zakonski status ne vpliva na dolžino dojenja mater z
nezaželeno nosečnostjo (Gipson idr. 2008, 24)
Nosečnost, porod in dojenje
Izkušnja nosečnosti in poroda je in vedno bo izključno ženska izkušnja. To ne pomeni,
da moški, ki sodelujejo, niso deležni te izkušnje, vendar ne opravijo telesne
transformacije, ki jo lahko opravi le žensko telo (Peterson 1996).
Nosečnost vsake ženske odseva njeno celotno življenje pred zanositvijo. Njene izkušnje
z materjo in očetom ter njene kasnejše izkušnje, na katere se je prilagala bolj ali manj
uspešno, in končno ločitev od staršev, vse to vpliva, kako se prilagodi na novo vlogo.
Neizrečene potrebe iz otroštva in najstništva so del želje, da zanosi in da se kasneje
prilagodi nosečnosti (Brazelton in Cramer 1990, 5).
Ženska je ob porodu, ob rojstvu lastnega otroka, tako močno in globoko povezana s
svojo materjo, kot morda nikoli kasneje v življenju, razen ob njeni smrti. Takrat se
prebudijo vsi strahovi povezani z osamosvajanjem od nje. Postati mati je za slabo
diferencirano žensko tak stres, da se nehote zateče k otroškemu odvisniškemu vedenju
in se podredi svoji materi do te mere, da izgubi lastno identiteto (Kompan Erzar 2003,
95). Porod je odvisen od celotnega dotedanjega življenja ženske. Način, kako je
določena ženska odraščala, kako je razvijala svojo identiteto in doživljala sebe, kakšne
odnose je lahko vzpostavljala, bo v veliki meri določal, kako bo rodila oziroma kako bo
prenesla fizične in čustvene pritiske poroda. Strah pred materinstvom, nerazumevanje z
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možem ali partnerjem, neprijazno domače okolje in občutje nesposobnosti, predvsem v
zvezi z materinstvom, so močno povezani z zapleti pri porodu (Peterson 1984). Zdi se,
da stres, strah in tesnoba, ki spremljajo take psihične krize, povzročajo fiziološke
odzive, ki upočasnijo popadke ali jih celo ustavijo (Kompan Erzar in Poljanec 2009,
97). V porodu se zrcali celotna življenjska zgodba ženske in če ima mamica poleg
fizične tudi čustveno oporo, bo porod izkušnja, ki bo imela izredno zdravilne učinke, saj
ji bo pomagala zaceliti najgloblje rane izgubljenega stika z njeno materjo (Edelman
2006).
Takoj po rojstvu večina mater doživlja močna čustva. Za številne matere predstavlja
otrok močan simbol materinstva, njihove individualnosti, njihove nove družine, lepoto,
čudež narave, popolnost njenega lastnega telesa in prokreativnih moči. Držati
novorojenčka, dotikati se ga, strmeti vanj vsa ta sporočila ponotranji in inkorporira
svojega dojenčka skozi vse senzorne kanale v transformirano identiteto (matere) (Drglin
2009, 290).
Porod je izkušnja moči, ki ustvarja ogromno tesnobe, strahu, razburjenja in
pričakovanja Ženske ki rodijo, so soočene z realnostjo narave enega najmočnejših
dogodkov, ne glede na okoliščine. Dejstvo, da lahko ženske izražajo zelo negativne ali
zelo pozitivne izkušnje o porodu, je dokaz generične moči izkušnje same (Peterson
1996).
Kot ugotavlja Petersonova (1996), je izredno pomembno, da ženska lahko govori o
svoji porodni izkušnji, saj klinična praksa kaže, da so ženske pogosto zavrnjene, posebej
s strani strokovnjakov, ko želijo spregovoriti o svoji porodni izkušnji, kot da je zdrav
otrok razlog, da to ni več primerna tema pogovorov. Na nek način se ženski sporoča in
daje občutek, da izkušnja poroda za žensko ne bi smela biti pomembna, da njihov lasten
razvoj ni pomemben, ko enkrat postanejo matere. Če potreb ženske ne vzamemo resno,
to pripomore k nižji samopodobi, ki lahko vpliva tudi na njeno moč, da bi se povezala
in uživala ob svojem otroku, kar lahko pripomore celo k poporodni depresiji. Kadar je
materina samopodoba ogrožena, trpijo tudi družinski odnosi. Če ženska nima možnosti,
da bi integrirala porodno izkušnjo, je prepuščena sama sebi, da si ovrednoti proces, kar
pa ogroža občutek vrednosti njej pomembnih življenjskih dogodkov.
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Prvi tedni materinstva: Najkrhkejša čutenja, ki jih lahko človek doživi v svojem
življenju, doživi ob otroku, ob novorojenčku, za katerega je v polnosti odgovoren, nima
pa nobenega ključa, kaj ta otrok v določenem trenutku najbolj potrebuje, razen svojega
lastnega čutenja, ki mu ga otrok vzbuja (Winnicott 2002). Tako mora ženska žena svoje
materinstvo izpeljati iz svojega najglobljega čutenja, česar se ne more naučiti od zunaj
(Kompan Erzar 2003, 108). Pri svojem starševstvu si lahko mladi starši pomagajo z
obilno literaturo, pripomočki in nasveti, toda nič jih ne bo moglo prepričati, da so dobri
in kompetentni starši, če tega priznanja ne dajo sebi (Kompan Erzar 2003, 107).
Materinstvo v prvih tednih zahteva popolno predanost otroku in ga Winnicott (1971)
imenuje »primarna materinska okupacija«. Mati v tem času nehote zanemari vse drugo,
tudi svoje potrebe, in se popolnoma posveti in uglasi na potrebe novorojenčka. Če se
lahko prepusti novorojenčku na tak način, bo otroka zelo hitro tako globoko spoznala,
da bo kmalu ugotovila, kako lahko najbolje in najlažje poskrbi zanj. To je obdobje
intenzivnosti in paradoksov, ki hkrati navdajajo mamico s ponosom in samozavestjo, a
ji v naslednjem hipu vso to samozavest zruši in jo spet spravi v temeljne dvome o tem,
ali je sploh sposobna biti mama. Otrok v materi prebudi moč in odločnost, da bo zanj
poskrbela in ga zavarovala. V tem obdobju se zares vzpostavi notranja vez med
otrokom in materjo, ki mater pomiri glede njene samozavesti in odločitev, otrok pa
začuti varnost. Ta sposobnost je tudi ključna prelomnica v nadaljnjem razvoju otroka in
materinstva ter v razvoju materine samozavesti in samospoštovanja. Nepopravljiva
škoda za oba je, če bi morala mama v tem obdobju skrbeti še za kar koli drugega
(Kompan Erzar in Poljanec 2009, 98-99).
Izredno pomemben del zgodnjega materinstva je dojenje, ki ne pomeni samo
najpopolnejšega in najboljšega načina hranjenja otroka, ampak pomeni tudi globoko
navezanost matere na otroka. Marsikateri zaplet pri dojenju nima jasne organske
podlage, ampak ga okrepijo in včasih tudi povzročajo globlji čustveni vzroki, ki izvirajo
predvsem iz najzgodnejšega odnosa mamice z njeno materjo (Edelman 2006; Kompan
Erzar in Poljanec 2009, 98). Pri dojenju se izraža celotna drža matere do svojega telesa,
najmočneje način in občutki, ki jo spremljajo, in sicer, kako močno lahko mama čuti,
kaj ustreza njenemu telesu, kako nežna je lahko do sebe, koliko lahko zaupa svojemu
telesu, da je ne bo izdalo, koliko ga čuti, in kako močno in senzitivno ga lahko doživlja.
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Zato je prav hranjenje oziroma dojenje pospremljeno z veliko tesnobe, negotovosti in
strahu s strani matere. Pogosto so mamice negotove v sprejemanju in izražanju ljubezni
in nežnosti, ki se najmočneje izraža prav prek dojenja (Firestone 1990), prek nežnih in
zaljubljenih pogledov dojenčka. Če mamica kot otrok ob svoji mami ni bila deležna
ljubezni in nežnosti, ki bi ji ju lahko nudila njena mama, dojenje obuja te boleče
spomine in pri mladi mamici povzroča tesnobo, ko jo dojenček tako zaljubljeno in
zaupljivo gleda, ona pa ne more dojiti (Firestone 1990).
Bližino z otrokom tako v času nosečnosti kot po porodu težje občutijo ne-varno
navezane matere, kar posebej velja za izogibajoče navezane matere (Priel in Besser
2000). Nezmožnost vzpostavitve stika z otrokom ima navadno vzrok v materini globoki
depresiji, zakonskem konfliktu in zapletenih nerazrešenih odnosih z izvorno družino.
Zaradi tega mati ne more najti stika s seboj in zato tudi ne s svojim materinstvom. Hčere
takih mater razvijejo podobno osebnostno strukturo kot hčere, ki matere nimajo ali jim
je umrla (Kompan Erzar 2003, 48; Edelman 2007).

4.5.3 Otroštvo
Različna obdobja v otrokovem življenju prinašajo tudi različne vzgojne in osebne
izzive, hkrati pa iz nezavednega spomina prihajajo na dan nova občutja, ki so povezana
s temi obdobji ter vsa nerazrešena občutja in čutenja, s katerimi se še nismo soočili.
V čustvenem prostoru med otrokom in starši, ki ga napolnjujejo izkušnje uglašenosti in
vzajemnega odzivanja, nastaja otrokov občutek zase, za lastno iniciativo, življenjsko
energijo, pripadnost in varnost. Ta najgloblja dediščina, ki jo starši zapuščajo otrokom
oziroma sooblikujejo skupaj z otrokom, ne nastane iz zunanjega sledenja vzgojnim
pravilom niti iz zunanje kontrole nad otrokovim vedenjem ali zunanje doslednosti in iz
»postavljanja meja«, ampak iz notranjega afektivnega in mentalnega procesa, v katerem
se starši nenehno odzivajo na čustvena stanja otroka, a ob tem ne izgubijo stika s
svojimi potrebami in željami. Pravo varnost otroku dajejo samo starši, ki svojih
navezovalnih potreb ne uresničujejo ob svojih otrocih, od njih ne terjajo čustvenega
plačila za svojo starševsko vlogo, niti ne pričakujejo, da jih bodo otroci razumeli,
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tolažili ali celo zaščitili, ampak so srečni in zadovoljni, ker so si znali sami v odraslem
svetu poiskati varnost (Erzar in Kompan Erzar 2011, 39).
Kadar starš sebe sovraži in nima stika s seboj, otrokom ne zna/more ponuditi prave
ljubezni in fizične topline; z otrokom ne more navezati osebne vezi in razviti prave
empatije do otrokovih potreb; niti ne more zagotoviti ustrezne moči in zaščite, ob kateri
bi se otrok počutil varnega. Še več, ne more rahločutno, a odločno ponuditi otroku
ustrezne discipline in ustrezne socializacije ter obenem ohraniti spoštovanja in pravega
upoštevanja otrokove individualnosti (Kompan Erzar 2003, 208-209). Starši, ki so
preplavljeni z notranjimi bolečinami, ne morejo slišati in začutiti svojih otrok. Ujeti so v
reaktivne odzive, ki slonijo na njihovih preteklih izkušnjah, in zato so njihova dejanja
neuspešna in nezadovoljujoča (Siegel in Hartzell 2003, 28). Če starš ne zmore najti stika
s samim seboj, ga ne bo mogel tudi otrok in bo ostal odvisen od zunanjih ljudi in pravil
ter bo prepuščen odvisniškim oblikam vedenja (Kompan Erzar 2003, 208-209). Če starš
ne prevzame odgovornosti in ne razreši svojih bolečin, ne le, da zamuja priložnost, da bi
postal boljši starš, temveč zavira tudi svoj osebni razvoj (Siegel in Hartzell 2003, 27).
Novejše raziskave (Johnson in Best 2003, 172-174; Schore in Schore 2008, 17) so
dodale nov vidik k temu, kako ustvariti spremembo znotraj modelov in odzivov
navezanosti. Te raziskave se osredotočajo na to, kako se čutenja in čustvene izkušnje
procesirajo. Temeljijo na spoznanju, da lahko imajo nove čustvene izkušnje moč
prepisati ali dograditi stara prepričanja in pričakovanja, torej omogočajo, da se stari
delovni modeli izboljšajo, ko se vanje integrirajo nove možnosti (Novšak 2013, 22-23).

4.5.4 Adolescenca
Z vstopom otroka v adolescenco se začne tudi nova faza v družinskem ciklu družine
(McGoldrick 1989). Je obdobje povečane zmogljivosti razmišljanja, kritičnosti,
oblikovanja lastnega stališča, potreb, želja in razmišljanja (Kompan Erzar 2003, 139).
Adolescenca je obdobje, ko je na preizkušnji celotna družina. Otrokova naraščajoča
diferenciacija, večja osredotočenost nase in kritična distanca do odnosov je lahko zelo
moteča za starše, če v njej ne prepoznajo tudi povsem normalne sposobnosti
mladostnika, da ocenjuje svoje starše z bolj objektivnega vidika, se pravi kot osebe, ki
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bi lahko ravnale tudi drugače, kot so, in ki ne morejo zadostiti nekaterim osnovnim
potrebam mladostnika, ki jih ta želi in zmore uresničiti z vrstniki (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 129). Ker je nastajanje mladostnikove osebnosti v tesni povezavi z
najglobljimi osebnostnimi potezami staršev, lahko dozorevanje mladostnika sproži v
starših do tedaj speče notranjepsihične medosebne konflikte. Občutljivost na negativne
adolescentove odzive je manjša pri starših z močnim občutkom lastne identitete. To ne
pomeni, da niso zmedeni, ali da ne občutijo strahu, temveč da te izzive jemljejo manj
osebno (Kompan Erzar 2006).
Adolescenca je čas oblikovanja mladostnikove identitete (Manning 2002, 167). Koliko
lahko mati pripomore k zdravem razvoju hčerkine identitete, je odvisno od tega, do
kakšne mere je lahko razvila svojo identiteto v odnosu, ki ga je imela s svojo materjo.
Posebej hčerka vodi mati žensko, do nerazrešenih trenutkov v preteklosti in tako mati
dobi priložnost, da ob svoji hčerki doživi in začuti tisto, česar v svojem otroštvu ni
prejela od svoje matere. Identiteta se lahko spreminja in razvija celo življenje, posebej
če ostanemo odprti za nove izkušnje in učenje. Ob tem ima mati priložnost, da ob hčerki
dogradi svojo lastno žensko identiteto. Ob hčerki je mati izpostavljena širokemu spektru
izkušenj, ki jih ne bi mogla dobiti na drugačen način. Mnogo trenutkov v življenju
hčerke je povezanih z dozorevanjem, ki je blizu materini izkušnji. Po drugi strani pa so
lahko nerazrešeni trenutki iz preteklosti tako zelo močni in prinašajo tako težka čutenja
in spomine, da predstavljajo materi grožnjo, ker se boji soočiti z njimi (Kompan Erzar
2003).
Telesno zorenje je pomemben del tega obdobja in nakazuje teme o spolnosti in telesni
podobi. Da hčerka lahko ob materi postane spolno bitje, mora mati najprej ovrednotiti in
prečistiti svojo spolnost, drugače matere vodijo svoje hčerke brez svoje osebne izkušnje
(Kompan Erzar 2003). V komunikaciji s hčerkami take matere teme o spolnosti
obdelajo zelo tehnično, o čustveni plati pa se bojijo govoriti. Na tak način pa zanikajo
tudi hčerkino intuicijo, ji s tem sporočajo, naj ne zaupa svoji modrosti (Manning 2002,
142), hkrati pa tudi same zamujajo morda zadnjo priložnost, da bi globoko pogledale
vase, premislile in začutile odnos do lastnega telesa, do lastne spolnosti, posledično pa
se odrekajo možnosti stika s svojo notranjo modrostjo.
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Če želi mati resnično pomagati svoji hčerki izoblikovati zdravo žensko identiteto, mora
mati najprej prečistiti lastno spolnost, ker s tem tudi hčerki odpre prostor, da se lahko
tudi o dilemah glede telesa in spolnosti obrne na mater. Ker ne glede na to da se v
normalni adolescenci vez med materjo in hčerko na videz zrahlja in hči več energije
vlaga v odnos z vrstnicami in romantične zaljubljenosti (Kompan Erzar 2003, 146), želi
od matere izvedeti, kako je v resnici biti ženska, kako se sooča s svojimi občutki,
čutenji in telesnostjo (142). Zato so vsa ta vprašanja lahko materi, ki vidi v razvoju
svoje hčerke tudi možnost, da razvija sebe, zelo dobrodošla, saj ponavadi odpirajo teme,
ki so zagotovo potrebne obdelave. Hčerki pa lahko s tem omogoči, da lažje sprejeme
svojo novo podobo ženske.
Če mati do časa, ko skuša hčerka izgraditi svojo, ločeno identiteto, ni uspela izgraditi
svoje lastne, se bo počutila kot majhen, še vedno odvisen otrok in bo s tem izpustila
morda zadnjo priložnost, ki bi ji omogočila, da bi dokončno izgradila svojo lastno,
neodvisno žensko identiteto.
Ko se nečesa spominjamo, je pomembno, kje in kako se spominjamo, ker je spomin
vsakokrat oblikovan na novo. To pomeni, da lahko starši mladostnika, ob katerem so
začeli doživljati stisko in so tudi sami postali ranljivi, torej čustveno vključeni, s svojo
odraslo sposobnostjo regulacije in predelave teh čutenj in empatično držo do
mladostnika, neposredno »popravijo, dogradijo, razširijo in dopolnijo« mladostnikov
spomin nanje, nanj samega in na svet njegovega otroštva (Schore 2000), hkrati pa vse to
naredijo tudi zase.

4.6

ODNOSI KOT VIR MOČI IN PODPORE

Ko ženska postane mati, postane tudi oseba navezanosti, ki otroku omogoča varno bazo
in varno izhodišče, še vedno pa so žive in močne njene navezovalne potrebe, zato nujno
potrebuje odrasle odnose, v katerih lahko te potrebe zadovoljuje (George in Solomon
2008). Kot smo videli, so ženske že od zgodnjega otroštva usmerjene v odnose, ki so
lahko vir moči, ko so odnosi skrhani ali jih ni, pa so pomemben vir stresa. Zato nas ne
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preseneča, da je eden izmed pomembnejših kazalcev starševskega stresa prav
pomanjkanje socialne podpore (Deater-Deckard 1996). Na prvem mestu socialnih
dejavnikov, ki vplivajo na materinstvo in starševstvo, je partnerska zveza ali zakon, nato
socialna mreža razširjene družine, odraslih prijateljskih odnosov in ekonomski status
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 124). Trdni, varni odnosi materi, poleg znižanja
starševskega stresa omogočajo, da se lahko dotakne in spoznava radosti in bolečine, ki
so se prebudile ob rojstvu otroka. Idealno je, da so materi vir moči njeni najbližji (mož,
mama, tašča, ...), vendar tudi drugi odnosi lahko pomagajo in omogočajo materi
vzpostaviti zaupanje v svojo moč in sposobnost ter vzpostaviti stik s svojo notranjostjo,
s svojim pravim jazom.
Izziv za hčerko, ki postane mati, se ob njeni veliki življenjski spremembi, prav takrat,
ko mora prevzeti odgovornost za življenje nekoga drugega, pojavi še toliko drugih
stvari, v katere mora vlagati svojo energijo. Sprejemati začenja novo vlogo matere in
novo razumevanje sebe, svojih življenjskih usmeritev, prevrednotiti mora odnos s
svojim partnerjem in pogledati na odnos z materjo z nove perspektive (Manning 2002,
109). V času po rojstvu se mora mlada mati spočiti in spoznavati svoje potrebe, da je
lahko na razpolago svojemu otroku (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 49; Stern in
Bruschweiler-Stern 1998), ker vzgoja otroka ni stvar ene osebe, če želimo, da je za
otroka dobro poskrbljeno, ker je mati sicer preveč izčrpana. Oseba, ki je z otrokom
največ, potrebuje pomoč odraslega, najbolje moža oziroma očeta svojega otroka ali
svoje matere. V najbolj razvitih družbah v realnosti najpogosteje prihaja do paradoksa
pri tej temeljni potrebi, saj so prav matere z otrokom pogosto same (Bowlby1988, 27).
Večina skupnosti po svetu je organizirana tako, da zagotovijo pomoč mladim staršem s
strani drugih žensk. V naši moderni družbi pa ta osnovna dejstva ignoriramo. Moški in
ženska svojo moč namenjata pridobivanju materialnih dobrin, kar se v naši družbi šteje
za dobro, če pa moški in ženska namenjata svojo moč izoblikovanju svojih otrok v
zdrave, srečne in zanesljive ljudi v svojih domovih, to ni prav nič pomembno (2).
Belsky (1984) izpostavlja, da je opora socialne mreže sicer pomembna, vendar je
pomembnejša partnerska opora, kar pripisuje temu, da posamezniki v partnerski odnos
vlagajo več energije in časa kot v ostale odnose, ker raziskave dokazujejo, da partnerska
opora lahko zmanjšuje vpliv usklajevanja različnih vlog tako, da učinkuje na zaznane
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stresorje (Carlson in Perrewe 1999) in ima pomembno vlogo pri zadovoljstvu z
zakonom pri starših mlajših otrok (npr. Deater-Deckard in Scarr 1996).
Raziskave kažejo, da ženske ki prejmejo med nosečnostjo več podpore, manj pogosto
poročajo o telesnih in duševnih težavah med porodom in po porodu kot ženske, ki
podpore niso prejele (Collins idr. 1993, 1245; Cutrona 1984). Tudi Goldsterinova in
sodelavke (1996) poudarjajo, da je socialna podpora izredno pomembna pri prehodu v
materinstvo, saj vpliva na interakcijo med materjo in otrokom, vendar je pomembno
tudi naslednje: (a) vir podpore, (b) razlikovanje med količino podpore in zadovoljstvom
s podporo, (c) podporo, ki deluje kot blažilec negativnega življenjskega stresa, in (d)
negativni vidiki podpore (Goldstein idr. 1996).
Poleg pomoči moža pa si mlade matere po rojstvu otroka najbolj želijo pomoč svoje
matere (Deave idr. 2008; Levitt idr. 1986) in prav z njima se z rojstvom otroka
oblikujeta tudi dva nova trikotnika. Eden med mladima staršema in otrokom, ki je
najpomembnejši, drugi pa med mlado mamico, njeno materjo in otrokom (Stern in
Bruschweiler-Stern 1998, 147).

4.6.1 Odnos z možem
Z nastankom prvega trikotnika morata starša ustvariti nov čustveni prostor za otroka, v
smislu nove ranljivosti in iskrenosti, ki ju prej v njunem odnosu ni bilo čutiti, kar je
zahtevna naloga. Prostor za otroka lahko nastane v tistem odnosu, kjer zakonca lahko
sodelujeta kot samostojna odrasla posameznika, ki ne krivita drug drugega za svojo
nemoč in nesposobnost, in kjer drug drugega ne posnemata, ampak vsak razvije svojo
starševsko držo, tako da ob tem ne ovira ali izriva drugega. Prostor za otroka je
ranljivost vsakega zakonca, in sicer tiste ranljivosti, ki si jo lahko zakonca delita. To je
prostor njune intime. Samo toliko, kolikor je med njima prisotno deljenje ranljivosti,
toliko je prostora za otroka. Otrok prinese v zakon ranljivost (Kompan Erzar 2003, 107108). Hkrati pa raziskave kažejo, da obdobje okrog poroda prvega otroka pogosto
predstavlja enega izmed najbolj stresnih življenjskih prehodov v življenjskem ciklu para
(Heinicke 1995) in pogosto vpliva na dobro počutje posameznika in partnerstvo (Cowan
in Cowan 2000), saj starši v mesecih po rojstvu pogosto poročajo o znižanju
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zakonskega zadovoljstva in porastu težav (Belsky, Spanier in Rovine 1983; Cowan idr.
1985; Levy-Shiff 1994), in da je zakonsko zadovoljstvo najnižje pri 18 mesecih
otrokove starosti (Cowan idr. 1985), kar velja posebej za ženske, ki se srečujejo z
nosečnostjo, porodom in intenzivno starševsko nego po porodu (Simpson idr. 2003,
1172). Otroci le poudarijo razvoj zakonskega odnosa in niso niti vzrok, niti rešitev slabe
kvalitete zakonskega odnosa (Belsky in Pensky 1988).
Bolj ko so starši izolirani, in bolj ko so usmerjeni vase in manj povezani s prijatelji ter
zunanjimi aktivnostmi, bolj negativen učinek ima na odnos prihod otroka. Za nekatere
posameznike in pare je problem soočiti se z večjo stopnjo intimnosti in odvisnosti, pa
tudi z večjo diferenciacijo (Clulow 1991). Višja diferenciacija jaza se povezuje z višjim
zakonskim zadovoljstvom in tudi z nižjim zaznanim stresom pri ženskah materah
(Kaleta 2014, 305).
Drug drugemu starševstva ne moremo uničiti in tudi ne izgraditi, lahko ga le
spodbujamo ali pa zagrenimo. Če je odnos med partnerjema varen in zaupen, olajša
marsikatero bolečino, stisko in negotovost, saj se partnerja lahko o njej pogovarjata
(Kompan Erzar in Poljanec 2009, 117). Partnerjeva pomoč ima tudi pomembno vlogo
za dobro psihološko stanje matere in je pomembna pri zniževanju starševskega stresa.
Večje zakonsko zadovoljstvo se povezuje samo z nižjim starševskim stresom matere, ne
pa tudi očeta (Me-Kyoung 2010). Webster-Stratton (1989) je ugotovil, da samske
matere doživljajo pomembno več starševskega stresa kot poročene matere, tudi od
mater, ki so poročale o zakonski stiski. Lawrence (1982) je zanimala povezava med
količino moževe podpore in ravnjo starševskega stresa pri materi in ugotovil, da manj
kot so žene prejele moževe pomoči v obdobju otrokove starosti od 4 do 12 mesecev, več
starševskega stresa so doživljale. Tudi Smith (1986) je v svoji raziskavi ugotavljal
povezave med zakonsko prilagoditvijo in moževo podporo glede na doživljanje
starševskega stresa. V raziskavo so bili vključeni starši, ki so imeli prvega otroka in so
odgovarjali pri 8 mesecih otrokove starosti in nato 4 leta kasneje. Ugotovil je, da se je
starševski stres povezoval z moževo pomočjo (čustvena podpora, sprejemanje
očetovske vloge, pozitivna ocena žene in sodelovanje z ženo) ob obeh merjenjih.
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Z vidika vedenjskega sistema lahko materin partner krepi ali pa tekmuje z materino
zmožnostjo ali željo skrbeti za svojega otroka (Belsky idr. 1995). Tudi takrat, ko se oče
ne odloči čustveno aktivno vstopiti v družino in razvijati očetovstva, mati posledično
prevzame celotno starševstvo, ki ji jemlje prostor za razvoj svojega materinstva, če se
trudi čustveno prevzeti in napolniti tudi očetovo vlogo. Ob tem se hitro zgodi, da še
sama izgubi stik z otroki, saj očetovstvo ni njeno poslanstvo, zato je ta projekt že v
naprej obsojen na propad. Taka mati je utrujena, nezadovoljna, saj je svoje materinsko
poslanstvo žrtvovala za reševanje očetovstva. To je velika krivica zanjo, poleg tega pa
boleča izguba za otroke, saj nihče ne dobi in ne da tistega, kar bi lahko. Očetovstvo je
izključna odgovornost očeta in materinstvo je izključna odgovornost matere (Bradshaw
1988). Pripravljenost partnerjev, da delujeta in sodelujeta, da zaščitita otroka pred
nerahločutnostjo drug drugega, vplivajo na otroško navezanost in materinsko nego
(George in Solomon 2008, 840). Zakonsko zadovoljstvo samo na sebi ni močan
napovedovalec otroške navezanosti na mater (Belsky idr. 1995).
Raziskave kažejo, da se tip navezanosti ohranja od otroštva do odraslosti. Ponavadi so
imeli ne-varno navezani odrasli tudi sami izkušnjo ne-varne navezanosti na svoje starše.
Ne-varno navezani starši so manj ljubeči in zagotavljajo manj strukture kot varno
navezani starši (Kilmann idr. 2009). Toda na drugi strani povezave med pomembnimi
dogodki v odnosih in spremembami v stilu navezanosti kažejo, da imajo nedavne
izkušnje moč preoblikovati posameznikovo doživljanje varnosti v odnosih z ljubljeno
osebo (Erzar in Kompan Erzar 2011, 215). Ne-varna navezanost se ne prenese vedno z
matere na otroka, kot so pričakovali (Cohn idr. 1992).V raziskavi, kjer so iskali
povezanost med delovnimi modeli mater in zakonsko prilagoditvijo, so ugotovili, da so
ne-varno navezane matere bolje skrbele za svoje otroke, če so bile v zakonu ali
partnerstvu, kjer so se čutile bolj čustveno podprte (Eiden idr. 1995). Ko se viša raven
varnosti enega partnerja, ta postane sposoben zvišati tudi stopnjo varnosti drugega, kar
kaže na vzajemen proces, in stil navezanosti kaže na stopnjo iskanja, nudenja in
sprejemanja opore oziroma pomoči (Erzar in Kompan Erzar 2011, 215). V raziskavi so
ugotovili, da varno navezane žene ob povečanju tesnobe tudi bolj intenzivno iščejo
oporo, medtem ko se je pri izogibajoče navezanih ženah pokazal ravno obraten vzorec:
v stiski so se fizično in čustveno umaknile od mož. Po drugi strani so varno navezani
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možje ženi lahko v stiski nudili več opore, medtem ko so izogibajoče navezani z
naraščanjem ženine tesnobe in izražanjem stiske pomoč zmanjševali. To kaže, da se
določeno navezovalno vedenje sproži v zahtevnejših medosebnih in konfliktnih
situacijah, ko odzivi postanejo bolj reakcijski in je težje regulirati stres (Simpson,
Rholes in Nelligan 1992). V nestresnih situacijah na primer osebe z izogibajočo
navezanostjo niso hladne, zavračajoče, nedostopne in toge, ampak postanejo take, ko se
znajdejo pod pritiskom, da nudijo pomoč in oporo (Erzar in Kompan Erzar 2011, 215).
Izsledki raziskav romantične navezanosti na partnerja kažejo, da se varno navezane
matere lažje soočajo z nosečnostjo, prehodom v starševstvo in starševskim stresom
(Berant, Mikulincer in Florian 2001; Mikulincer in Florian 1998). Avtorji poročajo o
nižji psihološki stiski v času nosečnosti in v zgodnjem starševstvu, čutijo da so bolje
opremljene za soočanje z nosečnostjo, s prehodom v starševstvo ter manj poročajo o
strahu in tesnobi glede svojega zdravja in zdravja fetusa med nosečnostjo. Na splošno
varno navezane matere poročajo o bolj prilagojenih strategijah kot ne-varno navezane
matere. V obdobju nosečnosti in v starševstvu matere glede na stil navezanosti izbirajo
različne načina soočanja in reševanja težav. Varno navezane iščejo pomoč in rešujejo
težave, medtem ko se izogibajoče navezane s težavami soočajo bolj iz oddaljenosti,
tesnobno navezane pa se soočajo bolj s čustvenimi vidiki težav (Jones idr. 2015, 243).
Že pred časom so spoznali, da zakonski odnos vpliva na odnos med staršem in otrokom,
prav tako pa tudi odnos med staršem in otokom vpliva na zakonski odnos (Belsky
1981), kar se kaže v močni povezanosti med stili navezanosti in kvaliteto romantičnega
odnosa (Mikulincer in Shaver 2007) kot tudi v povezanosti kvalitete zakonskega odnosa
in kvalitete odnosa med staršem in otrokom (Erel in Burman 1995 metaanaliza).
Raziskave v prihodnosti bi morale nameniti več pozornosti vlogi in kvaliteti
romantičnega partnerskega odnosa in upoštevati povezave med stili navezanosti in
starševstvom (Jones idr. 2015, 252). Prehod v starševstvo je velik življenjski dogodek,
ki verjetno vodi posameznika, da razmisli, prevrednoti in mogoče spremeni svojo
naravnanost v bližnjih odnosih (Bowlby 1988; Simpson idr. 2003).
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4.6.2 Odnos z mamo
Za večino odraslih so odnosi s starši še vedno pomembni, med njimi še vedno ostajajo
čustvene vezi, ki so odvisne tudi od spola starša in otroka. Vez navezanosti med materjo
in hčerjo je najmočnejša in trajna medgeneracijska vez (Rossi in Rossi 1991), ki se
smatra za najdaljšo ljubečo vez v družinskih odnosih (Fischer 1981; Martell 1990;
Thompson in Walker 1987; Walker in Thompson 1983). Za boljše razumevanje odnosa
med materjo in hčerjo je potrebno zavzeti večdimenzionalni pristop, ki posebej razlikuje
čustveni razvoj, razvoj medosebne interakcije in družinski razvoj. Tako lahko odnos
navezanosti med materjo in hčerjo razumemo kot odnos, ki ima svoj življenjski cikel, ki
ga zaznamujejo različna obdobja in prehodi, ki vključujejo leta hčerine adolescence,
hčerin prehod v zakon in materinstvo ter materino starost in slabotnost. Vsa ta obdobja
označujejo prehodi, ki prinašajo določene spremembe (Parkes 1971) ne le v
individualnem razvoju matere in hčere, temveč tudi njunemu odnosu navezanosti. Za
obe je prehod v zakon in materinstvo velika življenjska sprememba, ki spremeni tudi
status, iz odnosa odrasel-otrok v odnos odrasel-odrasel, hkrati pa tudi spremembo vlog
od mati-hči do bolj enakovredne žena-žena ali mati-mati in tudi spremembe strukture
družine od nuklearne do razširjene (Fischer 1986; Gyesook 2004, 21).
Vendar kljub pomembnosti in trajanju vezi med materjo in hčerjo raziskav, ki bi jih
zanimal odnos med odraslo hčerjo in materjo v hčerinih srednjih letih, ni veliko. Čeprav
je teoretična literatura o odnosu med materjo in hčerjo precej obsežna, pa je slabo
utemeljena na nekliničnih empiričnih vzorcih (Shrier idr. 2004, 91). Raziskave se
osredotočajo predvsem na obdobje hčere pred materinstvom (obdobje otroštva,
najstništva, mlade odraslosti) in hčerine pozne odraslosti, ko je mati že stara ter slabotna
in potrebuje hčerino pomoč (npr. Allen in Walker 1992; Silverstein idr. 2002; Walker in
Pratt 1991). V času hčerinega materinstva se raziskave osredotočajo predvsem na
prenos navezanosti starševstva (Benoit in Parker 1994; Cook in Roggman 2010; Van
Ijzendoorn 1992), depresije (Besser in Priel 2005) in komunikacije (Thompson in
Walker 1987, 72) v treh generacijah.
Z navezanostjo med materjo in hčerjo v obdobju nosečnosti se je ukvarjala
Zachariachova (1994a, 1994b, 1996, 2004) in ugotovila, da je za dobro počutje
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(psychological well-being) bodoče mamice pomembna navezanost na mamo, pa tudi na
moža ter njuna podpora. Navezanost je raziskovala s pomočjo instrumenta (ARI
Schaefer, Edgerton in Burnett 1991), ki ne razvršča v stile navezanosti, temveč določa
raven avtonomije in povezanosti v odnosu, in sicer koliko ima oseba v odnosu občutek
samostojnosti, individualnosti ter kako doživlja bližino v odnosu. Ugotovila je, da se z
dobrim počutjem v času nosečnosti pomembno povezuje tako navezanost na mater kot
tudi navezanost na moža, prav tako tudi prejeta socialna podpora (Zachariach 1994a,
37). Tudi v študiji na vzorcu nosečih mater iz nizko dohodkovnega razreda ugotavlja, da
se tako v zgodnji kot v pozni nosečnosti dobro počutje bodoče matere povezuje z: (a)
močnejšo navezanostjo na moža, (b) več prejete socialne podpore in pomoči, (c) nizkim
življenjskim stresom oziroma odsotnostjo slabih življenjskih dogodkov, (d) nizko
tesnobnostjo (v zgodnji in pozni nosečnosti), (e) močnejšo navezanostjo na fetus in (f)
več prejete čustvene podpore (v pozni nosečnosti). Ugotovila je, da v času od zgodnje
do pozne nosečnosti ni prišlo do razlik v navezanosti na mater in moža (Zachariasch
2004, 60). Tudi v raziskavi navezanosti med hčerjo in materjo, njenim možem in
navezanostjo na fetus je ugotovila, da se navezanost na mater in na moža pozitivno
povezujeta, v nasprotju s pričakovanji pa se navezanost na fetus ni povezovala niti z
navezanostjo na mater niti z navezanostjo na fetus (Zachariach 1994b, 37). Tudi Lasek
(1999) je v svoji disertaciji na vzorcu nosečih mater raziskovala navezanost hčere na
mater (uporabila je instrument MDAS Moher-Daughter Attachment Scale), socialno
podporo in odnos z možem v povezavi s poporodno depresijo, vendar so rezultati
pokazali, da se nobena od teh spremenljivk ni pomembno povezovala z poporodno
depresijo. Je pa ugotovila, da se pomembno povezujeta navezanost na mater in odnos z
možem.
Na odnos med materjo in hčerjo v sedanjosti ne vpliva le sama preteklost in pretekle
izkušnje njunega odnosa, temveč predvsem rekonstrukcija skupne preteklosti. Tako
lahko hčere na drugačen način razumejo odnos z materjo. Odrasle vezi med materjo in
hčerjo lahko postanejo prostor refleksije in osmišljanja za obe (Bretherton in
Munholland, 1999; Henwood, 1997) in hčerino materinstvo ponuja novo priložnost,
priložnost za nov, drugačen, ranljiv dialog, ki ima moč ozdravljenja odnosov.
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Trikotnik, ki se ustvari med otokom, mlado materjo in njeno materjo, ponuja tak
prostor, saj od matere zahteva veliko notranje psihične energije, ker vodi žensko do
nerazrešenih trenutkov v preteklosti. V odnosu z materjo se zaplete v prevrednotenje
preteklega in sedanjega odnosa in zelo pogosto tako zelo globoko kot nikoli doslej. Zato
postane ta trikotnik skriti delovni prostor za večino materine psihične energije. Od vseh
ljudi ne bo nihče vplival na mlado mati z močnejšo čustveno silo kot odnos z materjo.
Ne glede na to ali je bil odnos z materjo dober ali slab, bo zahteval čas (Stern in
Bruschweiler-Stern 1998, 47).
Ženska pogosto že v nosečnosti začenja dolg proces prevrednotenja odnosa z materjo.
Ko gre skozi enako izkušnjo, je težko, da se ne bi začela spraševati, kakšna je bila
materina izkušnja. Odpre se veliko novih vprašanj, ki hčere do sedaj niso zanimala.
Ustvarja in usklajuje stare predstave o materi z novimi. Ob prevrednotenju odnosa lahko
hčera do matere začuti več empatije, kar jo poveže z materjo, ali pa zagleda mati v
negativni luči, kar osmisli tudi dolgoletne probleme, ki jih je imela z materjo (Manning
2002, 85-8). Odnos z materjo se v času nosečnosti in materinstva za žensko čustveno
poglobi, saj se velikokrat rešuje, popravlja ali pride v ospredje drža in odnos, kot ga
imata mama in hči, ter stvari, ki jih je potrebno med njima preveriti in ubesediti, ko
mlada mamica sama postaja mama. Kot ugotavlja Rahne-Mandeljnova (2015, 218),
predstavlja nerazrešen, težak odnos z materjo pomembno težo za mlado mater, saj imajo
ob prehodu v materinstvo težje čutstvene izkušnje, ker dvomijo o sebi v vseh svojih
ženskih vlogah (kot mamice, hčerke in partnerke).
Mati ostaja mati za celo življenje, zato je izredno pomembno, da sprejme svojo hči tudi
kot odraslo žensko, s svojimi lastnimi pogledi na vzgojo, ki ima svoje lastne vrednote in
cilje. Hči mora ob materi dobiti dovoljenje za svoje lastno materinstvo, četudi se bolj ali
manj razlikujeta (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 140), saj imajo matere pomembno
vlogo pri krepitvi ali spodkopavanju hčerinega občutka, da je sposobna poskrbeti za
otroka (Manning 2002, 110). Naporno in boleče je, če se mora hči z materjo boriti za
moč v obdobju, ko potrebuje veliko njene podpore, ne pa pridige in neodobravnje. Če se
mati uspe sprostiti in zmehčati ob vnuku ter zaupati hčeri, da je dobra mati, bo tudi hči v
svojem materistvu lahko uživala in bila sproščena (Miller-Day 2004). Zato hčere
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potrebujejo iskrene matere, ki ne zanikajo ali skrivajo tudi težkih dni ali obdobij, ki so
jih doživljale v svojem materinstvu (Manning 2002, 115).
Povezovanje matere in hčere ima svoje temelje že v zgodnjem otroštvu in zanimiva
raziskava o pripovedovanju zgodbe o hčerinem rojstvu kaže, da imajo hčere, ki so od
mater večkrat slišale zgodbo o svojem rojstvu, ta dogodek tudi zapisale bolj pozitivno in
imele višjo samopodobo ter močnejšo navezanost na mater, kot hčerke, ki so zgodbo
slišale manj pogosto. Ker so zgodbo zapisale tudi matere, je bila pozitivnost materine
zgodbe povezana s hčerino samopodobo, opisnost pa s stopnjo navezanosti med materjo
in hčerjo. Zgodbe mater in hčera, ki so se ujemale, so bile povezane z višjo samopodobo
pri hčeri in močnejšo navezanostjo (Hayden idr. 2006, 373). Tudi v času nosečnosti
kaže višja kvaliteta odnosa na to, da matere in hčere lažje doživljajo njun odnos kot
enakovreden, ne glede na to koliko pomoči prejmeta ali dajeta druga drugi. Matere
imajo več težav s sprejemanjem enakovrednosti hčerke, saj se dojemanje njunega
odnosa kot enakovrednega spremeni v prvem delu nosečnosti, ker nakazuje razvojne
spremembe med njima v tem obdobju (Martell 1990, 305).
Odnos med materjo in hčerjo se pogosto vrednoti kot odnos, v katerem sta si mati in hči
blizu, kar naj bi veljajo tudi za hči v zgodnji odraslosti (Fischer 1986, 2). Raziskave
kažejo, da je za odnos med poročenimi hčerami in njihovimi materami značilna visoka
raven očesnega kontakta in da občutijo navezanost in krepitev identitete. Vendar kljub
temu večina hčera ni ocenila, da sta si z materjo zelo blizu. Celo pri tistih hčerah, ki so
ocenile odnos z materjo, da sta si zelo blizu, se rezultati niso povezovali s količino
praktične pomoči, odvisnostjo ali intimnostjo (O'Connor 1990, 293). Intimnost med
njima tudi ni povezana s pogostostjo stikov in izmenjavo pomoči (Walker in Thompson
1983, 841).V korejski raziskavi so tudi ugotovili, da matere in hčerke bližino v njunem
odnosu ocenjujejo različno (Gyesook 2004). Podrobnejši pogled na bližino med materjo
in hčerko kaže, da pogosto temelji na razmeroma enosmernem vplivu, modeliranju in
podpori. V intervjujih je večina žensk (mater in hčerk) videla čustveno podporo v
smislu materine podpore svoji hčerki (Bojczyk idr. 2011, 469; Fischer 1986).
Biti mama je doživljenjska služba, hkrati pa prinaša vedno nove zahteve in spremembe.
Hkrati pa je ravno to nenehno prilagajanje vedno novim spremembam tako
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zamaterjokot za hčer priložnost za grajenje kompleksnega in doživljenjskega odnosa
(Tannen 2006, 160-161).

4.6.3 Odnos s taščo
Raziskave kažejo, da preusmeritev na novorojenega otroka poveže hčerko in mater in
ustvari nove razmejitve v njunem odnosu. Rojstvo otroka pa sočasno ustvarja večje
nejasnosti in večje relacijske obremenitve v kvazi – sorodstvenem razmerju med
snahami in taščami. Zdi se, da otrok prinese več pritiska v odnos med njima, sočasno pa
manj pritiska v odnosu med materjo in hčerjo (Fisher 1983, 188).
Čeprav vez med materjo in hčerjo ostaja osrednja povezava med ženskami različnih
generacij (Fischer 1983; Wilson idr. 2003, 1055), je tudi vez med taščami in snahami
ključnega pomena v sorodstvenih odnosih. Pogosto je odnos med taščo in snaho most,
ki ohranja odnos med materjo in sinom in omogoča tašči dostop do svojih vnukov
(Turner idr. 2006, 589), hkrati pa, kot kažejo podatki intervjujev, je za snahe prav
navezanost na otroka, ki si jo deli s taščo, pomemben vir napetosti v njunem odnosu
(Fischer 1983, 192).
Bolj verjetno je, da z rojstvom otroka hči poveča stik s svojo materjo kot s taščo, in da
se bo po nasvet glede vzgoje obrnila na svojo mater in s tem ponovno vzpostavljala
materinsko naravnano intimnost. Hčere potrebujejo in prejemajo pomoč tako od matere
kot od tašče, vendar so snahe do taščine pomoči precej bolj ambivalentne ali izražajo
negativna čutenja glede pomoči prejete od tašče (Fischer 1983, 191-192). Odnos z
moževo materjo po rojstvu postane ponavadi bolj nejasen, saj hčere poudarjajo razliko
med svojo in moževo materjo, medtem ko se moževa mati vidi v materinski vlogi prav
tako kot mati hčere (Fischer 1983, 192). Prav ta asimetrija v odnosu med materjo in
hčerjo ter snaho in taščo privede do povečanega stresa v obeh generacijah kvazi –
sorodstva, ko si vsaka stran prizadeva za tesne povezave s svojimi družinskimi člani
(Turner idr. 2006, 589). Hčere zelo skrbi tudi za pravično porazdeljen čas, da otrok
preživi enako časa tudi z njenimi lastnimi starši (Fischer 1983, 191).
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Prav na podlagi ugotovitev, da imajo ženske precej več osebnih stikov s svojimi kot z
moževimi straši, Lee, Spitze, in Logan (2003, 396) navajajo, da ženska vloga
povezovanja sorodstva velja samo v matrilinealni mreži. Tako hči okrepi odnos s svojo
mamo, vezi s svojo družino pa mož zaradi »neobvezujočih vezi po moški strani
družine« ne krepi. Pravzaprav se mož ob ustvarjanju svoje nove družine prvič odvrne od
staršev, medtem ko hči v tem obdobju odnose s svojo primarno družino začne krepiti
(McGoldrick 1989). Ker primarne družinske obveznosti žensk in njihovih mož sledijo
matrilinealni liniji, morajo ženske same iskati svoje mesto v družini, ko se poroči sin
oziroma mora snaha iskati svoje mesto v moževi družini (Turner idr. 2006, 589; Shuey
in Hardy 2003, 419).
Eden od načinov razumevanja diadičnih odnosov je, da jih konceptualno razdelimo na
niz triad. Vsaka triada vsebuje hči, njeno mamo/taščo in pomembnega bližnjega
družinskega člana, ki je v sorodstvenem sistemu. Ko hči vzpostavlja svojo lastno
družino, zanjo obstajata dva pomembna sorodnika, ki sta osrednjega pomena pri
usmerjanju in preusmerjanju odnosa tako z materjo kot s taščo: to sta mož in otrok. Prva
triada mož-hči-mati je neuravnotežena, ker ima hči z možem intimen odnos, njena mati
pa ne. Sorodstvena vez med snaho in taščo se začne s poroko in sta si povsem tuji,
vendar imata obe intimni odnos s sinom/možem (Fisher 1983, 188). Poleg tega pa so
spori med snaho in taščo klasični primer nerazrešenih odnosov med materjo in sinom, ki
se ne zmoreta soočiti drug z drugim, in uporabljata ženo oziroma snaho za izgovor in
napetost med seboj (Kompan Erzar 2003, 177).
Iskanje svojega mesta v družini, različni cilji in vrednote ter pogoste težave zaradi
pomanjkanja komunikacijskih spretnosti (Marotz-Baden in Cowan 1987, 385) bi
olajšalo izobraževanje žensk. Turnerjeva in njene sodelavke (2006) predlagajo, da bi
izobraževanje za ženske vseh starosti pomagalo, da bi razvile komunikacijske
spretnosti. To bi v kritičnem obdobju oblikovanja odnosa med snaho in taščo olajšalo
prehod in omogočilo obvladovanje ambivalentnosti, ki prevladuje v tem odnosu (Turner
idr. 2006, 588). Po drugi strani pa je potrebno razbremeniti žensko tega, da bi skrbela
tudi za odnose v moževi družini. Moške je potrebno usmeriti v povezovanje in skrb za
odnose s svojimi starši oziroma v tem primeru z materjo, kar bo razbremenilo odnos
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med snaho in taščo in ga postavilo na popolnoma drugačne temelje (McGoldrick 1988,
9).

4.6.4 Prijateljice
Prijateljstva so za žensko izjemno pomemben vir moči skozi celoten življenjski cikel.
Ženske imajo več bližnjih zaupnih prijateljstev kot moški (McGoldrick 1989, 60). Že
pri deklicah pred adolescenco so opazili, da si medsebojno izkazujejo več intimnosti in
medsebojne odzivnosti kot dečki (Taylor idr. 2000, 418), kar se odraža tudi v
komunikaciji (več telesne bližine in umirjenosti, očesnega stika, osebnih tem, več
govorijo) in se nadaljuje tudi v zgodnjo odraslost (8-25 let) (Tannen 1990, 68-69).
Povezovanje v najstništvu, ko estrogen iz jajčnikov sproži povečano proizvodnjo
oksitocina in dopamina, začno najstnice bolj uživati v družbi druga druge in v
povezovanju. Več bližine povzroči izločanje večjih količin oksitocina, kar okrepi željo
po povezovanju, povezovanje pa vzbudi občutek zadovoljstva in ugodja (Brizendine
2007, 57). Že najstnice, ko so v težavah, poiščejo več neformalnih virov pomoči kot
fantje in se pogosteje obrnejo na svoje vrstnice od njih (Copeland in Hess 1995; Belle
1987; Taylor 2000 idr., 418). Tudi študentke poročajo, da imajo na razpolago več oseb,
ki jim lahko pomagajo, in tudi prejmejo več pomoči kot moški (Belle 1987; Taylor idr.
2000, 418). Od adolescence do zgodnje odraslosti se zmanjšuje pomembnost bližnjih
ženskih prijateljstev, ko se osredotočijo na iskanje partnerja in formiranje zakona, nato
pa ženska prijateljstva spet naraščajo (McGoldrick 1989, 60). Po porodu se spremenijo
tako interesi kot skrbi mladih mater, kar se izrazi v večjem zanimanju za ženske kot
moške in večjo psihološko vpletenostjo s svojimi materami (kot smo že videli) ter manj
s svojimi očeti. Mlade matere poročajo, da potrebujejo priznanje, spodbudo in podporo
predvsem od drugih žensk, poleg matere, ki so v materinstvu bolj izkušene. To mladim
materam zagotavlja psihološko okolje v katerem se počutijo varne in vredne zaupanja,
hkrati pa opogumljene, da lahko raziskujejo svoje starševske sposobnosti. Matere imajo
močno potrebo po psihološki podpori, v obliki močne želje po izmenjavi informacij in
opazovanju drugih mater, če se tega zavedajo ali ne. Prav tako so pomembne sestre,
tete, babice, predvsem po materini strani, ki imajo za seboj izkušnjo materinstva (Stern
in Bruschweiler-Stern 1998, 131-133).
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Ženska prijateljstva so pomembnejša od moških bližnjih prijateljstev ter so takoj za
dobrim zdravjem drugi najmočnejši dejavnik zadovoljstva v življenju ženske
(McGoldrick 1989, 60) in se od moških prijateljstev pomembno razlikujejo. Na splošno,
so ženska prijateljstva bolj intimna. Ženske so tudi bolj pozorne na kvalitete oziroma
potenciale, ki omogočajo intimne odnose, kot so prijaznost, sočutje in empatija
(Sprecher, Sullivan in Hatfield, 1994; Vigil 2007). Večja želja po druženju z drugimi
ženskami oziroma potreba po navezovanju stika, ki je mnogo bolj prisotna med
odraslimi ženskami kot med moškimi, je tudi ena od ključnih razlik v odzivu na stres
med spoloma (Taylor idr. 2000, 418).
To potrjujejo tudi raziskave, ki kažejo, da so ženska prijateljstva namenjena tudi iskanju
pomoči in podpore, ki jo ženske raje in bolj pogosto poiščejo pri prijateljicah in drugih
ženskih sorodnikih in doživljajo to pomoč kot bolj učinkovito in so z njo bolj
zadovoljne (Belle 1987; McDonald in Korabik 1991; Ogus, Greenglass in Burke 1990).
Ženske v primeru stresa iščejo stik z drugimi ženskami preko skupnih opravil in
pogovora. Ženske iščejo bistveno več tovrstnih stikov in učinki zmanjšanja stresa so
bolj konsistentni, če pomoč nudi ženska (Gerin idr. 1995, 16). To lahko verjetno
pojasnimo delno tudi s tem, da ženske glede na rezultate številnih raziskav bolj
natančno zaznavajo čustvena stanja in osebnostne poteze kot moški in se bolj zanimajo
za mnenje drugega, zato lahko sklepamo, da so verjetno učinkovitejše pri nudenju
čustvene opore v času stresa (Koprivc Prepeluh 2013, 128).
V primeru, ko je ženska zaznamovana z negativno izkušnjo odnosa z materjo, bodo tudi
njeni ženski odnosi zaznamovani s strahom pred drugimi ženskami, ob katerih se bo
počutila kriva, prestrašena, nase bo jemala njihovo zavist, nevoščljivost in sovražnost,
in tako živela v samozatajevanju (Kompan Erzar 2003, 96-7), hkrati pa tudi izgubila
možnost opore in pomoči, da bi lahko znižala raven stresa.
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4.7

POMOČ PRI RAZUMEVANJU PRETEKLOSTI IN NOV
SPOMIN

Raziskave poudarjajo, da povečanje občutka kontrole in učinkovitosti pri starših
izhajata iz povečanega prepoznavanja in ubesedanja njihovih lastnih čutenj in seveda
povečane tolerance do teh stanj ter večje sposobnosti, da ob teh stanjih poiščejo stik z
odraslo osebo, s katero živijo oz. ob kateri se počutijo sprejete. V obdobjih, ko se starši
lahko posvetijo samim sebi in svojim čustvenim vzgibom, reakcijam in stanjem, nehote
širijo oziroma pripravljajo čustveni prostor za otrokova čustvena stanja ter razvijajo
lastno sposobnost za povečano uglašenost in regulacijo teh stanj (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 38). Za pomoč staršem obstajajo različni modeli pomoči, ki so večinoma
usmerjeni k povečanju materine senzitivnosti do otroka, kar je mogoče doseči z
obujanjem in čustveno predelavo spominov ter izkušnjo varnega odraslega
terapevtskega odnosa in zaupanja v tem odnosu. Raziskave so pokazale, da matere po
zaključenem programu pomoči bolje prepoznajo znake otrokovega čustvenega stanja,
razen v primeru dezorganizirane navezanosti otroka. Ta oblika ne-varne navezanosti
ostaja najmočnejši dejavnik tveganja za resne psihopatologije ter čustvene in
medosebne težave v odraslosti (35).
Mati, ki skrbi za novorojenčka, v vsakem trenutku išče ravnovesje med lastnimi
potrebami, željami in interesi ter potrebami otroka. Nadalje išče ravnovesje med
zahtevami, ki jih postavlja širše okolje, v prvi vrsti njena ožja družina, mož, partner in
drugi otroci ter zahtevami, ki jih postavlja nega novorojenčka. V tem pogledu lahko
izogibajoči ali tesnobni stil odrasle navezanosti razumemo kot pogojni izbiri, ki seveda
nista najboljši, a jih staršem ali materi narekujejo konkretne okoliščine, v katerih je
otroku nemogoče nuditi druge ustrezne strategije za navezovanje. Tako so matere otrok,
ki so klasificirani kot izogibajoče ali tesnobno navezani vendarle dovolj dobre matere,
medtem ko to ne velja za matere dezorganizirano navezanih otrok, ko občasno ali
pogosto opustijo svojo vlogo otrokovega zaščitnika (Erzar in Kompan Erzar 2011, 1212). Vendar na to kakšna mati bo ženska, ni odvisno samo od tega, kaj se je zgodilo v
preteklosti, ampak je veliko bolj odvisno od tega, kaj hčerka sama naredi glede
razumevanja preteklosti. Razumevanje in reorganizacija preteklosti v koherentno
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avtobiografsko zgodbo je včasih bolj pomembna, kot če je bilo tisto, kar se je zgodilo v
preteklosti dobro ali slabo (Stern in Bruschweiler-Stern 1998, 143).
Ženske se v stresnih dogodkih in okoliščinah raje obrnejo po pomoč kot moški.
Obdobje materinstva, posebej v času nosečnosti in prvih nekaj mesecev, je kritičnih za
vzpostavljanje ranljivih odnosov v partnerstvu (Rahne Mandelj 2015), ki so bistvenega
pomena za možnost razvoja lastnih starševskih kapacitet in s tem zaupanja vase, v svoje
lastne občutke, kaj, kdaj in kako je primerno in potrebno otroku. Hkrati pa se
postavljajo novi temelji v širši družini. Dokler obstaja upanje, da bo zgodba ob otroku
nova, drugačna, lepša, je več možnosti, da se doseže starše in se jim nudi pomoč pri
drugačnem razumevanju in doživljanju otroka, medsebojnih odnosov in posledično tudi
preteklosti.
Ponavadi priprave na materinstvo potekajo v devetmesečnem obdobju, ko se v telesu
matere razvija otrok. Takrat se tudi njen um aktivno pripravlja na formiranje nove
identitete (Stern in Bruschweiler-Stern 1998, 20). V tem času potekajo v Sloveniji šole
za starše ali materinske šole v okviru porodnišnic ali zdravstvenih domov (Grum 2015)
ter priprave na porod in starševstvo v okviru nekaterih društev oziroma združenj.
Večina je brezplačnih oziroma jih krije zdravstveno zavarovanje. Mamice in očke
seznanijo z nego in prehrano dojenčka, podajo znanja o ženskem telesu, o psihološkem
dogajanju med nosečnostjo in razvojem otrok (Univerzitetni klinični center Ljubljana
2015). Bodočim staršem predavajo medicinske sestre, babice, zobozdravnik,
fizioterapevtka, psihologinja, anasteziologinja in strokovnjak z Ministrstva za promet
(Grum 2015). Mladi starši se v tem času osredotočajo predvsem na porod in tudi če so
opozorjeni na možne stiske in težave, ki se v tem času lahko pojavijo zaradi nezavedne
aktivacije in ponovitve procesov naveznosti ter družinske dinamike iz primarne družine
(Rahne Mandelj 2015), teh opozoril večinoma ne slišijo.
Ker se na obdobje mladega starševstva veže tudi veliko idiličnih in previsokih
pričakovanj do mladega para, tako v partnerstvu kot v starševstvu, se često znajdejo v
stiski in v strahu/sramu, zato se skrivajo in ostajajo sami s svojimi težavami (Rahne
Mandelj 2015). Škoda je, ker raziskave kažejo, da se programi priprave na porod v
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Sloveniji (ki se krijejo iz zdravstvenega zavarovanja) le počasi prilagajajo
spremembam, ki jih pričakujejo bodoči starši. Take programe lahko zasledimo v tujini,
kjer se uveljavljajo modeli, ki poudarjajo individualiziran pristop ter kontinuiteto v
obravnavi od priprave na starševstvo do obdobja po porodu, ki predstavlja velike
spremembe tudi v partnerskem odnosu (Skubic in Jug Došler 2012, 146). Organizirane
so šole za starše, skupine za mlade mamice in druge različne oblike srečevanja staršev
po porodu, vendar je to namenjeno le staršem, ki izrecno iščejo in želijo dodatno
pomoč, in ki lahko prispevajo določena sredstva za delovanje programov, ki pogosto
niso financirani s strani države ali občin.
Ob spočetju, rojstvu, razvoju in v celotem življenju otroka sta pomembna oba starša.
Tako mamica kot očka ter njun medsebojni odnos, ki je prostor, kamor pride nov
družinski član. Vendar je materinstvo in očetovstvo nekaj, kar ni vezano le na skrb za
otroka, ampak gre za notranji proces, ki ga mora vsak izmed njiju razviti sam. Pri tem
sta partnerjeva podpora in urejen medsebojni odnos ključnega pomena in predstavlja
varen prostor, kjer se lahko začne razvijati materinstvo in očetovstvo (Kompan Erzar in
Poljanec 2009). Ker pa se sočasno začnejo nezavedno prebujati in ponavljati procesi
navezanosti in družinska dinamika iz primarne družine oziroma se ponovijo temeljni
čustveni vzorci odnosov zmaterjoin očetom, bi bilo potrebno starše zajeti tudi v času po
porodu.
Na razlike med običajnim programom priprave na materinstvo in osebno skrbjo in
prisotnostjo je opozorila Manning-Orensteinova (1997), ki je ugotovila, da prisotnost
osebe pred, med in po porodu, ki vzbuja zaupanje in je bila ves čas dostopna in na
razpolago (ne le najbližji) omogoči materi spremembo podobe o sebi in notranjega
delovnega modela, bolj kot pri materah, ki so bile vključene v običajni Lameaze
program priprave na porod (Erzar in Kompan Erzar 2011, 123).
Matere poročajo, da dostikrat težko najdejo ravnovesje med lastnimi navezovalnimi
potrebami, vlogami in interesi ter starševsko vlogo. Tudi matere varno navezanih otrok
pravijo, da so bile v času, ko so bili otroci majhni, pogosto nesrečne, obupane in pod
stresom. To še bolj velja za ločene matere, ki so ostale same z otrokom. Od tod izhaja
potreba po programih za izboljšanje materine podobe o lastni učinkovitosti v odnosu do
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otroka, ki prispevajo k razbremenitvi matere in jo utrdijo v želji, da svojemu otroku
nudi zaščito in varnost. Okrepitev občutka, da je mati odrasla oseba, ki ima dovolj moči,
sposobnosti in notranjega miru, da nudi otroku varnost, je najboljše zagotovilo, da bodo
starši v svojem ravnanju bolj suvereni, bolj naklonjeni otroku, manj reaktivni in
posledično bolj učinkoviti. Tudi tu namreč velja načelo spiralnega gibanja navzgor, ki
opisuje, kako se v odnosih med starši in otrokom pozitivna drža staršev ali njihov
notranji delovni model izboljšuje in postaja bolj fleksibilen tudi prek pozitivnih odzivov
z otrokove strani: občutek učinkovitosti spodbuja večjo iniciativnost, ta spodbudi boljši
odziv otroka, boljši odziv otroka pa okrepi občutek učinkovitosti pri starših (Erzar,
Kompan Erzar 2011, 126).
Klinični programi za povečanje materine senzitivnosti, torej programi, ki se
osredotočajo na otroka, so se izkazali za kratkoročno bolj učinkovite od programov za
spreminjanje materinega doživljanja sebe. Razlog bi lahko našli v tem, da programi
prve vrste ne postavljajo pod vprašaj materine sposobnosti za razumevanje in
sprejemanje otroka, in da omogočajo neko dovolj hitro in učinkovito razmejitev med
otrokom in materjo, medtem ko programi druge vrste zahtevajo več časa, saj se
osredotočajo na negativne vidike materine samopodobe ter na globoko prepletenost
materinega in otrokovega odzivanja (Erzar, Kompan Erzar 2011, 124).
Vse težave in notranja občutja, ki se pojavljajo v času prehoda v starševstvo in v samem
starševstvu povzročajo določeno vrsto stresa. Čeprav so v raziskave, terapije in različne
oblike pomoči največkrat vključene matere, otroci oziroma družine, ki so ali še vedno
trpijo za različnimi oblikami zlorab, psihičnih bolezni, raznih motenj v čustvenem,
duševnem in vedenjskem razvoju, smo videli, da ima negativne posledice tudi
vsakdanji, majhen stres, ki se pojavlja dan za dnem. Posledice stresa lahko opazujemo v
manj občutljivem odnosu staršev do otroka, kar posledično tudi otroka spravlja v stresna
občutja. Četudi so izogibajoče in tesnobno navezane matere dovolj dobre matere, pa ne
moremo in ne smemo mimo dejstva, da te matere doživljajo več stresa, ki posledično
vpliva ne le na zdravje matere, temveč tudi na zdravje otroka. Morda gre le za šibkost
imunskega sistema, ki se ne kaže v hudih kroničnih obolenjih, temveč v pogostejših
prehladnih, infekcijskih in virusnih obolenjih tako matere kot otroka.
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Raziskave, kažejo, da se matere, ki so zelo tesnobne, depresivne ali prestrašene, težje
odzivajo na dojenčkove potrebe, so bolj utrujene, pod stresom in negotove vase ter
glede odnosa s partnerjem (Petersen idr. 1990). Da bi regulirale lastno tesnobo,
postanejo preveč storilne in neuglašene na otroka (ali pretiravajo ali zanemarjajo), težko
pomirijo in uspavajo svojega otroka, imajo težave z dojenjem, na splošno so manj
učinkovite in občutijo čustveno praznino in neizpolnjenost (Cummings, Davies in
Campbell 2000). Ne zmorejo se sprostiti in biti 'samo z dojenčkom' ampak se morajo ob
dojenčku zaposliti z mnogimi nalogami. Težje vzpostavijo očesni kontakt z dojenčkom
in težje prepoznajo njegove fizične potrebe. V vseh teh socialno zahtevnih situacijah naj
bi bila mati sproščena z otrokom, brez občutkov sramu, da jo nekaj zavira in da mora
izbirati komu bo posvetila pozornost (otroku ali drugemu odraslemu). Mati, ki je z
otrokom uglašena sposobna, da zazna otrokova sporočila in se odzove na njegove
potrebe lahko razvije regulacijo afekta. Pomeni, da prepozna in loči afekte, ki se
prebujajo v njej, v otroku in v odnosu med njima, kajti to ji omogoči, da lahko regulira
nastalo čustveno situacijo, zmanjša stres in pomiri lastno in otrokovo fizično napetost
(Kompan Erzar idr. 2008, 108).

4.7.1 Skupina za mlade mamice po relacijski družinski terapiji
Z vodenjem skupin za mlade mamice z dojenčki po relacijskem družinskem modelu je s
skupino sodelavk začela psihologinja ter zakonska in družinska terapevtka dr. Katarina
Kompan Erzar (Kompan Erzar idr. 2008, 108). Program, ki temelji na spoznanjih
navezanosti, regulaciji čutenj, medgeneracijskih vplivov in medosebne nevrobiologije,
je bil oblikovan na podlagi večletnih izkušenj psihoterapevtskega in svetovalnega dela
po modelu relacijske družinske terapije (Gostečnik 2004) z mladimi mamicami,
mladimi pari, ki pričakujejo otroka in z mladimi pari, ki imajo majhne otroke (Simonič
in Poljanec 2011, 117). Namen skupine je ustvariti varen prostor za mlade mamice in
njihove dojenčke, in s tem odpreti okvir za globlji stik med dojenčkom in mamico
(skupine se udeležujejo mamice skupaj z dojenčki v času njihovega porodniškega
dopusta, se pravi v prvem letu starosti otroka v tem smislu izraz »mlade mamice«
označuje matere v zgodnji fazi materinstva) (Kompan Erzar idr. 2008). Gre za
opolnomočenje mamic in mladih staršev, pri čemer se mamicam v času porodniškega
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dopusta omogoča, da ob prisotnosti otroka v varnem okolju skupine (ob drugih mladih
mamicah) in ob vodenju s strani terapevtke razvijajo svoj odnos z otrokom, obenem pa
naslavljajo vsa tista vprašanja, ki so ključna v mladem starševstvu in ki lahko
neodgovorjena povečujejo stisko in nevero vase (izkušnja nosečnosti in poroda, stik z
otrokom, dojenje/hranjenje, uspavanje, odnos z mamo/očetom, odnos s partnerjem,
odnos s starši partnerja, odhod otroka v vrtec).
Na ta način se mladi mamici (in očku) ponudi varen prostor, v katerem se normalizira
občutja negotovosti ob odločanju in skrbi za otroka ter mladi družini da svobodo, da
lahko vsaka konkretna mama/konkreten oče suvereno razvija oblike varnega sobivanja
za sebe in za svojega otroka. Program se sorodno programom v tujini (glej npr. Cycle of
security), opira na zavedanje in izkušnjo, da mlad starš ob negotovosti in strahu pri
vstopanju v nov svet in nove vloge tudi potrebuje svoj krog varnosti in sprejemajoče
okolje (angl. 'holding environment'), kjer bo lahko razvijal in raziskoval svoje
starševstvo (Marvin idr. 2001, 107-124 v Rahne Mandelj 2015, 72). Varna, a ranljiva
mama bo v spodbudnem okolju lahko sledila otroku in bo uspela razviti rahločutnost
tudi do sebe in svojega starševstva, tako pa otroku in sebi omogočila krog varnosti, kjer
bo za otroka, mamico in očka skupno sobivanje prostor varnega zatočišča in izhodišča.
Seveda je pri tem ključna tudi podpora očeta in ne le skupine (Rahne Mandelj 2015,
72).
Skupina za mamice ponuja mamicam in njihovim dojenčkom varen prostor, kjer lahko
preko zavedanja lastnih občutij zgradijo globljo vez z otrokom in si dovolijo v polnosti
odgovarjati na njegove potrebe. To skušajo doseči tako, da nudijo materam podporo, da
se lahko začutijo in sprejmejo v novi vlogi, zagotavljajo prostor, kjer so lahko sproščene
in varne, tako da lažje postanejo senzitivne in lahko zaznavajo otrokove potrebe po
sprejetju in slišanosti (Kompan Erzar idr. 2008, 108). Na osnovi opazovanja in
raziskovanja skupine, so ugotovile, da: (a) temeljna dinamika pri prehodu v materinstvo
prinaša negotovost v odnos z otrokom, zato se mati zelo zanaša na svojega partnerja in
njun odnos (b) aktivna vključenost očeta olajša in sprosti tudi materinstvo in okrepi
odnos med partnerjema, kar je temeljnega pomena za vzpostavitev močne biološke in
psihološke vezi matere z otrokom, ki se čuti v celotni družini (c) mamice se pogosto
srečujejo z dilemo »ali otrok ali mož«, ki je izredno moteča (d) mati postane bolj
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občutljiva za kritike sebe kot matere tako s strani partnerja kot okolice (e) za uspešno
delo v skupini je pomembna tudi čustvena usklajenost in uglašenost svetovalk,
voditeljice in odprtost mamic, da so se mamice počutile varne in da so lahko v polnosti
odgovorile na potrebe svojih otrok, kar jim je tudi v domačem okolju omogočalo večje
sodelovanje s partnerji/očeti in tudi pogumnejšo in samozavestnejšo udeleženost. V tem
času so učijo in utrjujejo zaupanje v svoje lastne reakcije (f) v mamicah, ki jim uspe
vzpostaviti in vzdrževati povezanost same s seboj (s svojim telesom, potrebami, občutji,
čustvi in notranjim doživljanjem), otrok lahko prebudi varno zavetje, s čimer pridobita
tako otrok kot mož (g) mamice, ki izgubijo povezanost s seboj, izgubijo tudi povezanost
z otrokom in možem. In prav iskrenost, ranljivost in pogum teh mamic je temeljni motiv
za nadaljevanje tega dela (Kompan Erzar idr. 2008, 119-20).
Raziskovalki Simoničeva in Poljančeva (2011) sta na osnovi takih skupin opravili
raziskavo in ugotovili, da je po zaključku skupine (8 tedenskih srečanj in eno srečanje v
tem času za očete) največ mater poročalo o spremembah dojemanja sebe (42 %) in
svojega materinstva (33 %), opazile pa so tudi spremembe v svojem odnosu do otroka
(19 %). Spremembe v odnosu s partnerjem (4 %) in na sistemski ravni (3 %) so bile
opažene v manjši meri. To kaže, da skupina pripomore k izgrajevanju materinstva v
smeri večjega zadovoljstva ter sproščenosti matere ob otroku ter razumevanja otroka in
odzivanja nanj. »Sproščeno materinstvo ne pomeni odnosa do otroka, ki bi bil manj
resen. Prej nasprotno: pomeni odnos, ki je lahko še globlji in še bolj pristen, pri tem pa
mamica ohrani stik s sabo in hkrati z drugimi okrog sebe, obenem pa še sproščen odnos
do otroka.« (Simonič in Poljanec 2011, 118-9).
Tudi v tujini obstaja veliko intervencijskih programov, katerih cilj je vzpostavitev varne
navezanosti, s katerimi želijo doseči starševsko senzitivnost, spremeniti delovni model
staršev, povečati socialno podporo staršev ter duševno zdravje in dobro počutje staršev.
Vrste pomoči, ki so bolj omejene (tiste, ki ne upoštevajo vsega zgoraj naštetega), so
zadovoljive le za nizko rizične skupine, za visoko rizične pa je nujna zgodnja (že v času
nosečnosti) in daljša pomoč ter povezanost z različnimi službami pomoči, da bi se
dosegla varna navezanost (Berlin 2005).
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5. DUHOVNOST IN ŽENSKOST

5.1

DUHOVNA IDENTITETA

Mati, ki spoštuje svoje telo in je v stiku s svojimi občutji, čustvi in mislimi, lahko začuti
tudi svojo hčerko in ji dovoli, da ji preko njenega telesa, preko čutenj in čustev sporoča
kaj potrebuje. Materi pa ta senzitivnost omogoča, da lahko pravočasno odgovori na
njene potrebe. Ob materi in očetu hči spoznava ali je varna, ljubljena in zaželena in
gradi intrapsihične podobe o sebi in drugih, tudi intrapsihično podobo Boga. Če je mati
varujoča in ljubeča, si otrok zgradi intrapsihično podobo ljubečega in varujočega Boga,
če je mati hladna in groba, potem bo otrok zelo verjetno na podoben način doživljal tudi
Boga (Gostečnik 2000, 339). Spoštljiv in dostojanstven odnos staršev do hčere ji
omogoča, da lahko razvije tudi sama spoštljiv in dostojanstven odnos do matere, očeta
in drugih, ter do sebe. Na tak način z lahkoto razvije pozitivno »duhovno identiteto«
(Richards in Bergin, 1997), občutek, da je dragocena v božjih očeh in da doživlja božjo
naklonjenost. Občutek sprejetosti pri Bogu je povezan s pozitivno samopodobo ali
samospoštovanjem (Gostečnik idr. 2000), ki je pri hčerah povezana s sprejetostjo pri
materi (Mavrič 2010). Tako bo hči, ki jo mati sprejema v vsej njeni ženskosti, lahko
sprejemala svojo ženskost, sebe kot žensko in preko tega občutja sprejetosti živela tudi
svojo duhovnost. Lahko bo živela odnos in dialog na najgloblji ravni, v svoji duši, v
realnosti, ki jo konkretno živi (Leutar Z. in Leurtar I. 2010, 82-83). Hči s tako
življenjsko izkušnjo bo lažje imela pozitivno življenjsko perspektivo, in se bo v stresnih
in težkih trenutkih, pa tudi pri vsakdanjem soočanju z manjšim stresom, ki ga prinaša
vsakodnevno življenje, obrnila na Boga po pomoč, vodstvo, ljubezen in moč, kar
poveča upanje in občutek za možnost obvladovanja situacije (Simonič idr. 2007, 270).
Tako bo lahko hči v drobnih dnevnih stresih ali težkih in stresnih obdobjih svojega
življenja, tako v partnerskem življenju, kot v odnosu s svojimi otroci, lažje iskala smisel
in priložnost za osebno rast in razvoj. Za Junga je razvoj potovanje k središču,
potovanje k sebstvu (Verbnik 2003, 249).
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Vse hčere niso imele možnosti in priložnosti odrasti ob materi, ki bi zmogla prepoznati
in zaznati njene želje in potrebe, zato je bil otežen in pogosto onemogočen razvoj
empatije in spoštovanja do drugih in prav tako do same sebe. Zato nimajo občutka
bližine in varnosti, v težavah se ne morejo zanesti na pomoč drugih, ker zaradi izkušenj
iz zgodnjega otroštva niti ne verjamejo, da so lahko njihove potrebe prepoznane in
zadovoljene. Veliko otroških izkušenj je povezanih z občutkom nemoči, pomanjkanja
nadzora in neadekvatnosti. Tako imenovane travme z malim »t« so v otroštvu še
posebej pogoste. Celo tiste osebe, ki so deležne »najboljšega« otroštva, se včasih lahko
počutijo močno zavržene, nemočne in prepuščene same sebi. Tako lahko izoblikujejo,
prevladujoč negativni koncept o sebi (sem ničvreden, nesposoben, nevreden ljubezni,
nezmožen obdržati nekoga ob sebi, …). (Shapiro 1995, 2000) ali o drugih. To jim
onemogoča razvoj svojega realnega ali dejanskega jaza (označuje relativno zdravo jedro
vsake osebnosti) svojega notranjega psihičnega vira, saj so za zaščito pred strahovitimi
občutji bolečine, zgradile svojske obrambne mehanizme oziroma »obrambne jaz
prezentacije«, ki so nerealistične (Gostečnik 2000, 407-409). V takem odnosu hčerka
razvija tudi temu ustrezno intrapsihično podobo Boga oziroma negativno »duhovno
identiteto«, ko ne čuti in ne verjame, da je dragocena v božjih očeh in da doživlja božjo
naklonjenost (Gostečnik idr. 2000). Ob težavah in stresnih situacijah je bolj verjetno, da
bo uporabila negativen vzorec religioznega soočanja, ki izhaja iz prestrašenosti v
odnosu z Bogom in je povezan s tesnobnim pogledom na svet in zapleti ob iskanju
pomena življenja (Pargament 2002).
Iz tega bi lahko zaključili, da je duhovnost in varen odnos z Bogom v primerih
nesočutnega starševstva nemogoč, ker si je oseba zgradila plast obrambnih
mehanizmov, ki skrivajo realni jaz in onemogočajo resnični stik s seboj, drugimi in
Bogom (Gostečnik 2000, 409). Jung pravi, da v vsakem človeku obstaja pralik samega
sebe, ki ga imenuje sebstvo, ki pogosto usmerja naše delovanje mimo naše volje.
Človekov psihični razvoj ima cilj v sebstvu, v zlitju posameznika s pralikom samega
sebe (Verbnik Dobnikar 2003, 261-2). Vendar, kot trdi Jung pride lahko do resnične
notranje rasti šele takrat, ko se razreši konflikte iz preteklosti (zlasti otroštva), oziroma
je potrebno premagati vpliv nezavednega, kjer so konflikti locirani (Musek 1982, 199).
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V dinamiki odrešenjskega procesa imajo odnosi oziroma možnost rekonstrukcije le teh,
kar je lahko boleče, globok smisel in odrešilno vrednost (Gostečnik 2012, 260).

5.2

MATERINSTVO POT V GLOBINE ŽENSKE IDENTITETE

Hči mora prepoznati, sprejeti in spoznati prebujajoče implicitne spomine, ki ji
onemogočajo pristen stik z otrokom, s partnerjem in kar je najpomembnejše, s samo
seboj. Če v razvoju hčere ni bila prepoznana svojskost, edinstvena značilnost njenega
razvijajočega jaza, če je niso spodbujali, spoštovali, cenili in opogumljali v njeni
enkratnosti, potem se je ogradila z obrambnimi mehanizmi in se boji izraziti se v svoji
pristnosti, v svojih pristnih željah in potrebah, ker se še vedno boji, da bo kaznovana z
zavrženostjo (Gostečnik 2000, 409-10), kot bi bila kaznovana kot otrok.
V materinstvu, v odnosu med materjo in dojenčkom, pa se materi ponuja obljuba
vstajenja, ki je v sočutju, empatiji, usmiljenju in odzivanju na otrokove potrebe v
starševski ljubezni. Otrok s svojimi stiskami, težavami, radostmi in potrebami v starših
prebuja in ozdravlja vse, kar potrebujejo za odrešenje (Poljanec in Simonič 2011, 42).
Odnos med njima kaže pot, kako naj mati prihaja do sebe in do vsega božjega v njej
(Grilc 2015, 132).
Kar pa otrok prebuja v materi je telesnost, kajti le preko svojega telesa lahko zaznava in
spoznava kaj je primerno zanjo in kaj za otroka, kje je odprtost, želja, povabilo, kje je
tema, blokada, nemir. Telo je prostor, ki daje ženski možnost stika s samo seboj, z
božjim v njej. »Telo vedno znova spregovori in govori resnico, samo resnico«
(Gostečnik 2012, 113). Telo je posoda in orodje Svetega Duha. Vendar je prav telo,
posebej žensko telo tisti prostor, ki ga moška patriarhalna družba, ki je svojo pot
oziroma nadaljevanje našla tudi v cerkvi, že stoletja skuša omadeževati, odtrgati žensko
od telesa, kot posode greha ne Svetega duha.
Videli smo, da je doživljanje ženske drugačno kot doživljanje moškega, da imajo isti
odnosi drugačen pomen, za vsakega od njiju, kar velja tudi za samo spolnost. Ne le
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pomen tudi sama nevrobiologija spolnosti je drugačna (Brizendine 2007). Zaradi
dominance moških v religioznih in cerkvenih krogih so bile ženske prisiljene sprejemati
pogled na svoje telo na način, kot ga vidijo moški tudi v duhovnem smislu, kar se
dogaja še danes. Ženskam odnosi pomenijo veliko več kot moškim in so za odnose
pripravljene več narediti, vendar je tisočletna tradicija podrejanja ženske moškim
ohranila moški pogled, pogled nase od zunaj. Preko zunanjega pogleda nase, pa ženska
na more priti v stik s svojim bistvom. Pomembno je, kar kažejo tudi terapevtske prakse,
da do ozdravljenja posameznikov in odnosov pride takrat, ko oseba najde stik s seboj, s
svojim doživljanjem, čutenji, čustvi, mislimi, da preusmeri moči na notranje procese,
saj so zunanji procesi le odraz notranjega nezaupanja, dvomov, strahov ali pa zaupanja,
gotovosti in poguma, ki ustvarjajo našo realnost.
Feministične teologinje s kritiko teologije, razlag svetega pisma in uporabe jezika
kažejo na izvrženost ženske iz Božjega naročja, kar ni dejanska duhovna resničnost,
temveč patriarhalna interpretacija. V krščanskih in v drugih monoteističnih verovanjih
za Boga uporabljajo moško obliko. V krščanstvu gre celo za troedino moškost (Oče,
Sin, Sveti Duh). Če si ustvarimo intrapsihično podobo dobrega Boga, smo videli, da mu
lahko zaupamo.
Ker je z materinim sprejemanjem hčere, povezana hčerina samopodoba, ta pa se
povezuje s podobo Boga, lahko sklepamo, da je tudi notranjepsihična podoba Boga pri
hčerki pretežno ženska. Tako pride v ženski do nasprotja med notranjepsihično podobo
Boga, ki jo je oblikovala na podlagi izkušenj ob materi in simbolnim pomenom Boga, ki
je moškega spola. Tako je tudi težko družiti materinsko vlogo Boga, ki jo tudi navaja
Sveto pismo14, s simboliko besed, ki smo jo ustvarili ob besedah Oče, Sin in Sveti Duh.

(1) Bog kot mati, ki spočenja, nosi in rodi otroka (Jer 1,5; Iz 42, 14; 5Mz 32,18) (2)
Bog tako kot mati neguje svoje otročiče, jih ščiti kot mama medvedka, nosi kot mama
orlica, jih zbira kot mama koklja ter jih tolaži v stiskah in težavah (Mt 23,37; Iz 49,15;
Iz 66,13; 5Mz 32,11; Oz 13,8; Oz 11, 3-4) (3) Bog kot mati, ki nikoli ne obupa nad
svojim otrokom (Lk 15, 8-9) (4) Bog kot naročje, kjer se matere lahko spočijejo in
celijo svoje rane (Ps 123, 3-4; Ps 131,1-2) (Evert 2011).
14
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Ker je človek simbolno bitje, pomeni, da je ima sposobnost v sebi ustvarjati nov,
simbolni svet, ki ga prejema in oblikuje bolj kot na umski, na čustveni ravni, ko je v
dialogu s seboj, drugimi in svetom (Juhant 2003, 4) oziroma si ustvarja notranjepsihične
podobe (Gostečnik 2010), notranje delovne modele (Bowlby 1969/1982). Človeška
govorica je univerzalni simbol in se v zgodnjem otroštvu oblikuje v dialogu s starši, ki
prve besede »zalijejo« s čustvi (Juhant 2003, 4).
Tako imajo uporabljene besede svojo simbolno in čustveno govorico, hkrati pa svojo
osebno-zgodovinsko podlago. Besede dom, hiša, mati, oče, brat, sestra, hči, sin,
domovina nosijo svojo simbolno govorico. Kar pomeni, da imajo besede, ki jih
uporabljamo tudi svoj simbolni pomen. Tako se v judovsko-krščanski tradiciji lahko
opremo na Očeta in pri njem najdemo varstvo in zaščito, če tega nismo čutili ob svojem
očetu. Kaj pa ženska? V krščanstvu, posebej pravoslavnem, slavijo in častijo Marijo,
Božjo mati, ki lahko ženski predstavlja duhovno oporo in ji pomaga iskati smisel in moč
v njenem materinstvu. Marija je »vrstnica«. Ko ženska rodi, ima tudi v duhovnem svetu
žensko – mati, kot je ona sama, ki »pozna« materinske stiske. Vendar to ni mati, ki
sprejema, nudi varnost, sočutje, ki je varno naročje in varno izhodišče, vir ženske
identitete, vir ženskosti. Mati, ki bi ji povrnila zaupanje v svoje žensko telo, v svojo
žensko cikličnost, v svojo intuitivno notranjost, v notranjo moč, da si dovoli izraziti
svoje bistvo navzven, v odnosih. Ne le svojo materinskost in nežnost, temveč tudi
odločnost in izraznost.
West (Evert 2000, 5) pravi, da se mu zdi, da ženske velikokrat težko sprejmejo dar
svoje ženskosti prav zaradi ran, ki so jim jih povzročili moški s tem, ko jih niso dovolj
spoštovali. Svet, ki ženske upodablja kot predmet za užitek moškega, je svet, ki ženske
sili v obrambno držo (Evert 2000, 5). Pomembno je, da moški spreminjajo svoje
poglede in zmorejo slišati argumente in bolečino žensk, ki jih izražajo feministične
teologinje ter zmorejo aplicirati ta spoznanja na odnos do žensk v svojem življenju.
Pomembno je, da moški v življenju vsake posamezne ženske to razume in sprejema, ker
ji na tak način olajša sprejemanje same sebe. Moški v življenju ženske to pot olajša, ji
pomaga, pa vendar se mora na pot odpraviti sama.
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Burkhardt (1994) je v raziskavi o pomenu duhovnosti med ženskami ugotovila, da
duhovnost ženske oblikuje in daje življenju smisel. Izraža se v posameznikovem
obstajanju, vedenju in izražanju in jo lahko izkušamo v rahločutnih odnosih s Seboj,
Drugimi, Naravo in Najvišjim drugim. Duhovnost je povezana z notranjim védenjem in
virom moči (Burkhardt 1994, 12), ali kot bi rekel Jung s sebstvom, ki pravi, da se za
osebo ponavadi pot individuacije, kar pomeni zavestno sprijaznjenje s svojim notranjim
središčem (psihičnim jedrom) oziroma sebstvom, običajno začne v trenutku, ko je
ranjena, ko trpi in si začne zastavljati temeljna eksistenčna vprašanja, pa tudi če se na
smrt dolgočasi in je vse videti nesmiselno in prazno. To nekako sovpada z obdobjem
življenjske krize, ko človek išče nekaj, kar je nemogoče najti, nekaj o čemer ničesar ne
ve. Če oseba sprejme ta »klic« (Franz; Jung 2003, 167-169) in se odloči, da bo ubogala
Jung opozarja, da »lahko pričakujete, da se bo kar naprej vmešavalo v vaše zavestne
načrte. Vaša volja bo prišla v navzkriž z drugimi namerami, ki se jim boste
morali podrediti ali pa jih vsaj resno obravnavati. To do neke mere pojasnjuje, zakaj
človek dolžnosti, ki spremlja proces individuacije, pogosto ne bo občutil kot blagoslov,
temveč kot breme. Če bo človek želel ubogati nezavedno, velikokrat ne bo mogel delati,
kar si želi. Prav tako ne bo mogel početi, kar od njega pričakujejo drugi. Zato, da bi se
našel, se bo moral ločiti od svoje skupine: družine, partnerja ali drugih bližnjih ljudi.
Tistim, ki se posvečajo svojemu nezavednemu, bomo pogosto rekli, da so nedružabni in
egocentrični. Praviloma ugotovitev ne drži, ker takšno stališče ne upošteva
pomembnega, čeprav malo znanega dejavnika kolektivnega (lahko bi celo rekli:
družbenega ) vidika sebstva. Duhovno usklajeni in podobno usmerjeni ljudje bodo našli
pot drug k drugemu, si ustvarili skupino, ki bo prečila vse običajne družbeno ter
organizacijsko pogojene medosebne vezi. Takšna skupina z drugimi ni v konfliktu; je le
drugačna in neodvisna. Zavestno dojet proces individuacije spremeni posameznikove
odnose z drugimi ljudmi. Sorodstvene vezi in interesne povezave zamenja drugačna
vrsta enovitosti povezanost prek sebstva.” (Jung idr. 2006)
Če odnos z materjo odnos, v katerem hčerka išče samo sebe, svojo ženskost, svojo
žensko identiteto, spoznava in priznava svojo telesnost v bistvu pomeni potovanje v
svojo notranjost, k svojemu središču, je tudi pot, ki jo mora hčerka prehoditi brez
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matere, na nek način vrnitev k »materi«, ki presega spol in spolnost, kar je poimenoval
Sebstvo.
Jung je razmišljal o tem, da je zavedanje sebstva, ne le naloga posameznika, ampak
celotnega človeštva (Verbnik 2003, 259).
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EMPIRIČNI DEL

6. KVANTITATIVNI DEL RAZISKAVE

6.1

PROBLEM IN IZHODIŠČA

Disertacija se osredotoča na vprašanje, zakaj je materinstvo težko oziroma kateri so tisti
varovalni dejavniki ter intervence, ki materam omogočijo razvoj zadovoljstva in veselja
v materinski vlogi. Materinstvo ni ločen in izoliran pojav, temveč na doživljanje
materinstva in ustvarjanje vezi z otrokom pomembno vplivajo materine izkušnje
lastnega otroštva, odnos z materjo, s partnerjem in pogled na starševstvo, kontektst
prehoda v starševstvo, potek poroda (Manning 2006, 497-500) ter pomoč, ki jo mamica
prejme po porodu in pri vzgoji in skrbi za otroke tako od partnerja kot od svoje matere.
Cilj raziskave je prispevati k razumevanju materinstva z vidika materine izkušnje ob
njenem otroku in raziskati povezavo med stresnim doživljanjem materinstva in
odnosom, ki ga je hči imela v primarni družini, doživljanjem pomoči ob prehodu v
materinstvo, z zaznavanjem sebe kot matere ter doživljanjem odnosov s svojo materjo
in možem/partnerjem.
V skladu s tem smo zastavili šest raziskovalnih vprašanj, v okviru katerih smo postavili
hipoteze:
POMEN IZKUŠENJ IZ PRIMARNE DRUŽINE
V1: Najprej so nas zanimale izkušnje iz primarne družine (starševski stil matere in
očeta, starševska vloga matere in očeta, starševske lastnosti matere, negativne otroške
izkušnje), njihova medsebojna povezanost, in kako se kažejo v doživljanju odnosa z
materjo v sedanjosti ter glede na stil navezanosti hčere. Vprašanje smo razdelili na
podvprašanja in hipoteze:
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1. V: Kakšna je povezanost med starševsko vlogo in starševskim stilom matere in
očeta?
2. V: Kako se povezujejo materine starševske lastnosti s starševskim stilom in
vlogo matere?
3. V: Kako se povezujejo starševski stili in starševske vloge matere in očeta s
tveganim vedenjem v obdobju otroštva in adolescence, z dimenzijami, ki merijo
navezanost na mater (bližina, odvisnost, tesnobnost), in zadovoljstvom v odnosu
z materjo (empatija, spoštovanje, skladnost)?
In hipoteze:
1. hipoteza: Hčere pri katerih v času odraščanja in pubertete ni bilo prisotnega
tveganega vedenja, doživljajo v odnosu z materjo več bližine, lažje se zanesejo
nanjo, doživljajo manj tesnobnosti in so v odnosu z materjo bolj zadovoljne.
2. hipoteza: Varna navezanost hčere se povezuje s pozitivno starševsko vlogo in
prisotnim in zavzetim starševskim stilom matere in očeta in odsotnostjo
negativnih otroških izkušenj iz obdobja odraščanja.
3. hipoteza: Glede na čas življenja z materjo se hčere razlikujejo med seboj v
doživljanju bližine, tesnobe, empatije, spoštovanja ter koliko se lahko zanesejo
nanjo.
NAVEZANOST NA MATER IN POVEZANOST Z ODNOSI
V2: Zanimalo nas je, ali je stil navezanosti, ki ga je hči oblikovala ob materi, povezan s
starševskimi značilnostmi matere, in kako se te značilnosti kažejo v hčerinem
materinstvu. Zanima nas tudi, ali hčere glede na navezanost na mater, različno
zaznavajo druge odnose (do partnerja, otroka (stres), sebe). V skladu s tem vprašanjem
smo postavili naslednje hipoteze:
4. hipoteza: Materine starševske karakteristike v odnosu do hčere in hčerine
starševske karakteristike do njenih otrok se povezujejo in so pomembno višje pri
varno navezanih hčerah.
5. Hipoteza: Glede na stil odrasle navezanosti na mater se hčere razlikujejo v
doživljanju zadovoljstva v odnosu do matere (empatije, spoštovanja in
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skladnosti), stopnji diferenciacije, zakonskem zadovoljstvu, starševskem stresu
in doživljanju materinstva kot težkega.
PREHOD V MATERINSTVO IN DOŽIVLJANJE STARŠEVSKEGA STRESA
V3: Zanimalo nas je, kako se obdobje iz prehoda v materinstvo (porodna izkušnja,
poporodna depresija, materina pomoč, sprememba mnenja o materi) povezuje s
starševskim stresom in odnosom z materjo. V skladu s tem vprašanjem smo postavili
naslednje hipoteze:
6. hipoteza: Negativna ali grozna izkušnja prvega poroda in diagnosticirana
poporodna depresija se povezujeta z višjim doživljanjem starševskega stresa.
7. hipoteza: Hčere se glede na stil navezanosti razlikujejo med seboj v podpori, ki
so jo prejele od matere med prvo nosečnostjo in v času po porodu.
8. hipoteza: Več materine pomoči v času prve nosečnosti in poroda so prejele hčere
več empatije, spoštovanja in skladnosti doživljajo v odnosu z materjo, so bolj
diferencirane od svoje primarne družine in lažje jim je biti mati.
9. hipoteza: Varno navezane hčere se pomembno razlikujejo od ne-varno
navezanih hčera glede na pomoč, ki so jo prejele po porodu.
10. hipoteza: Glede na stil navezanosti se hčerke razlikujejo v spremembi mnenja o
materi po tem, ko so same postale matere.
DOŽIVLJANJE STARŠEVSKEGA STRESA HČERE GLEDE NA PRETEKLE IN
SEDANJE IZKUŠNJE
V4: Glede starševskega stresa nas je zanimalo naslednje:
- kako se doživljanje starševskega stresa povezuje z izkušnjami (starševski stili in
starševske vloge matere in očeta, negativne otroške izkušnje) in diferenciacijo
od primarne družine,
- kako se doživljanje starševskega stresa povezuje z doživljanjem materinstva kot
težkega, z diferenciacijo od primarne družine, sedanjim odnosom z materjo ter
zakonskim zadovoljstvom,
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- ali je število, spol in starost otrok povezano z doživljanjem starševskega stresa ter
katere starševske značilnosti hčere, ki jih izraža do svojih otrok, se povezujejo z
dožilvjanjem starševskega stresa,
- ali lahko opredelimo matere, ki doživljajo kritične vrednosti na validacijski lestvici
obrambnega odziva.
V skladu s tem smo postavili naslednje hipoteze:
11. hipoteza: Manj starševskega stresa doživljajo hčere, ki so imele izkušnjo
pozitivnega, prisotnega in zavzetega starševstva s strani matere ali očeta.
12. hipoteza: V domu hčera, ki doživljajo višji starševski stres, je bila v času
otroštva in pubertete prisotna zloraba otrok.
13. hipoteza: Hčere ki doživljajo višji starševski stres doživljajo materinstvo kot
težko, so slabo diferencirane od svoje primarne družine, v odnosu z materjo je
manj bližine, težje se zanesejo nanjo ter doživljajo več tesnobnosti in so manj
zadovoljne z njunim odnosom in dosegajo nižje zakonsko zadovoljstvo.
14. hipoteza: Starševski stres s številom in starostjo otrok narašča, glede na spol
otrok pa ni razlik.
15. Katere starševske značilnosti matere se povezujejo z nižjim doživljanjem
starševskega stresa.
16. hipoteza: Hčere, ki so na validacijski lestvici obrambnega odziva (PSI-SF)
dosegle kritične rezultate, se pomembno razlikujejo v zadovoljstvu v odnosu z
materjo, starševskem stresu, zakonskem zadovoljstvu in doživljanju lastnega
materinstva od hčerk, ki niso dosegle kritičnega rezultata.
PARTNERSKI/ZAKONSKI ODNOS IN DOŽIVLJANJE STARŠEVSKEGA
STRESA
V5: Zanimalo nas je, kako se doživljanje materinstva in starševskega stresa
povezuje z odnosom oziroma zadovoljstvom v odnosu s partnerjem. Zanimalo nas je,
ali se izkušnje starševstva matere in očeta in dosežena diferenciacija od primarne
družine odražajo tudi na zakonskem zadovoljstvu hčere. Preverili smo, kako se
povezujeta sedanji odnos in zadovoljstvo z odnosom z materjo in s partnerjem. Na
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koncu pa nas je zanimalo, kako se pomoč partnerja pri vzgoji in skrbi za otroke
povezuje z zakonskim zadovoljstvom in starševskim stresom matere. V skladu s tem
smo postavili naslednje štiri hipoteze:
17. hipoteza: V stopnji zadovoljstva v zakonu se hčere med seboj razlikujejo glede
na starševski stil in starševsko vlogo matere in očeta.
18. hipoteza: Višje zadovoljstvo v zakonu se povezuje z višjo diferenciacijo od
primarne družine ter odnosom z materjo z več bližine, odvisnosti, empatije,
spoštovanja ter skladnosti in manj tesnobe, nižjim starševskim stresom ter
doživljanjem materinstva kot manj težkega.
19. hipoteza: Glede na prejeto partnerjevo pomoč pri negi in vzgoji otroka, se hčere
razlikujejo v stopnji zakonskega zadovoljstva
20. hipoteza: Glede na prejeto partnerjevo pomoč pri negi in vzgoji otroka se hčere
razlikujejo v doživljanju starševskega stresa.
SEDANJI ODNOS Z MATERJO IN NJUNA KOMUNIKACIJA
V6: Zanimalo nas je kako se doživljanje odnosa z materjo odraža na komunikaciji
(pogovor in iskanje nasvetov o starševstvu in vzgoji) in skrbi za komunikacijo z materjo.
21. hipoteza: Hčere se glede na pogostost videvanja, komunikacije in skrbi za
ohranjanje stika z materjo razlikujejo med seboj v doživljanju bližine, tesnobe,
empatije, spoštovanja ter koliko se lahko zanesejo nanjo.
22. hipoteza: Varno navezane hčere so se o starševstvu lažje pogovarjale z materjo
in jo prosile za nasvet kot ne-varno navezane hčere.
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Slika 2. Shema
raziskovalnih
pojmov in
vprašalnikov
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6.2

METODA

6.2.1 Udeleženci
V obdelavi smo upoštevali 384 vprašalnikov, ki smo jih zbrali do zaključka zbiranja
podatkov. Udeleženci so bili izbrani po kriteriju materinstva in hčerinstva, kar je
pomenilo, da so bile udeleženke same matere ter je bila njihova mati v času
izpolnjevanja vprašalnika še vedno živa. Del udeleženk je bilo vključenih v »Šolo za
starše« in »Zakonce v krizi« v okviru Frančiškanskega družinskega inštituta, (N = 45),
del udeleženk je bilo vključenih v »Skupino za mlade mamice« (N = 23), ki so
vprašalnik rešile v papirnati obliki, ostale udeleženke smo pridobili naključno preko
elektronske pošte in objave na Facebooku in preko osebnih prošenj prijateljem in
znancem, ki so povezave posredovali naprej. Udeleženke so bile naprošene k
sodelovanju z uvodnim pismom, ki je razložil namen raziskave, kdo je povabljen k
sodelovanju, in je vseboval povezavo na spletni vprašalnik (Priloga 1). Vprašalnik je bil
aktiven od 26. 1. 2012 do 29. 12. 2012. V celoti je bilo izpolnjenih 316 vprašalnikov.
Starostna struktura:
Tabela 1. Starostna struktura udeleženk.
Starost
Mlajša od 20 let
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 in več let

frekvenca
0
45
173
115
33
1
1

%
0
13,8
47,1
29,9
8,6
0,3
0,3

Največ udeleženk je bilo starih od 30 do 39 let (47 %), druga najštevilčnejša starostna
skupina udeleženk je bila od 40 do 49 let (31 %), kar pomeni, da je bila večina (79 %)
udeleženk starih med 30 in 49 let.
Območje bivanja: V času izpolnjevanja vprašalnika je več kot polovica udeleženk, 55
%, živela v mestnem okolju (N = 211), v obmestnem 24 % (N = 94) in podeželskem
okolju 21 % (N = 79).
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Zakonski stan:
Večina udeleženk (62 %; N = 237) je bilo poročenih, 25 % (N = 33) jih je bilo v izven
zakonski skupnosti z moškim, 1,6 % (N = 6) pa jih je bilo v drugem zakonu. Sodelovalo
je tudi 44 mater, ki so bile ločene (9 %; N = 33), samske (2 % N = 8) ter vdove (1 %; N
= 3).
Izobrazba in zaposlitev:
Tabela 2. Udeleženke po stopnji izobrazbe in zaposlitvenem statusu.
frekvenca
Stopnja izobrazbe
Univerzitetna, magistrska ali doktorska
Srednješolska ali višješolska
Osnovnošolska ali manj
Zaposlitveni status
Zaposlena izven doma
Zaposlena doma/gospodinja
Brezposelna
Upokojenka
Študentka
Drugo

%

250
133
1

65,1
34,6
0,3

296
37
25
5
11
10

77,1
9,6
6,5
1,3
2,9
2,6

Največ udeleženk je imelo zaključeno univerzitetno, magistrsko ali doktorsko stopnjo
izobrazbe (65,1 %). Večina udeleženk (77,1 %) je bila zaposlenih izven doma.
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Materinstvo:
Tabela 3. Frekvenčna porazdelitev glede na starost matere ob rojstvu prvega otroka ter
glede na število, starost in spol otrok.
frekvenca
Starost matere ob rojstvu prvega
otroka
Manj kot 20 let
20 29 let
30-39 let
Več kot 40 let
Število otrok
Eden
Dva
Tri
Štiri ali več
Starost otrok
0-2 leti
3-12 let
13-20 let
21-29 let
Starejši od 30 let
Spol otrok
Samo sinovi
Samo hčere
Sinovi in hčere

%

9
259
111
5

2
67
28
1

134
156
54
40

35
41
14
10

163
211
103
48
12

42
55
27
13
3

117
98
169

31
26
44

Večina mater (67,4 %) je prvič rodila v starosti med 20 in 29 let. Po številu otrok so
matere z enim ali dvema otrokoma precej enakomerno razporejene, saj je v času
izpolnjevanja vprašalnika imelo 34,9 % mater enega otroka, 40,6 % mater pa dva
otroka. Matere so imele otroke različnih starostnih skupin: 42,4 % mater je imelo vsaj
enega otroka starega od 0 do 2 leti, medtem ko je imelo 38 % mater otroke stare samo
do starosti 12 let. Le 9 % mater je imelo otroke, ki so bili starejši od 21 let.
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Tabela 4. Frekvenčna porazdelitev glede na prisotnost pri porodu.

Mož
Nihče oz. strokovno osebje
Dogovor z babico/dulo
Drugi
Mati
Prijateljica
Sestra
Svakinja
Tašča

%

N

86
11
4
2
2
1
1
0
0

331
43
14
8
7
4
3
0
0

Pri 86 % udeleženk so bili pri porodu prisotni možje, 11 % jih je rodilo samih oziroma v
prisotnosti strokovnega osebja. 2,6 % (N = 10) udeleženk je rodilo ob podpori druge
izbrane osebe ne moža. Pri 6,7 % (N = 26) udeleženkah je bila pri porodu prisotna več
kot ena oseba (strokovno osebje se ne upošteva).

6.2.2 Instrumenti
Za pridobitev demografskih podatkov, podatkov o primarni družini in materinstvu smo
uporabili test oziroma vprašalnik Survey for control group (Edelman 2006). V raziskavi
smo uporabili pet ocenjevalnih lestvic: odnos z materjo smo merili z dvema
instrumentoma in sicer: odraslo navezanost na mater z lestvico Revised adult
attachment scale RAAS (Collins 1996) in doživljanje odnosa z materjo z The
abbreviated Barrett-Lennard Relationship Inventory ABLRI (Schumm idr. 1980). Za
merjenje diferenciacije od primarne družine smo uporabili The Harber level of
differentiation of self Scale LDSS (Harber 1990), za zadovoljstvo v zakonu pa Kansas
Marital satisfaction Scale KMS (Schumm idr. 1986). Pri merjenju starševskega stresa
smo si pomagali z vprašalnikom Parenting stress index short form PSI-SF (Abidin
1995), na koncu pa smo zastavili samoocenjevalno vprašanje: »Ali vam je težko biti
mati?«.
Vprašalnik za kontrolno skupino (Survey for control group Edelman 2006) test
oziroma vprašalnik vsebuje 36 vprašanj zaprtega, kombiniranega in alternativnega tipa.
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Edelmanova (2006) je raziskovala, kako je izguba matere povezana z izkušnjo
materinstva. Na podlagi 78 poglobljenih intervjujev z materami z izkušnjo izgube
matere (smrt ali zapustitev) (xxvii) so se pokazale različne teme, med katerimi so za
našo raziskavo pomembna predvsem vprašanja iz obdobja odraščanja v primarni
družini, ter obdobja prehoda v materinstvo. Na osnovi teh ugotovitev je oblikovala
vprašalnik za »matere brez mater« (angl. 'motherless mothers') ter za kontrolno skupino
mater, ki so imele matere še prisotne in žive. Nosečnost, porod, nega in vzgoja otroka so
pomembni mejniki v preoblikovanju ženske in obuditvi spominov na mater. Kot pravi
Edelmanova, so tudi fizično odsotne ali mrtve matere na nek način v zavesti in
podzavesti mater zelo prisotne.
Ker vprašalnik zajema vprašanja o primarni družini in prvi materinski izkušnji s
poudarkom na odnosu z materjo, smo ga uporabili, da bi raziskali ali in kako so zgodnje
izkušnje iz primarne družine in iz obdobja prehoda v materinstvo povezane s sedanjim
odnosom z materjo in doživljanjem stresa v odnosu z otrokom oziroma poiskali razlike
med udeleženkami z različno izkušnjo odnosa z materjo.
Vprašalnik smo prilagodili potrebam naše ciljne skupine, in sicer:
-

izločili smo 7 vprašanj: demografske podatke ki jih nismo potrebovali (rasa,
država) ter vprašanja, ki se nanašajo na primerjavo s skupino mater, ki so ostale
brez matere pred rojstvom prvega otroka,

-

vprašanje o starševskih značilnostih (št. 13), smo naslovili na odnos med materjo
in hčerjo (izvirni vprašalnik se nanaša na splošno na starše), ter ponovili
vprašanje in ga naslovili na starševske značilnosti udeleženke v odnosu do
svojih otrok (št. 31),

-

vprašanju o prejeti pomoči s strani matere v času prve nosečnosti in poroda smo
dodali lestvico od 1 do 4 (1 nič; 2 manj kot sem potrebovala; 3 toliko kot sem
potrebovala; 4 več kot sem potrebovala),

-

zbrali smo tudi podatke, kako dolgo je udeleženka živela z materjo, ter podatke
o pogostosti videvanja in komunikaciji z materjo.
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Tako vprašalnik sestavlja 36 vprašanj. Prvih pet vprašanj (1-5) zajema demografske
podatke (starost, okolje bivanja, zaposlitveni status in stopnja izobrazbe), sledijo
vprašanja (6-9) o številu, starosti in spolu otrok ter vnukov. Vprašanja od 10-18
zajemajo informacije iz primarne družine (ločitev staršev, stil starševstva in starševska
vloga očeta in matere, materine starševske karakteristike in vrste tveganega vedenja
prisotnega v domu udeleženke). Materinstvu in starševstvu udeleženke so namenjena
vprašanja od 19-32 (o porodu, prejeti pomoči, lastnih starševskih karakteristikah).
Vprašanje 33 sprašuje po tem, kako dolgo je udeleženka živela z materjo, sedanjemu
odnosu z materjo pa so namenjena vprašanja 34-36.
Prenovljena lestvica odrasle navezanosti različica za bližnje odnose (Revised Adult
Attachment Scale RAAS (Collins, 1996) Close Relationships Version)
Prenovljena lestvica odrasle navezanosti (RAAS) meri odraslo navezanost v bližnjih
odnosih. Sestavljena je iz 18 samoporočevalskih postavk, ki jih udeleženci ocenjujejo
na 5 stopenjski Likertovi lestvici, na kateri ocenjujejo, v kakšni meri je trditev značilna
za njih (od 1 »sploh ni značilno zame« do 5 »zelo je značilno zame«). Sestavljajo jo tri
podlestvice: bližina, odvisnost in tesnobnost. Višji rezultat na lestvici pomeni višjo
stopnjo bližine, odvisnosti in tesnobnosti.
Prva podlestvica (imenuje se bližina) se nananša na raven bližine, do katere je hčerki
prijetno v odnosu z njeno materjo (npr. »Dokaj lahko se zbližam s svojo materjo. »Ne
skrbi me, da bi se mi mati preveč približala.«). Druga podlestvica (imenuje se
odvisnost) se nanaša na stopnjo, do katere hčerka lahko zaupa materi in se lahko zanese
nanjo, da bo na voljo, ko jo bo potrebovala. (»Brez težav se lahko zanesem na svojo
mater «; »Vem, da mi bo mati vedno stala ob strani, če jo bom potrebovala«). Tretja
podlestvica (imenuje se tesnobnost), se nananša na strah, da jo bo mati zavrnila oz.
strah, da je neljubljena (»Pogosto me skrbi, če me ima moja mati zares rada.«; »Želim
se zbližati s svojo materjo, vendar me je strah, da me bo prizadela.«).
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Vrednotenje vprašalnika po podlestvicah je sledeče:
-

bližina: vprašanja 1, 6, 12; obratno se vrednoti 8, 13, 17

-

odvisnost: vprašanja 5 in 14; obratno se vrednoti 2, 7, 16, 18

-

tesnobnost: vprašanja: 3, 4, 9, 10, 11, 15

Lestvico odrasle navezanosti (Adult Attachment Scale AAS), sta razvili Collinsova in
Readova (1990) na osnovi Hazanove in Shaverjeve (1987) lestvice s tremi postavkami,
ki je bila namenjena merjenju vsakega od treh stilov navezanosti: varne, izogibajoče in
tesnobno-ambivalentne (angl. 'anxious-ambivalent'). Na osnovi teh idej sta razširili
opise Hazanove in Shaverjeve (1987) lestvice in ju razdelile na 18 ločenih trditev. S
pomočjo faktorske analize sta oblikovali tri podlestvice. Gre za instrument, ki v
nasprotju s Hazanovo in Shaverjevo lestvico ne klasificira odraslih le po stilih
navezanosti, temveč omogoča vpogled v dimenzije, na katerih so osnovani stili
navezanosti. Uporaba dimenzij omogoča, da se navezanost meri v obliki neprekinjenih
dimenzij. Tako dimenzije opisujejo vsak stil navezanosti s pojmi (a) bližine in
intimnosti do osebe navezanosti, (b) občutek zaupanja in koliko se lahko zanese na
osebo navezanosti, (c) anksioznost in strah, da bo v odnosu neljubljen ali da ga bo oseba
navezanosti zapustila. Tako lahko znotraj iste dimenzije navezanosti vidimo tudi razlike
v navezanosti (Collins in Read 1990).
Lestvica je bila namenjena merjenju odrasle navezanosti v romantičnih odnosih. V
zadnjem času se smatra, da te dimenzije odražajo misli, čustva in vedenje tudi v drugih
bližnjih odnosih, ne le z romantičnimi partnerji (Fraley idr. 2011, 615; Mikulincer in
Shaver 2007; Jones idr. 2015, 238).
V tej študiji uporabljamo prenovljeno verzijo zgoraj opisanega vprašalnika (RAAS), ki
je namenjena merjenju bližnjih odnosov (Collins 1996). Vprašalnik je bil že uporabljen
za merjenje navezanosti med materjo in hčerko (Rastogi 1995).
Podlestvice ne ustrezajo stilom navezanosti neposredno, temveč predstavljajo temeljne
dimenzije, vendar se na njihovi osnovi lahko oblikujejo tudi štirje stili navezanosti
(varen, odklonilen, tesnoben in prestrašen), ki jih je definirala Bartholomewjeva (1990).
Varno navezana oseba, dosega visoke vrednosti na dimenzijah bližine in odvisnosti in
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nizke vrednosti na dimenziji tesnobnosti. Visoke vrednosti so nad srednjo vrednostjo na
5 stopenjski lestvici, nizke vrednosti so tiste, ki so pod srednjo vrednostjo. Stile
navezanosti smo izračunali na podlagi navodil (Collins 1996): izračunali smo novo
variablo, tako da smo sešteli vrednosti na dimenzijah bližine in odvisnosti in nato s
kombinacijo nove variable (CLOSEDEP) in dimenzije tesnobnost v programu SPSS
izračunali vse stile navezanosti. Varna: CLOSEDEP nad 3 in tesnobnost pod 3;
Tesnobna: CLOSDEP nad 3 in tesnobnost nad 3; Odklonilna: CLOSDEP pod 3 in
tesnobnost pod 3: Prestrašena: CLOSDEP pod 3 in tesnobnost nad 3.
Avtorica tega načina sicer ne priporoča, ker taka analiza izloči tiste osebe, ki dosegajo
vrednosti okrog sredine, ker jih ne moremo razvrstiti v noben stil navezanosti. Da bi
zajeli vse udeleženke, smo uporabili vprašalnik na dva načina: (1) za merjenje korelacij
in primerjavo med skupinami glede na različne značilnosti, smo uporabili podlestvice,
(2) ker na tak način ne moremo obravnavati udeleženk glede na višino rezultatov po
posameznih lestvicah, s čimer določimo stil navezanosti, smo kljub temu da je iz
obdelave izpadlo 18 (4,7 %) udeleženk, lestvico uporabili tudi za določitev stilov
navezanost. Avtorica poroča, da so s tem načinom obdelave izgubili 7 % podatkov
(Collins 2008). Več o vprašanju kredibilnosti tega inštrumenta navezanosti je zapisano
v prilogi 4.
Vprašalnik se lahko uporabi tudi za dvodimenzionalni izračun navezanosti (Collins
2008).
Podlestvice imajo ustrezno notranjo konsistenco in stabilnost v dvo mesečnem obdobju.
Veljavnost na vzorcu preddiplomskih študentov je znašala na prvem in drugem
merjenju po podlestvicah od 0,80 do 0,82 za bližino, od 0,78 do 0,80 za odvisnost in
0,83 do 0,85 za podlestvico tesnobnost (Collins 1996, Collins in Read 1990) oziroma
0,84; 0,76 in 0,90 za bližino, odvisnost in tesnobnost (Eng idr. 2001, 368).
V naši raziskavi smo dobili naslednje Cronbach alfa vrednosti za zanesljivost
podlestvic: 0,79; 0,88; 0,91 za bližino, odvisnost in tesnobnost. Lestvica zagotavlja
dobro konstruktno veljavnost (Kirkpatrick in Hazan 1994).
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Tabela 5. Primerjava aritmetičnih sredin na vprašalniku RAAS.
(Eng idr. 2001)
Klinični Kontrolni
vzorec
vzorec
2,71
3,80
2,64
3,00
3,15
1,84

Bližina
Odvisnost
Tesnobnost

(Katona 2016)
Hčere

p

3,67
3,76
1,83

0,009*
0,000*
0,800

Opombe: * p<,001 statistično značilno

S pomočjo t-testa smo primerjali aritmetične sredine iz naše raziskave s kontrolnim
vzorcem (Eng idr. 2001). Rezultati so pokazali statistično pomembne razlike na
podlestvicah bližine (p = 0,009) in odvisnosti (p = 0,000) z našim vzorcem vseh mater.
Tabela 6. Primerjava aritmetičnih sredin na vprašalniku RAAS.
(Rastogi 1995)
2

1
AngloAm

M

Bližina
Odvisnost

p
3

Am-Indijke

AmMex

M

M

26,52
28,00
21,06
24,77
Opombe: * p<,001 statistično značilno

(Katona 2016)
M

23,96
22,07

22,53
22,04

1

2

3

0,000*
0,000*

0,000*
0,000*

0,000*
0,172

Rastogi (1995) je uporabila vprašalnik tako, da je postavke po lestvicah seštela, zato
smo zaradi primerjave tudi sami naredili tak izračun. V večini raziskav vprašalnik meri
odnos z možem, tako da za našo interpretacijo niso uporabni. T-test je pokazal, da se
aritmetične sredine našega vzorca pomembno razlikujejo od vseh aritmetičnih sredin
ameriških hčerk na obeh dimenzijah (bližina, odvisnost) in med vsemi etničnimi
skupinami, razen na dimenziji odvisnosti pri ameriških Mehičankah.
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Skrajšan Berrett-Lennardov vprašalnik o odnosih (The abbreviated Barrett-Lennard
Relationship Inventory ABLRI)
Izvirni vprašalnik Barrett-Lennard o odnosih (Barrett-Lennard Relationship Inventory)
(Barrett-Lennard 1962) je bil zasnovan za merjenje terapevtskega odnosa v petih
dimenzijah. Za potrebe merjenja zakonskega odnosa so ga skrajšali na 15 postavk in
obdržali tri od prvotnih petih dimenzij (Schumm idr. 1980), vendar so ga uporabljali
tudi za merjenje drugih odnosov. Rastogi (1995) je merila z njim odnos med materjo in
hčerjo.
Krajša verzija Barrett-Lennardovega (1962) vprašalnika (Schumm, Jurich in Bollmann
1980) je samoocenjevalni vprašalnik, ki vsebuje 15 postavk in meri posameznikovo
dojemanje odnosa s pomembno bližnjo osebo na osnovi treh dimenzij: empatija,
spoštovanje in skladnost na štiri stopenjski Likertovi lestvici, na kateri udeleženci
ocenjujejo, v kakšni meri je trditev značilna za njihov odnos (od 1 »sploh ni značilno
zame« do 5 »zelo je značilno zame«).
Vprašanja 1-5 merijo empatijo: to je stopnja, do katere se zavedajo občutkov drug
drugega. Vprašanja 6-11 (vprašanje 8 se obratno vrednoti) merijo dimenzijo
spoštovanja, ki zajema spoštovanje čutenj, ki jih imata mati in hči druga do druge;
Vprašanja 12-15 (vprašanje 15 se obratno vrednoti) merijo dimenzijo skladnosti: to je
stopnja, do katere sta si mati in hči pripravljeni deliti svoja občutja in razmišljanja.
Cronbach alfa koeficient znaša 0,92; 0,82 in 0,82 za dimenzije spoštovanje, empatija in
skladnost (Schumm idr. 1983). Eggeman, Moxley in Schumm (1985) so naredili test –
ponovni test postopek in poročali o veljavnosti 0,86, 0,92 in 0,76 za tri dimenzije. V
študiji Rastogi (1995) veljavnost za celotni vprašalnik znaša 0,95 in so raje uporabili
celotni vprašalnik in ne po podlestvicah.
Veljavnost Cronbach alfa za vzorec slovenskih udeleženk znaša 0,92; 0,93 in 0,81 za
dimenzije empatija, spoštovanje in skladnost.
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Korelacija med dimenzijami vprašalnikov RAAS in ABLRI
Tabela 7. Spearmanov korelacijski koeficient med dimenzijami vprašalnikov Revised
Adult Attachment Scale RAAS (Collins, 1996) Close Relationships Version in ABLRI
(The abbreviated Barrett-Lennard Relationship Inventory)
1
RAAS
1 Bližina
2 Odvisnost
3 Tesnobnost
ABLRI
4 Empatija
5 Spoštovanje
6 Skladnost

2

3

4

5

6

1,00 ,70** -,62** ,67** ,62** ,61**
1,00 -,75** ,73** ,74** ,69**
1,00 -,65** -,75** -,71**
1,00

,69**
1,00

,71**
,75**
1,00

Opomba: ** statistično pomemben rezultat na nivoju 1 % tveganja.

Iz tabele 7 je razvidno, da se dimenzije na vprašalnikih RAAS in ABLRI visoko do zelo
visoko statistično pomembno povezujejo.
Haberjeva lestvica stopnje diferenciacije jaza (The Harber level of differentiation of
self Scale LDSS) (Haber 2003)
Lestvica vsebuje 24 postavk in meri diferenciacijo od primarne družine na 4 stopenjski
lestvici (4 – zelo se strinjam, 3 – se strinjam, 2 – se ne strinjam, 1 – sploh se ne
strinjam). Vprašalnik ima samo eno dimenzijo. Obratno vrednotimo vprašanja 8, 11, 17,
19, 22.
Konstruktno veljavnost vprašalnika so preverjali s faktorsko analizo, ki je s faktorsko
obtežitvijo 80 % variance pokazala, da gre za vprašalnik z enim faktorjem oziroma da
meri eno dimenzijo in ima dobro vsebinsko veljavnost (Haber 2003). Vprašalnik so za
merjenje odnosa med materjo in hčerko že uporabili Davisova in Jonesova (1992), ki sta
ugotovili, da ima vprašalnik dobro razvidno veljavnost, in Rastogi (1995).
Haber (2003) poroča o dobri zanesljivosti vprašalnika (alfa = 0,91). Prav tako o dobri
zanesljivosti poročajo tudi drugi avtorji: 0,90 (Miller idr. 2004), 0,91 (Drake 2011, 42),
0,89 in 0,91 (Rastogi 1995, 62). V naši študiji je koeficient Cronbach alfa 0,90.
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Aritmetična sredina na vzorcu študentov (Drake 2011, 42) je znašala M = 76,86 (SD =
9. 39; Min = 50; Max = 96). Gabardino in sodelavci (1995, 317) so merili diferenciacijo
ločeno za ženske (M = 77,72) in moške (M = 73,72). Rastogi (1995, 94) je merila
diferenciacijo po različnih etničnih skupinah študentk: za anglo M = 78,78 (SD 7,53),
indijsko M = 77,63 (SD = 8,19) in mehiško/ameriška M = 77,50 (SD = 9,36). Na našem
vzorcu, smo izmerili M = 72,70 (SD = 8,88). V vseh treh primerjavah aritmetičnih
sredin v raziskavah populacij študentov so dosegli statistično pomembno višje vrednosti
na lestvici diferenciacije kot skupina mater na našem vzorcu (p = 0,00).
Vprašalnik o starševskem stresu – kratka verzija (Parenting stress index short form PSI-SF) (Abidin 1995)
Originalni vprašalnik zajema 120 trditev in je bil za potrebe kliničnega dela skrajšan.
Več raziskovalcev se je ukvarjalo s faktorsko analizo dolge verzije vprašalnika (Castaldi
1990; Hauenstein idr. 1987; Saft 1990; Solis 1990; Abidin 1995, 52), krajšo verzijo pa
so naredili na osnovi raziskave (Castaldi 1990), ki je predlagala tri faktorje. Čeprav
dolga verzija proučuje odnos med staršem in otrokom precej bolj natančno, kratka
verzija vprašalnika prav tako dobro zajema osnovne komponente odnosa med staršem in
otrokom, tako da se osredotoča na starša, otroka in njuno interakcijo (Abidin 1995, 53).
Tako je nastala kratka oblika vprašalnika o starševskem stresu
PSI-SF (Parenting stress index short form) (Abidin 1995, 53) vsebuje 36 postavk in
meri starševski stres na osnovi treh podlestvic: Težavnost otroka, Starševska stiska in
Nefunkcionalna interakcija med staršem in otrokom. Udeleženke so odgovarjale na 5
stopenjski Likertovi lestvici glede na strinjanje s trditvami: 1 »sploh se ne strinjam«, 3
»nisem prepričana«, 5 »zelo se strinjam«, kjer so označile stopnjo strinjanja z določeno
trditvijo. Vsaka podlestvica zajema 12 vprašanj.
-

Podlestvica Starševska stiska SS (Parental Distress PD) zajema vprašanja od 1
do 12 ter nakazuje stopnjo stresa, ki je povezana z osebnimi stiskami (konflikt s
partnerjem, depresija, pomanjkanje socialne podpore, stres v drugih življenjskih
vlogah, pomanjkanje kompetenc v starševstvu), ki se odražajo na starševski
vlogi (Abidin 1995, 56).
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-

Podlestvica Nefunkcionalne interakcije med staršem in otrokom S-ONI (ParentChild dysfunctional interaction P-CDI) zajema vprašanja 13 do 24 in nakazuje
starševsko nezadovoljstvo pri interakciji z otrokom. Starš lahko zaznava, da
otrok ne dosega njegovih pričakovanj in svojega otroka dojema kot negativen
element svojega starševstva, kar nakazuje, da se starš čuti zlorabljenega ali
zavrnjenega s strani otroka, ali pa je razočaran in se počuti odtujenega od otroka.
Visoki rezultati nakazujejo, da je vez med otrokom in staršem bodisi ogrožena,
ali nikoli primerno vzpostavljena. Rezultati nad 95 % nakazujejo na možnost
zlorabe otroka zaradi zanemarjanja, zavračanja ali psihične zlorabe, ki jo sproži
frustracija (Abidin 1995, 56). Rezultati pri 75 % in nižji pa nakazujejo, da ni
verjetno, da bi starši izgubljali kontrolo nad svojim vedenjem. Rezultati nad 90
% na lestvicah S-ONI in TO in pod 75 % na lestvici SS lahko pomeni, da se
starš srečuje z izredno težavnim vedenjem ali osebnimi karakteristikami otroka.

-

Podlestvica Težavnost otroka TO (Difficult child DC), ki zajema vprašanja od
25 do 36, meri starševsko dojemanje otrokovih samoregulatornih sposobnosti.
Podlestvica se osredotoča na osnovne vedenjske značilnosti otrok, s katerimi se
starš z lahkoto ali s težavo srečuje. Te karakteristike pogosto izvirajo iz
otrokovega značaja, vendar vključujejo tudi priučene vzorce negativnega
vedenja.

Za vse tri lestvice je možen razpon rezultatov od 12 do 60. Nižja vrednost nakazuje
nižji stres.
-

Skupni stres je seštevek vseh podlestvic. Ta rezultat nam pokaže skupni stres, ki
ga starš doživlja v svoji starševski vlogi. Skupni starševski stres odraža stres, o
katerem je poročal starš, in se nanaša na osebni starševski stres, stres ki izhaja iz
interakcije z otrokom ter stres, ki izhaja iz vedenjskih značilnosti otroka.
Starši, katerih rezultati skupnega stresa znašajo 90 % in več, dosegajo klinično
visoke ravni stresa in je priporočena podrobnejša diagnostična obravnava in
pomoč.
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Vprašalnik vsebuje tudi lestvico Obrambnega odziva (sedem postavk vprašalnika
starševskega stresa: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11), ki nakazuje stopnjo, do katere starš morda
poskuša zanikati ali minimalizirati probleme. (kritični rezultat je 10 ali manj).
Kar 52 mater je doseglo kritični rezultat na podlestvici Obrambnega odziva, kar je
17,9 % udeleženk.
Vprašalnik je namenjen staršem, katerih otroci so stari od 6 mesecev do 12 let.
Tabela 8. Primerjava aritmetičnih sredin.
(Hasket idr.
2006)
(Abidin 1995)
kontrolni
vzorec

SS
S-ONI
TO
SkS

26,4
18,7
26
71

28,2
50,64
79

(Katona
2016)

27,3
18,4
24,2
70

p

p

(Abidin
Katona)

(Hasket idr.
Katona)

0,77
0,336
0,000*
0,289

0,053
0,000*
0,000*

Opomba: SS = starševski stres, S-ONI = nefunkcionalna interakcija med staršem in otrokom, TO =
težaven otrok, SkS = skupni stres.; * p<,01 statistično značilno

Abidin (1995, 61) poroča o veljavnosti po podlestvicah Cronbach alfa ki znaša 0,91;
0,87; 0,80 in 0,85 za Skupni stres (SkS), Starševsko stisko (SS), Nefunkcionalno
interakcijo med staršem in otrokom (S-ONI) ter težavnim otrokom (TO).
Veljavnost vprašalnika smo merili s koeficientom Cronbach alfa in znaša 0,87; 0,85,
0,88 ter 0,92 za podlestvice Starševska stiska (SS), Nefunkcionalna interakcija med
materjo in otrokom (S-ONI), Težavnost otroka (TO) in Skupni stres (SkS).
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Kansaška lestvica zakonskega zadovoljstva (Kansas Marital satisfaction KMS)
(Schumm idr. 1983)
Vprašalnik meri zadovoljstvo v zakonu. Sestavljajo ga 3 postavke, ki merijo
zadovoljstvo z zakonom, z možem kot zakonskim partnerjem in zadovoljstvo s svojim
odnosom do moža. Odgovori se vrednotijo na lestvici od 1 do 7 (1

– izjemno

nezadovoljna, 2 – zelo nezadovoljna, 3 – delno nezadovoljna, 4 – mešano, 5 – delno
zadovoljna, 6 – zelo zadovoljna, 7 – izjemno zadovoljna). Višje vrednosti pomenijo
večje zadovoljstvo v zakonu.
V vzorcu, ki je zajel ženske stare me 35 in 55 let z vsaj enim otrokom (Schumm idr.
1986), so izmerili statistično pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami
posameznih vprašanj. Ženske so bile pomembno manj zadovoljene s svojim odnosom
do moža, kot z možem in zakonom samim. Zadovoljstvo z možem je pomembno višje,
kot zadovoljstvo z zakonom (Schumm idr. 1986, 383).
Tabela 9. Primerjava aritmetičnih sredin.

V1
V2
V3
Zakonsko zadovoljstvo

(Schumm idr.
1986)
M
6,20
6,11
5,95
18,28

(Katona 2016)
M
5,47
5,59
5,21
16,26

p
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*

Opomba: V1 = «Koliko ste zadovoljni s svojim zakonom oz. partnersko zvezo?«; V2 = «Koliko ste
zadovoljni s svojim možem oz. partnerjem«; V3 = »Koliko ste zadovoljni s svojim odnosom do moža oz.
partnerja?«
* p<,001 statistično značilno

Primerjava aritmetičnih sredin je pokazala, da prihaja do statistično pomembnih razlik
med rezultati naše raziskave in Schumma in sodelavcev (1986, 383) pri posameznih
vprašanjih, in na dimenziji zakonskega zadovoljstva, ki zajema vse tri trditve skupaj.
Rezultati t-testa so pokazali statistično pomembne razlike med vrednostmi posameznih
vprašanj. Hčere so pomembno manj zadovoljne s svojim odnosom do moža kot z
zakonom in možem kot zakonskim partnerjem.
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Vprašalnik ima notranjo veljavnost in zanesljivost Cronbach alfa 0,96 (Mitchell idr.
1983, 545). V naši raziskavi znaša koeficient Cronbach alfa 0,94.
Na samoocenjevalno vprašanje »Ali vam je težko biti mati« so udeleženke lahko
odgovorile na 10 stopenjski lestvici od 1 »izredno mi je težko« do 10 »sploh mi ni
težko«.

6.2.3 Postopek
Najprej smo pridobili vse potrebne vprašalnike za raziskovanje. Dva vprašalnika (PSISF, KMS) sta bila že predhodno prevedena v slovenščino za potrebe raziskovanja,
vprašalnik o materinstvu in starševstvu (Survey for control group) smo prevedli iz
angleščine. Tri vprašalnike (RAAS, ABLRI in LDSS) pa smo prevedli iz angleščine po
metodi dvojnega prevajanja.
S pomočjo spletne aplikacije 1ka smo zbrali podatke in jih po koncu zbiranja obdelali s
programom SPSS 21. Najprej smo podatke vrednotili po že obstoječih ključih za
posamezne lestvice ter izračunali opisne statistike (aritmetično sredino, standardno
deviacijo, najnižjo in najvišjo vrednost, ukrivljenost in sploščenost) posameznih lestvic
vseh vprašalnikov. S pomočjo Kolomogorov-Smirnov in Shapiro-Wilkovega testa smo
ugotovili, ali se rezultati normalno porazdeljujejo. Za večino podatkov, ki so odstopali
od normalne porazdelitve, smo uporabili neparametrične teste, za diferenciacijo pa
parametrične teste. Zanesljivost posameznih vprašalnikov smo izračunali s pomočjo
Cronbach alfa koeficienta.
Za primerjavo med skupinami udeleženk smo uporabili neparametrične teste, za dva
neodvisna vzorca smo uporabili Mann-Whitney U koeficient, za tri in več vzorcev smo
uporabili neparametrično različico ANOVE, to je Kruskal-Wallisov test. Da smo lahko
ugotovili, med katerimi skupinami so razlike, smo si pomagali s post hoc testom DunnBonferroni popravkom. Za primerjavo dveh odvisnih vzorcev smo uporabili
Wilcoxonov test. Za primerjavo različnih skupin s parametričnimi testi smo uporabili
ANOVO.
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Nato smo izračunali korelacijske koeficiente. Ker smo s pomočjo KolomogorovSmirnov in Shapiro-Wilkovega testa smo ugotovili, ali se rezultati porazdeljujejo
normalno, smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient. Dobljene korelacije smo
vrednotili na 5 % in 1 % nivoju zanesljivosti po Hopkinsu (2002; Cvetek 2013, 86).
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6.3

REZULTATI

6.3.1 Opisna statistika
Tabela 10. Opisne statistike za uporabljene lestvice in rezultati merjenih lastnosti
normalne distribucije (Kolmogorov-Smirnov test).
M

Min

Max

SD

As

Sp

Z

p

RAAS
Bližina

3,67

1

5

0,94

-0,48

-0,53

1,87

0,00

Odvisnost

3,76

1

5

1,11

-0,63

-0,57

2,56

0,00

Tesnobnost

1,83

1

5

1,02

1,19

0,48

4,57

0,00

72,70

37

96

8,84

-0,01

0,41

1,22

0,10*

Empatija

14,79

5

25

5,80

-0,01

-0,98

1,45

0,03

Spoštovanje

23,84

6

30

6,28

-0,96

0,09

3,20

0,00

Skladnost

13,65

4

20

4,31

-0,14

-0,98

1,72

0,01

18,38

12

48

6,45

1,39

2,00

3,16

0,00

LDSS
Diferenciacija
ABLRI

PSI-SF
S-ONI
nefunkcionalna
interakcija
TO težavnost otroka

24,24

12

57

8,85

0,91

0,53

2,11

0,00

SS starševska stiska

27,26

12

56

9,50

0,36

-0,63

1,53

0,02

SkS skupni stres

69,88

36

141

20,62

0,58

-0,20

1,43

0,03

Obrambni odziv

17,21

7

34

6,16

0,26

-0,78

1,71

0,01

16,26

3

21

4,02

-1,29

1,42

3,73

0,00

8,43

1

10

1,76

-1,38

1,83

4,17

0,00

KMS
Zakonsko zadovoljstvo
V1

Legenda: RAAS = Lestvica odrasle navezanosti (Adult attachment scale); LDSS = Lestvica diferenciacije
jaza (The Harber level of differentiation of self scale); ABLRI = skrajšan Barrett-Lennardov vprašalnik o
odnosih (The abbreviated Barrett-Lennard relationship inventory); PSI-SF = Vprašalnik o starševskem
stresu kratka oblika (Parental stress index short form); KMS = Vprašalnik o zakonskem zadovoljstvu
(Kansas marital satisfaction); V1 = » Ali vam je težko biti mati?«;
Opombe: *p > 0,05

S Kolmogorov-Smirnovim in Shapiro-Wilkovim testom smo preverili, ali distribucije
spremenljivk statistično pomembno odstopajo od normalne distribucije. Rezultati so
pokazali, da distribucija spremenljivke diferenciacija statistično pomembno ne odstopa
od normalne distribucije (Z = 1,22; p = 0,10), vse ostale spremenljivke odstopajo od
normalne distribucije, zato bomo v nadaljevanju uporabili parametrične in
neparametrične teste.
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6.3.2 Pomen izkušenj iz primarne družine
1. V: Kakšna je povezanost med starševsko vlogo in starševskim stilom matere
in očeta?
Tabela 11. Opisna statistika in frekvenčna in procentna porazdelitev glede na starševski
stil in starševsko vlogo matere in očeta
Mati

Oče

N % M SD N
Starševski stili
Zelo prisoten in zavzet
Nekako prisoten in zavzet
Nekako neprisoten in nezavzet
Zelo neprisoten in nezavzet
Mrtev ali fizično odsoten

175
163
34
12
/

46
42
9
3
/

Starševske vloge
Pozitivna
Nevtralna
Negativna
Mrtev ali fizično odsoten

232
111
41
/

60
29
11
/

% M

3,30 0,76

SD

2,55 1,107
69
163
88
37
27

18
42
23
10
7

177
136
58
27

46
36
15
7

2,50 0,68

2,21 0,883

Tabela 12. Spearmanov korelacijski koeficient med starševskimi stili in starševskimi
vlogami matere in očeta.
Starševski stil
mati
1,000

Starševska
Starševski stil
vloga mati
oče
,595**
,319**
1,000
1,000

Starševski stil mati
Starševska vloga mati
Starševski stil oče
Starševska vloga oče
**. Korelacija je statistično značilna na nivoju 0,01 (dvosmerna).

Starševska
vloga oče
,320**
,642**
1,000

Iz tabele 12 je razvidno, da obstaja statistično pomembna pozitivna visoka povezanost
med starševskim stilom in starševsko vlogo matere (ρ = -,595), kot tudi med
starševskim stilom in starševsko vlogo očeta (ρ = ,642).
Tudi materin in očetov starševski stil (ρ = ,319) in materina in očetova starševska vloga
(ρ = ,320) se statistično pomembno pozitivno zmerno povezujeta.
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Če je starševski stil matere bolj prisoten in zavzet, je tudi bolj verjetno, da so hčere
doživljale materino starševsko vlogo kot pozitivno, kar velja tudi za očeta. Čeprav je
statistično pomembna razlika pri poročanju o starševskem stilu matere in očeta, vidimo,
da če je bila mati bolj prisotna in zavzeta, je več verjetnosti, da je bil tudi oče bolj
zavzet in prisoten ali obratno. Če je bila materina starševska vloga pozitivna, je večja
verjetnost, da je bila tudi očetova starševska vloga pozitivna.
2. V: Kako se povezujejo materine starševske lastnosti s starševskim stilom in
vlogo matere.
Tabela 13. Spearmanov korelacijski koeficient med starševskimi stili in vlogami mater
ter materinimi starševskimi značilnostmi.
Starševski
stil mati
Zabavna
,458**
Ljubeča, topla
,667**
Na razpolago
,655**
Skrbna
,568**
Učinkovita
,498**
Prožna
,495**
Preveč zaščitniška ,160**
Hitro užaljena
-,249**

Starševska
vloga mati
,430**
,629**
,471**
,459**
,434**
,450**
,033
-,289**

** Korelacija je pomembna na nivoju 0,01 (2-smerna).

Iz tabele 13 lahko razberemo, da se materine starševske značilnosti pomembno
povezujejo s starševskimi stili in starševskimi vlogami matere. Povezanosti oziroma
višine korelacijskih koeficientov med starševskimi značilnostmi in starševsko vlogo in
stilom matere so podobne za starševske značilnosti matere: zabavna, učinkovita, prožna
in hitro užaljena (srednja statistično pomembna pozitvna oz. negativna povezanost) in
ljubeča in topla (visoka statistično pomembna povezanost). Povezava med starševsko
značilnostjo matere hitro užaljena in materinim starševskim stilom (ρ = ,249) in
materino starševsko vlogo (ρ = ,289) je nizka, vendar statistično pomembna, medtem ko
značilnost preveč zaščitniška ni statistično pomembno povezana s starševsko vlogo (ρ =
,033), kaže pa majhno (ρ = ,116) statistično pomembno povezanost z materinim
starševskim stilom.
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Najvišje, visoke pozitivne korelacije, so med starševskim stilom matere in materinimi
značilnostmi ljubeča in topla (ρ = ,667), skrbna (ρ = ,655) in na razpolago (ρ = ,568).
Matere, ki so bile v starševski vlogi bolj prisotne in zavzete so tudi pomembno bolj
ljubeče in tople, na razpolago in skrbne, prav tako so bolj zabavne, učinkovite in
prožne, malo preveč zaščitniške in niso tako hitro užaljene.
3. V: Kako se povezujejo starševski stili in starševske vloge matere in očeta s
tveganim vedenjem v obdobju otroštva in adolescence z dimenzijami, ki
merijo navezanost na mater (bližina, odvisnost, tesnobnost) in zadovoljstvo v
odnosu z materjo (empatija, spoštovanje, skladnost).
Najprej smo obdelali podatke o negativnih otroških izkušnjah, ki so bile prisotne v času
otroštva in adolescence, ki so zbrani v tabeli 14. Pod drugo tvegano vedenje so lahko
udeleženke tudi same vpisale katera negativna otroška izkušnja je bila prisotna. Iz teh
odgovorov smo oblikovali še sedmo negativno izkušnjo: nasilje med starši.
Tabela 14. Negativne otroške izkušnje

Nobeno tvegano vedenje
Čustvena zloraba otrok
Alkoholizem
Fizična zloraba otrok
Psihična bolezen
Drugo
Spolna zloraba otrok
Nasilje med starši
Druga zloraba substanc

N
214
91
74
35
16
13
8
6
/

%
56
24
19
9
4
3
2
2
/

Iz tabele 14 je razvidno, da je bilo v domu 44 % udeleženk v času otroštva ali
adolescence prisotno vsaj eno tvegano vedenje. Zaradi lažje obdelave podatkov smo
sešteli, koliko različnih negativnih otroških izkušenj so bile deležne udeleženke.
Zanimalo nas je koliko različnih vrst negativnih otroških izkušenj so bili direktno
deležni otroci v domu udeleženke (sama udeleženka ali sorojenci) in jih združili pod
pojmom zloraba otrok (čustvena, fizična, spolna), in koliko negativnih otroških izkušenj
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je bilo povezanih z odraslimi in jih združili pod pojmom tvegano vedenje staršev
(alkoholizem, psihična bolezen, nasilje med staršema in drugo).
Tabela 15. Število različnih negativnih otroških izkušenj glede na zlorabo otrok in
tvegano vedenje staršev.
Negativne otroške
Tvegano vedenje
izkušnje
Zloraba otrok
staršev
skupaj
N
%
N
%
N
%
Nobeno
214
56
280
73
283
74
Eno
115
30
77
20
93
24
Dve
39
10
24
6
8
2
Tri
14
3,5
3
1
/
/
Štiri
2
0,5
/
/
/
/
Glede na delitev v tabeli 15 smo izračunali korelacijske koeficiente med negativnimi
otroškimi izkušnjami in starševskimi stili in vlogami očeta in matere.
Tabela 16. Spearmanov korelacijski koeficient med starševsko vlogo in starševskim
stilom matere in očeta ter tveganim vedenjem staršev v času otroštva in adolescence,
lestvicami na vprašalniku navezanosti na mater (RAAS) in zadovoljstvom v odnosu z
materjo (ABLRI).
Starševstvo matere
stil
vloga
Negativne otroške izkušnje
Zloraba otroci
Tvegano vedenje staršev
Skupaj zloraba otroci in
tvegano vedenje staršev

Starševstvo očeta
stil
vloga

-,418**
-,163**

-,423**
-,083

-,237**
-,245**

-,342**
-,265**

-,397**

-,356**

-,329**

-,413**

,453**
,588**
-,571**
,548**
,643**
,567**

,288**
,283**
-,252**
,258**
,280**
,292**

,203**
,472**
-,393**
,366**
,389**
,378**

RAAS bližina
,441**
RAAS odvisnost
,596**
RAAS tesnobnost
-,526**
ABLRI empatija
,559**
ABLRI spoštovanje
,599**
ABLRI skladnost
,571**
**. Korelacija je pomembna na nivoju 0,01 (2-smerna).

V tabeli 16 lahko vidimo, da gre pri primerjavi korelacijskih koeficientov vseh
negativnih otroških izkušenj (skupaj zloraba otroci in tvegano vedenje starši) glede na
stil starševstva matere (ρ = ,397) in očeta (ρ = – ,329), pri obeh za srednjo negativno
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statistično pomembno povezanost. Vendar pa se korelacijski koeficienti razlikujejo, ko
negativne otroške izkušnje razdelimo na zlorabo otrok in tvegano vedenje staršev.
Starševski stil matere se statistično pomembno srednje negativno povezuje z zlorabo
otrok (ρ = – ,418) in nizko negativno statistično pomembno povezuje s tveganim
vedenjem staršev (ρ = – ,163), medtem ko je povezanost med zlorabo otrok (ρ = – ,237)
in tveganim vedenjem staršev (ρ = – ,245) z očetovim starševskim stilom nizko, vendar
statistično pomembno negativno povezana.
Še večja razlika se kaže med korelacijskimi koeficienti med starševsko vlogo matere in
očeta glede na tvegano vedenje staršev, ko pri materi ni statistično pomembne
povezanosti (ρ = – ,083), pri očetu pa je nizka, negativna, vendar statistično pomembna
povezanost (ρ = – ,246). Povezanost med zlorabo otrok in starševsko vlogo matere pa
kaže zmerno negativno statistično pomembno povezanost (ρ = – ,423). Med zlorabo
otrok in očetovo starševsko vlogo pa je nizka, negativna statistična povezanost (ρ = –
,342).
Tudi pri primerjavi korelacijskih koeficientov med starševskimi vlogami in stili z
dimenzijami vprašalnikov RAAS in ABLRI vidimo, da so korelacijski koeficienti med
starševskim stilom in starševsko vlogo matere statistično pomembno visoki (med ρ =
,526 in ρ = ,643), le na dimenziji bližina, sta korelacijska koeficienta nižja (ρ = – ,453 in
ρ = – ,411), vendar pozitivno zmerno povezana s starševskim stilom oziroma s
starševsko vlogo matere.
Med očetovim starševskim stilom in dimenzijami, ki merijo odnos med materjo in
hčerjo je srednja pozitivna povezanost (od ρ = ,252 do ρ = ,292), ki je statistično
pomembna. Med očetovo starševsko vlogo in dimenzijami, ki merijo odnos z materjo so
srednje statistično pomembne povezave (od ρ = ,366 do ρ = ,472), razen na dimenziji
bližina (ρ = ,203), kjer je nizka, vendar statistično pomembna povezanost.
Rezultati kažejo, da je boljši odnos z materjo močneje povezan z očetovo starševsko
vlogo kot z očetovim starševskim stilom, kar pomeni, da je za boljši odnos z materjo
bolj pomembno, da je udeleženka doživljala očetovo starševsko vlogo kot pozitivno, kot
da je bil zelo prisoten in zavzet.
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1. Hipoteza: Hčere, pri katerih v času odraščanja in pubertete ni bilo prisotnega
tveganega vedenja, doživljajo v odnosu z materjo več bližine, lažje se zanesejo
nanjo ter doživljajo manj tesnobnosti in so v odnosu z materjo bolj zadovoljne.
Tabela 17. Spearmanov korelacijski koeficient tvegano vedenje v družinah udeleženk
glede na negativne otroške izkušnje.

RAAS bližina
RAAS odvisnost
RAAS tesnobnost
ABLRI empatija
ABLRI spoštovanje
ABLRI skladnost

Negativne
Tvegano vedenje
Zloraba otroci
otroške izkušnje
starši
Skupaj
-,280**
-,118*
-,286**
-,472**
-,187**
-,453**
,393**
,090
,346**
-,366**
-,085
-,324**
-,389**
-,133**
-,359**
-,378**
-,113*
-,355**

**. Korelacija je pomembna na nivoju 0,01 (2-smerna).
*. Korelacija je pomembna na nivoju 0,05 (2-smerna).

V tabeli 17 vidimo, da se skupne negativne otroške izkušnje podobno povezujejo z
dimenzijami odnosa z materjo kot zloraba otrok, ne pa tudi tvegano vedenje staršev,
kjer so statistično pomembne povezanosti z dimenzijami odnosa z materjo nizke ali
zanemarljive (bližina, odvisnost, spoštovanje, skladnost) oziroma jih sploh ni
(tesnobnost, empatija).
Med zlorabo otrok in dimenzijami, ki merijo odnos z materjo, je zmerna statistično
pomembna povezanost. Več kot je bilo v času odraščanja prisotne zlorabe otrok, manj
so udeleženke zadovoljne v odnosu z materjo (empatija, spoštovanje in skladnost) in
doživljajo več tesnobe. Najnižja, nizka negativna statistična povezanost je med zlorabo
otrok in dimenzijo bližine (ρ = – ,280).
2. Hipoteza: Varna navezanost hčere se povezuje s pozitivno starševsko vlogo in
prisotnim in zavzetim starševskim stilom in odsotnostjo negativnih otroških
izkušenj iz obdobja odraščanja.
Med varno navezanimi udeleženkami je bila pri 15 % udeleženk v njihovem domu v
času otroštva in adolescence prisotna ena ali več vrst zlorab otrok, pri tesnobnih 39 %,
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pri odklonilnih 50 %, pri prestrašeno navezanih pa pri 71 % udeleženk. Statistično
pomembnost smo preverili s Kruskal-Wallisovim testom.
Tabela 18. Kruskal-Wallisov test razlika med skupinami po stilih navezanosti in
negativnimi otroškimi izkušnjami ter glede na starševski stil in vlogo matere.
X2

df

p

Negativne otroške izkušnje
Zloraba otrok
Tvegano vedenje staršev

72,086
4,078

3
3

,000
,253

Skupaj (zloraba otrok in tvegano vedenje staršev)

50,418

3

,000

Starševski stil matere
Starševska vloga matere

82,174
114,423

3
3

,000
,000

Opombe: p<,001 statistično značilno

Iz tabele 18 je razvidno, da se udeleženke statistično pomembno razlikujejo med seboj
glede na stil navezanosti, in sicer v primeru zlorabe otrok v družini ter glede na
starševski stil in starševsko vlogo matere.
Uporabili smo test Dunn-Bonferronijev popravek in rezultati kažejo, da se varno
navezane udeleženke statistično pomembno razlikujejo od odklonilno (p = ,000) in
prestrašeno (p = ,000) navezanih udeleženk glede na zlorabo otrok, oziroma, da je bilo v
domu varno navezanih hčera statistično pomembno manj zlorab otrok kot v domu
odklonilno in prestrašeno navezanih udeleženk. Tudi glede na starševski stil so razlike
med varno in odklonilno (p = ,000) ter prestrašeno (p = ,000) navezanimi udeleženkami.
Varno navezane udeleženke so imele matere, ki so bile statistično pomembno bolj
prisotne in zavzete, kot matere odklonilno in prestrašeno navezanih udeleženk. Glede na
starševsko vlogo matere pa se statistično pomembno razlikujejo le varno in odklonilno
(p = ,006) navezane udeleženke.
Kadar je bilo v času otroštva ali adolescence prisotno le tvegano vedenje staršev nismo
ugotovili statistično pomembnih razlik med udeleženkami glede na stil navezanosti (p =
,253).
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3. Hipoteza: Glede na čas življenja z materjo se hčere razlikujejo med seboj v
doživljanju bližine, tesnobe, empatije, spoštovanja ter koliko se lahko zanesejo
nanjo.
Tabela 19. Frekvenčna in procentna porazdelitev.
Kako dolgo ste živeli s svojo
materjo?
Še vedno živim pri materi
Več kot 25 let
Od 16 do 25 let
Manj kot 15 let
Drugo

% varno
% navezanih
65
6
77
21
73
66
46
6
100
1

N
23
80
256
22
3

Glede na to kako dolgo je hči živela s svojo materjo so statistično pomembne razlike
med skupinami na dimenzijah bližine (p = 0,006) in odvisnosti (p = 0,001), ne pa tudi na
dimenziji tesnobnosti in dimenzijah, ki merijo zadovoljstvo v odnosu z materjo.
Hčere, ki so s svojo materjo živele do 15 leta, tudi v sedanjem odnosu ne doživljajo
toliko bližine kot hčere, ki so z njo živele od 16. do 25. leta in tistimi, ki so živele z njo
več kot 25 let. Hčere, ki so s svojo materjo živele le do 15 leta, se tudi na morejo toliko
zanesti nanjo, kot se lahko ostale hčere, ki so z materjo živele dlje časa oziroma še
vedno živijo z njo. Ker sta to dimenziji, ki se jih uporablja tudi za izračun stila navezanosti,
se posledično kaže, da je med temi hčerami tudi najnižji odstotek varno navezanih (46 %).

Hipoteza je delno potrjena.

6.3.3 Navezanost na mater in povezanost z odnosi
4. Hipoteza: Materine starševske karakteristike v odnosu do hčere in hčerine
starševske karakteristike do njenih otrok se povezujejo in so pomembno višje pri
varno navezanih hčerah.
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Tabela 20. Kruskal-Wallisov test statistika X2 primerjava starševskih značilnosti glede
na stil navezanosti.
Mama
Starševske značilnosti matere
Zabavna
Ljubeča, topla
Na razpolago
Skrbna
Učinkovita
Prožna
Preveč zaščitniška
Hitro užaljena

2

X
39,35
113,27
81,00
60,76
65,99
74,08
6,87
49,18

Hči
p
,000*
,000*
,000*
,000*
,000*
,000*
,076
,000*

2

X
11,03
3,30
2,02
5,28
14,37
6,66
5,68
1,11

p
,012*
,358
,568
,152
,002*
,084
,129
,775

Opombe: * p<,05 statistično značilno

V tabeli 20 vidimo, da so statistično pomembne razlike med skupinami v starševskih
značilnostih matere glede na stil navezanosti hčera na mater pri vseh starševskih
značilnostih, razen pri starševski značilnosti preveč zaščitniška.
Glede na starševske značilnosti hčere v odnosu do njenih otrok se v stilu navezanosti
razlikujejo hčere pri značilnostih zabavna (p = ,012) in učinkovita (p = ,002).
Pri starševski značilnosti preveč zaščitniška ni statistično pomembnih razlik. Glede na
vse ostale starševske značilnosti matere do hčere, pa se skupine med seboj statistično
pomembno razlikujejo.
Post hoc Dunn-Bonferronijev popravek glede na materine starševske značilnosti je
pokazal, da so matere varno navezanih hčera statistično pomembno bolj ljubeče in tople
ter niso tako hitro užaljene kot matere ne-varno navezanih hčera. Matere varno
navezanih hčera so pomembno bolj zabavne (p = ,000), na razpolago (p = ,000), skrbne
(p = ,000), učinkovite (p = ,000), prožne (p = ,000) ter niso tako hitro užaljene (p =
,000), kot matere odklonilno in prestrašeno navezanih hčera. Matere tesnobno
navezanih hčera so pomembno bolj skrbne (p = ,025) kot matere prestrašeno navezanih
hčera in pomembno hitreje užaljene (p = ,009) kot matere varno navezanih hčera.
Rezultati so statistično pomembni na nivoju 5 % tveganja.
V starševskih značilnostih hčere do svojih otrok se glede na stil navezanosti hčere,
razlikujejo med seboj le v značilnosti zabavna (p = ,012) in učinkovita (p = ,002).
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Dunn-Bonferronijev popravek ne pokaže več statistično pomembnih razlik pri
značilnosti zabavna, pri značilnosti učinkovita pa so varno (p = ,027) in tesnobno (p =
,036) navezane hčere statistično pomembno bolj učinkovite kot prestrašeno navezane
hčere.
S Spearmanovim korelacijskim koeficientom smo preverili povezanost starševskih
značilnosti matere v odnosu do hčere ter hčerinih starševskih značilnosti v odnosu do
njenih otrok in ugotovili, da obstaja srednja statistično pomembna povezanost v
značilnosti zabavna (ρ = ,345; p = ,000) ter nizke, vendar statistično pomembne
povezave med značilnostmi ljubeča in topla (ρ = ,285; p = ,000), skrbna (ρ = ,259; p =
,000), učinkovita (ρ = ,211; p = ,000), prožna (ρ = ,227; p = ,000) in preveč zaščitniška
(ρ = ,299; p = ,000). Pri starševskih značilnostih na razpolago in hitro užaljena ni
statistično pomembnih razlik.
Hipoteza je delno potrjena. Potrjeno je: materine starševske značilnosti varno
navezanih hčera so pomembno višje od materinih starševskih značilnosti ne-varno
navezanih hčera. Obstajajo statistično pomembne povezave med starševskimi
značilnostmi hčere in matere. Ni potrjeno: hčere se glede na stil navezanosti razlikujejo
le v eni starševski značilnosti do svojih otrok.
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5. Hipoteza: Glede na stil odrasle navezanosti na mater se hčere razlikujejo v
doživljanju zadovoljstva v odnosu do matere (empatije, spoštovanja in
skladnosti), stopnji diferenciacije, zakonskem zadovoljstvu, starševskem stresu
in doživljanju materinstva kot težkega.
Tabela 21. Opisne statistike po dimenzijah vprašalnikov ABLRI, PSI-SF, LDSS in
KMS po stilih navezanosti in Kruskal-Wallisov test in ANOVA.
Stil navezanosti
Varen

Tesnoben
N

M

Prestrašen

Odklonilen
SD

N

M

SD

N

M

SD

X2

F

p

M

SD

N

Empatija

17,03

5,05

265 11,92

3,90 13

Spoštovanje

26,67

3,94

265 19,00

Skladnost

15,40

3,49

265

73,76

8,30

265 72,69

6,28 13 71,98

7,99 50 66,82 1,87 38

17,43

5,67

265 18,08

6,81 13 19,42

7,94 50 23,29 1,19 38

23,50

,000

23,71

8,84

265 20,38

4,87 13 26,42

9,74 50 27,11 1,33 38

11,65

,009

Starševska stiska

26,26

9,18

265 29,15 10,20 13 26,42

9,54 50 34,29 1,33 38

25,09

,000

Skupni stres

67,41 19,88 265 67,62 18,30 13 72,26 23,09 50 84,68 2,83 38

25,29

,000

Zakonsko
zadovoljstvo

16,57

4,05

245 17,63

2,50

8

15,93

3,90 42 14,68 0,68 31

12,31

,011

V1

8,53

1,76

265

2,05 13

8,36

1,44 50 7,97

5,65

,130

ABLRI

9,69

9,62

0,54 38

124,74

,000

4,40 13 18,76

5,86 50 14,18 0,87 38

155,71

,000

2,87 13

3,51 50 8,95

129,48

,000

9,98

4,07 50 8,45

0,48 38

LDSS
diferenciacija

7,398

,000

PSI-SF
Nefunkcionalna
interakcija
Težavnost otroka

KMS

8,23

0,32 38

Legenda: RAAS = Lestvica odrasle navezanosti (Adult attachment scale); LDSS = Lestvica diferenciacije
jaza (The Harber level of differentiation of self scale); ABLRI = skrajšan Barrett-Lennardov vprašalnik o
odnosih (The abbreviated Barrett-Lennard relationship inventory); PSI-SF = Vprašalnik o starševskem
stresu kratka oblika (Parental stress index short form); KMS = Vprašalnik o zakonskem zadovoljstvu
(Kansas marital satisfaction); V1 = » Ali vam je težko biti mati?«

Primerjava skupin glede na stil navezanosti udeleženke na mater je pokazala, da so
statistično pomembne razlike glede na stil navezanosti na vseh dimenzijah, razen na V1,
kjer se matere glede na starševski stil statistično pomembno ne razlikujejo.
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Slika 3. Razporeditev po stilih navezanosti glede na dimenzije vprašalnika ABLRI.
Opomba: stili navezanosti: 1 = varna; 2 = tesnobna; 3 = odklonilna; 4 = prestrašena.

Podrobnejša analiza s post hoc Dunn-Bonferronijevim testom je pokazala, da varno
navezane hčere doživljajo statistično pomembno več empatije, spoštovanja in skladnosti
v odnosu s svojo materjo kot ne-varno navezane hčere, oziroma so v odnosu z materjo
bolj zadovoljne. Med ne-varno navezanimi hčerami ni statistično pomembnih odstopanj.
Varno navezane hčere so pomembno bolj diferencirane od svoje primarne družine in
dosegajo višje zakonsko zadovoljstvo le od prestrašeno ne-varno navezanih hčera.
Dunn-Bonferronijev popravek je pokazal, da so statistično značilne razlike v
starševskem stresu glede na stil navezanosti naslednje:
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Slika 4. Kruskal-Wallis z Dunn-Bonferronijevim popravkom. Starševski stres glede na
starševske stile.
Opomba: stili navezanosti: 1 = varna; 2 = tesnobna; 3 = odklonilna; 4 = prestrašena.

Na sliki 4 vidimo razlike v doživljanju starševskega stresa glede na stil navezanosti, ki
smo jih preverili s post hoc Dunn-Bonferrnonijevim popravkom. Analiza je pokazala,
da najvišji stres doživljajo prestrašeno navezane hčere, ki je statistično pomembno višji
pri dimenziji starševske stiske od varno (p = ,000) in odklonilno (p = ,000) navezanih.
Pri dimenziji nefunkcionalne interakcije z otokom pa doživljajo prestrašeno navezane
statistično pomembno višji stres od varno (p = ,000) in tesnobno navezanih hčera.
Dunn-Bonferonnijev popravek pri dimenziji težaven otrok, ne kaže statistično
pomembnih razlik glede na stili navezanosti hčera.
Hipoteza je delno potrjena. Varno navezane hčere se razlikujejo od ne-varno
navezanih v empatiji, spoštovanju, skladnosti, diferenciaciji in zakonskem zadovoljstvu.
V starševskem stresu se varno navezane hčere razlikujejo le od prestrašeno navezanih v
dimenzijah starševske stiske in nefunkcionalne interakcije z otrokom. Razlik med
skupinami pri zaznavanju lastnega materinstva kot težkega (V1) ni.
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6.3.4 Prehod v materinstvo in doživljanje starševskega stresa
6. Hipoteza: Negativna in grozna prva porodna izkušnja in diagnosticirana
poporodna depresija se povezujeta z višjim doživljanjem starševskega stresa.
Tabela 22. Frekvenca in povprečni rang glede na porodno izkušnjo.
Porodna izkušnja

N

%

Zelo pozitivna
Nekako pozitivna
Nekako negativna
Grozna

189,00
120,00
51,00
24,00

49
31
13
6

povprečni
rang
174,62
197,78
226,88
233,81

Tabela 23. Kruskal-Wallisov test statistika X2

SS
S-ONI
TO

X2
13,41
7,83
11,82

p
0,000*
0,049
0,005*

Opombe: * p<,005 statistično značilno

Iz tabele 23 je razvidno, da so statistično pomembne razlike v doživljanju starševskega
stresa glede na prvo porodno izkušnjo.
Podrobna analiza razlik s post hoc Dunn-Bonferronijevim testom je pokazala, da
doživljajo pomembno manj starševske stiske in otroka pomembno manj težavnega hčere
z zelo pozitivno prvo porodno izkušnjo v primerjavi s hčerami z nekako negativno
porodno izkušnjo.
Statistično pomembnih razlik s hčerami z grozno prvo porodno izkušnjo ni, čeprav
dosegajo najvišje ravni starševskega stresa.
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Tabela 24. Primerjava med skupinama hčera glede na diagnosticirano poporodno
depresijo in doživljanjem starševskega stresa.
Mann-Whitney U
4803,50
6238,00
6220,00

SS
S-ONI
TO

p
0,005*
0,782
0,756

Opombe: * p<,01 statistično značilno

Iz tabele 24 je razvidno, da je statistično pomembna razlika v doživljanju starševskega
stresa med skupino hčerk, ki so imele diagnosticirano poporodno depresijo (N = 37; 10
%) in tistimi brez ali z nediagnosticirano poporodno depresijo le pri dimenziji
starševska stiska.
Hipoteza je delno potrjena. Hčere z zelo pozitivno izkušnjo se statistično pomembno
razlikujejo od tistih z nekako slabo prvo porodno izkušnjo ne pa tudi s hčerami z grozno
prvo porodno izkušnjo. Glede na diagnosticirano poporodno depresijo je pri
starševskem stresu razlika le na dimenziji starševska stiska, ne pa tudi na dimenzijah
nefunkcionalna interakcija z otrokom in težaven otrok.
7. Hipoteza: Hčere se glede na stil navezanosti razlikujejo med seboj v podpori, ki
so jo prejele od matere med prvo nosečnostjo in v času po porodu.
Tabela 25. Prejeta podpora od matere med prvo nosečnostjo in v času po porodu –
Kruskal-Wallisov test statistika X2.

Čustvena podpora
Praktična podpora
Informacije o nosečnosti in porodu
Informacije o svojem otroštvu
Informacije o sebi, kot mami

X2
102,79
55,56
49,47
65,36
47,31
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p
,000*
,000*
,000*
,000*
,000*

Tabela 25 kaže, da so statistično pomembne razlike med stili navezanosti pri vseh
vrstah poodpore in informacij, ki jih je hči prejela od svoje matere v času prve
nosečnosti in poroda.
Čustvena podpora

Praktična podpora

Informacije o nosečnosti in porodu

Informacije o svojem otroštvu

Informacije o sebi, kot mladi mami

Slika 5. Primerjava po stilih navezanosti glede na prejeto materino pomoč in
informacije v času prve nosečnosti in po porodu.
Opombe: (na x osi je stil navezanosti: 1 = varna; 2 = tesnobna; 3 = odklonilna; 4 = prestrašena; na y osi je
prejeta pomoč: 1 = nič; 2 = manj kot sem potrebovala; 3 = toliko kot sem potrebovala; 4 = več kot sem
potrebovala).
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Slika 5 nam prikaže razlike, ki smo jih izračunali s post hoc Dunn-Bonferronijevim
testom. Varno navezane hčerke so v času prve nosečnosti in v času po porodu prejele od
matere statistično pomembno več čustvene in praktične podpore, več informacij o
nosečnosti in porodu, o svojem otroštvu ter o sebi kot materi kot odklonilno in
prestrašeno navezane hčere. Tesnobno navezane hčere so prejele pomembno več
praktične pomoči kot prestrašeno navezane hčere.
Slika 5 nakazuje, da so varno navezane hčere najpogosteje od matere prejele prav toliko
pomoči, kot so jo potrebovale, prestrašeno navezane hčere pa najpogosteje od matere
niso prejele pomoči, podobno tudi odklonilno navezane hčere, kar bolj jasno prikazuje
slika 6.
Tesnobno navezane hčere so prejele manj čustvene opore, kot so jo potrebovale, dobile
pa so prav toliko praktične podpore in informacij o svojem otroštvu, kot so jih
potrebovale.
Hipoteza je potrjena.
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Slika 6. Prejeta materina pomoč (nič, manj, ravno prav, preveč) med prvo nosečnostjo
in v času po porodu glede na stil navezanosti v procentih.
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8. Hipoteza: Več materine pomoči v času prve nosečnosti in poroda so prejele
hčere, več empatije, spoštovanja in skladnosti doživljajo v odnosu z materjo, so
bolj diferencirane od svoje primarne družine in lažje jim je biti mati.
Tabela 26. Spearmanov korelacijski koeficient ρ.
Prejeta pomoč od matere v času prve nosečnosti in po rojstvu.
Praktično
Čustveno oporo
podporo (nega Informacije o Informacije o Informacije o
(opogumljanje,
dojenčka,
nosečnosti in
svojem
sebi, kot mladi
ramo za jokati, ... )
varstvo
porodu
otroštvu
materi
dojenčka, ... )
ABLRI empatija
,597**
,393**
ABLRI spoštovanje
,612**
,367**
ABLRI skladnost
,621**
,319**
LDSS diferenciacija
,071
,063
V1
,178**
,109*
*statistično pomemben rezultat na nivoju 5 % tveganja.
** statistično pomemben rezultat na nivoju 1 % tveganja.

,489**
,487**
,497**
,114*
,177**

,494**
,461**
,495**
,125*
,144**

,497**
,488**
,475**
,065
,108*

Iz tabele 26 je razvidno, da udeleženke, ki so od matere prejele več čustvene opore,
doživljajo v odnosu z materjo tudi statistično pomembno visoko pozitivno povezanost
pri dimenzijah empatije, spoštovanja in skladnosti. Tudi prejeta praktična pomoč in
informacije o nosečnosti in porodu, o svojem otroštvu ter o sebi kot mladi materi so
statistično pomembno zmerno pozitivno povezani z empatijo, spoštovanjem in
skladnostjo.
Diferenciacija je nizko, vendar statistično pomembno pozitivno povezana s prejetimi
informacijami, ki jih je hčerka dobila od matere o nosečnosti in porodu ter o svojem
otroštvu.
Doživljanje materinstva kot težkega (V1) se nizko, vendar statistično pomembno
povezuje s prejeto pomočjo in informacijami, ki jih je prejela v času prve nosečnosti in
po porodu.
Hipoteza je potrjena. Na dimenziji diferenciacija so povezave, vendar ne na vseh
postavkah.
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9. Hipoteza: Varno navezane hčere se pomembno razlikujejo od ne-varno
navezanih hčera glede na pomoč, ki so jo prejele po porodu.
Tabela 27. Frekvenčna porazdelitev glede na prejeto pomoč pri porodu in KruskalWallisov test statistika X2 po stilih navezanosti.
Kdo vam je pomagal (razen
moža/partnerja) po rojstvu
vašega prvega otroka?
Mati
Tašča
Nihče
Patronažna sestra ali dula
Sestra, svakinja, babica
Prijateljica
Oče, tast, dedek, brat
Drugi

N

%

X2

p

239
116
91
77
53
23
5
2

62
30
24
20
14
6
1
0,5

42,57
10,76
21,23
4,68
12,02
3,79
5,32
2,60

,000*
,005*
,000*
,201
,007*
,293
,154
,502

Opombe: * p<,01 statistično značilno

Iz tabele 27 lahko razberemo, da so statistično pomembne razlike glede na stil
navezanosti hčerke pri pomoči, ki jo je prejela po porodu od matere, tašče, sestre,
svakinje, babice, ali če ni prejela pomoči od nikogar.
Post hoc Dunn-Bonferronijev popravek je pokazal, da so varno navezane hčere prejele
od matere pomembno več pomoči po porodu kot ne-varno navezane hčere. Tudi
tesnobno navezane hčere so prejele več pomoči od matere kot prestrašeno navezane
hčere. Odklonilno navezane hčere statistično pomembno niso prejele nobene pomoči v
primerjavi z varno in tesnobno navezanimi hčerami. Tesnobno navezane hčere so
prejele pomembno več pomoči od ženskih sorodnic (sestre, svakinje, babice), kot
odklonilno in prestrašeno navezane hčere. Dunn-Bonferronijev popravek pa ni pokazal
podrobnih razlik med stili navezanosti glede taščine pomoči.
Hipoteza je potrjena.
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10. Hipoteza: Glede na stil navezanosti se hčere razlikujejo glede na spremembo
mnenja o materi po tem, ko so same postale matere.
Tabela 28. Frekvenčna in odstotkovna porazdelitev odgovorov na vprašanje »Kako se
je vaše mnenje o materi spremenilo po tem, ko ste sami postali mati?«

Do matere sem čutila več naklonjenosti
Bolj sem se zavedla, kako me je imela
rada.
Moje mnenje do nje se ni spremenilo
Bolj sem jo občudovala.
Do matere sem čutila manj naklonjenosti
Manj sem jo občudovala.
Bolj sem se zavedla, da me ni je imela
rada.

N

%

151

39

141

36

129
109
23
18

34
28
6
5

14

4

Bolj sem se zavedla, da me ni imela rada.

Do matere sem čutila manj naklonjenosti

Manj sem jo občudovala.

varna
tesnobna
odklonilna
prestrašena

Moje mnenje do nje se ni spremenilo

Bolj sem se zavedla, kako me je imela rada.

Do matere sem čutila več naklonjenosti

Bolj sem jo občudovala.
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Slika 7. Odgovori udeleženk glede na spremembo mnenja po tem, ko so same postale
matere glede na stil odrasle navezanosti na mater.
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Slika 7 kaže, da so varno in tesnobno navezane hčere bolj pogosto odgovarjale, da so
svojo mater bolj občudovale in do nje čutile več naklonjenosti kot odklonilno in
prestrašeno navezane hčere. Vidimo tudi, da so tesnobno navezane hčere dajale precej
različne odgovore, ene so mati bolj, druge manj občudovale, ene so se zavedle, kako so
jih mame imele rade, druge so se zavedle, kako jih matere niso imele rade.
Zaradi lažje obdelave podatkov smo ovrednotili odgovore na vprašanja in oblikovali
nove spremenljivke glede na spremembo mnenja: negativno (N = 40; 10 %), nevtralno
(N = 124; 32 %) in pozitivno (N = 220; 57 %).
Kruskal-Wallisov test je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika med stili
navezanosti hčera glede na spremembo mnenja o mami po tem, ko je hči sama postala
mati. Post hoc Dunn-Bonferronijev popravek je pokazal, da so varno navezane hčere
imele do matere pomembno bolj pozitivno mnenje kot odklonilno in prestrašeno
navezane hčere.
Hipoteza je potrjena.

6.3.5 Doživljanje starševskega stresa hčere glede na pretekle in
sedanje izkušnje
11. Hipoteza: Hčere se v doživljanju starševskega stresa pomembno razlikujejo med
seboj glede na starševski stil in starševsko vlogo matere in očeta.
a. Starševski stres glede na starševsko vlogo matere in očeta
Tabela 29. Kruskal-Wallis (X2) Starševski stres glede na starševsko vlogo matere in
očeta.
Mati
2

S-ONI
TO
SS
SkS

Χ
20,24
6,78
23,43
22,14

Oče
p
,000*
,029*
,001*
,000*

2

Χ
19,29
7,83
22,71
23,55

p
,000*
,047*
,000*
,000*

Legenda: SS = starševski stres; S-ONI = nefunkcionalna interakcija; TO = težavnost otroka; SkS = skupni
stres. Opombe: * p<,05 statistično značilno
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V tabeli 33 vidimo, da se kažejo statistično pomembne razlike v vseh dimenzijah
starševskega stresa, vendar z Dunn-Bonferronijevim popravkom postanejo razlike na
dimenziji težaven otrok statistično nepomembne (glede na starševsko vlogo očeta (p =
,047) in matere (p = ,029)). V vseh ostalih dimenzijah pa so statistično pomembne
razlike med skupinami hčerk v doživljanju starševskega stresa glede na starševsko
vlogo očeta in matere.
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Slika 8. Doživljanje starševskega stresa glede na starševsko vlogo matere in očeta.
S primerjavo skupin glede na starševsko vlogo matere smo ugotovili, da hčere, ki so
odraščale ob pozitivni starševski vlogi matere, doživljajo pomembno nižjo starševsko
stisko in imajo z otrokom bolj funkcionalno interakcijo ter posledično doživljajo nižji
skupni starševski stres kot hčere, do katerih je imela mati nevtralno ali negativno
starševsko vlogo.
Primerjava skupin glede na starševsko vlogo očeta je pokazala, da hčere, ki so odraščale
ob očetu, ki je imel do njih pozitivno starševsko vlogo doživljajo pomembno nižjo
starševsko stisko in imajo bolj funkcionalno interakcijo s svojim otrokom ter doživljajo
posledično nižji skupni starševski stres kot hčere, ki so odraščale ob očetu, ki je imel do
njih negativno starševsko vlogo. Hčere do katerih je imel oče negativno starševsko
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vlogo, doživljajo pomembno višjo starševsko stisko tudi v primerjavi s tistimi hčerami,
do katerih je imel oče nevtralno starševsko vlogo ali ga sploh ni bilo (bil je fizično
odsoten ali mrtev).
b. Starševski stres glede na stil starševstva matere in očeta
Tabela 30. Kruskal-Wallis (X2) Starševski stres glede na stil starševstva matere in
očeta.
Oče

Mati
2

SS
S-ONI
TO
SkS

Χ
27,92
8,14
11,60
16,94

p
0,00
0,04
0,01
0,00

2

Χ
24,08
10,81
21,'16
20,36

p
0,00
0,03
0,00
0,00

Legenda: SS = starševski stres; S-ONI = nefunkcionalna interakcija; TO = težavnost otroka; SkS = skupni
stres.

Iz Tabele 30 lahko razberemo, da so statistično pomembne razlike med skupinami hčera
na vseh dimenzijah starševskega stresa.
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oče

mama

Mrtev ali fizično odsoten
Zelo neprisoten in nezavzet
SkS
Nekako neprisoten in nezavzet
Nekako prisoten in zavzet
Zelo prisoten in zavzet
Bil je mrtev ali fizično odsoten
Zelo neprisoten in nezavzet
SS
Nekako neprisoten in nezavzet
Nekako prisoten in zavzet
Zelo prisoten in zavzet
Bil je mrtev ali fizično odsoten
Zelo neprisoten in nezavzet
TO
Nekako neprisoten in nezavzet
Nekako prisoten in zavzet
Zelo prisoten in zavzet
Bil je mrtev ali fizično odsoten
Zelo neprisoten in nezavzet
S-ONI
Nekako neprisoten in nezavzet
Nekako prisoten in zavzet
Zelo prisoten in zavzet
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Slika 9. Doživljanje starševskega stresa glede na stil starševstva matere in očeta po
dimenzijah vprašalnika PSI-SF (SkS skupni stres; SS starševski stres; TO težaven otrok;
S-ONI nefunkcionalna interakcija)
Primerjava med skupinami hčera glede na stil starševstva matere je pokazala, da hčere,
ki so imele zelo prisotno in zavzeto mater, doživljajo bolj pozitivno interakcijo z
otrokom,kot hčere, ki so odraščale ob nekako prisotnih in zavzetih materah (p = 0,006)
in ob neprisotnih in nezavzetih materah (nekako (p = 0,003) in zelo (p = 0,001)). Tudi
pri dimenziji starševska stiska je razlika med hčerami, ki so imele zelo prisotno in
zavzeto mater, in hčerami, ki so imele neprisotno in nezavzeto mater (p = 0,024). DunnBonferronijev popravek ne pokaže statistično pomembnih razlik med skupinami hčera
pri dimenziji starševske stiske (p = 0,043).
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Primerjava med skupinami hčera glede na stil starševstva očeta je pokazala, da hčere, ki
so odraščale ob očetu, ki je bil zelo prisoten in zavzet, doživljajo pomembno manj
starševske stiske, imajo bolj funkcionalno interakcijo s svojim otrokom in ga doživljajo
kot manj težavnega ter posledično doživljajo nižji skupni stres, kot hčere, ki so
odraščale ob neprisotnem in nezavzetem očetu (nekako in zelo). Hčere, ki so odraščale
ob zelo neprisotnem in nezavzetem očetu, doživljajo pomembno višjo starševsko stisko
in manj funkcionalno interakcijo s svojim otrokom, kot hčere, ki so odraščale ob
prisotnem in zavzetem očetu (nekako in zelo).
Hipoteza je delno potrjena. Glede na starševsko vloga očeta in matere ni razlik med
skupinami v doživljanju starševskega stresa pri dimenziji težaven otrok. Na vseh ostalih
dimenzijah starševskega stresa tako pri starševskem stilu kot pri starševski vlogi očeta
in matere so statistično pomembne razlike.
12. Hipoteza: V domu hčere, ki doživljajo višji starševski stres, je bila v času
otroštva in pubertete prisotna zloraba otrok.
Tabela 31. Mann-Whitney U glede na prisotnost ali odsotnost tveganega vedenja v
domu udeleženke
Mann-Whitney U

SS
S-ONI
TO
SkS

12235,00
13803,50
13121,00
12459,00

p
0,021*
0,432
0,138
0,029*

Legenda: SS = starševski stres; S-ONI = nefunkcionalna interakcija; TO = težavnost otroka; SkS = skupni
stres. Opombe: * p<,05 statistično značilno

Primerjava med skupinama hčera, kjer je bila v času odraščanja prisotna ena ali več
oblik zlorabe otrok, kaže, da te hčere doživljajo pomembno višjo starševsko stisko, kot
hčere, kjer doma ni bilo prisotne zlorabe otrok.
Hipoteza je potrjena.
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13. Hipoteza: Hčere, ki doživljajo višji starševski stres, doživljajo materinstvo kot
težko, so slabo diferencirane od svoje primarne družine, v odnosu z materjo
doživljajo manj bližine, težje se zanesejo nanjo ter doživljajo več tesnobnosti in
so manj zadovoljne z njunim odnosom in dosegajo nižje zakonsko zadovoljstvo.
Tabela 32. Korelacije med posameznimi faktorji na vprašalniku PSI-SF (Vprašalnik o
starševskem stresu), RAAS (Lestvica odrasle navezanosti), ABLRI (skrajšan BarrettLennardov vprašalnik o odnosih), LDSS (diferenciacija), V1 in KMS.

RAAS
Bližina
Odvisnost
Tesnobnost
ABLRI
Empatija
Spoštovanje
Skladnost
LDSS
Diferenciacija
KMS ZZ
V1

PSI-SF
TO

SS

S-ONI

SkS

-,275**
-,223**

-,310**
-,286**

-,187**
-,162**

-,298**
-,259**

,322**

,319**

,188**

,331**

-,190**
-,300**

-,216**
-,347**

-,152**
-,207**

-,215**
-,335**

-,240**

-,247**

-,154**

-,253**

-,338**
-,455**
-,478**

-,364**
-,376**
-,462**

-,239**
-,284**
-,445**

-,362**
-,442**
-,537**

Legenda: SS = starševska stiska; S-ONI = nefunkcionalna interakcija; TO = težavnost otroka; SkS =
skupni stres; ZZ = zakonsko zadovoljstvo; V1 = «Ali vam je težko biti mati?«.
Opomba: ** korelacija je statistično pomembna na stopnji 0,01 (2-smerna);

Iz tabele 32 je razvidno, da je statistično pomembna povezanost med vsemi
uporabljenimi podlestvicami vprašalnika PSI-SF in vsemi podlestvicami vprašalnika
RAAS

in

dimenzijami

vprašalnika

ABLRI

in

z

diferenciacijo,

zakonskim

zadovoljstvom in V1.
Najprej opazimo, da se dimenzija starševskega stresa težaven otrok (TO) najšibkeje
povezuje z vsemi ostalimi dimenzijami na drugih vprašalnikih, razen z V1.
Tiste udeleženke, ki doživljajo manj bližine, empatije, skladnosti ter spoštovanja v
odnosu s svojo materjo in se lahko manj zanesejo nanjo (odvisnost), doživljajo več
starševskega stresa ob svojem otroku, oziroma otrocih.
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Obstaja

statistično

značilna

povezava

med

lestvicami

starševskega

stresa:

nefunkcionalne interakcije z otrokom, težavnega otroka in starševske stiske s
podlestvico tesnobnosti. Hči, ki doživlja višji starševski stres, tudi sama doživlja več
starševske stiske, svojo interakcijo z otrokom doživlja kot bolj težavno in prav tako tudi
svojega otroka, doživlja tudi v odnosu s svojo materjo več tesnobnosti.
Iz tabele 32 je razvidno, da je statistično pomembna negativna zmerna povezanost med
diferenciacijo in nefunkcionalno interakcijo z otrokom, starševsko stisko in posledično
skupnim starševskim stresom, ter nizka, vendar statistično pomembna povezanost med
diferenciacijo in dimenzijo težaven otrok. Manj kot je hči diferencirana od svoje
primarne družine, višjo starševsko stisko doživlja, bolj negativno doživlja interakcijo s
svojim otrokom(-oci) in svojega otroka(ke) doživlja kot bolj težavne(ga).
Statistično značilno negativno zmerno povezanost vidimo tudi med zakonskim
zadovoljstvom in lestvicama starševske stiske in nefunkcionalne interakcije z otrokom,
nizko negativno statistično povezanost pa z dimenzijo težavnega otroka.
Najvišje zmerne statistično značilne negativne povezanosti se kažejo med V1 in vsemi
dimenzijami starševskega stresa, medtem ko je korelacija med V1 in skupnim
starševskim stresom visoka.
Hipoteza je potrjena.
14. Hipoteza: Starševski stres s številom in starostjo otrok narašča, glede na spol
otrok pa ni razlik.
Primerjava med skupinami glede na število, starost in spol otrok je pokazala, da ni
razlik v doživljanju stresa glede na število otrok in spol otrok.
Za potrebe te analize, smo na novo oblikovali starostne kategorije ter ročno vnesli
popravke, tako da smo določili starostne intervale (prej je bilo možno podati na
vprašanje več odgovorov, kar je onemogočalo njihovo obdelavo). Rezultati so pokazali,
da so statistično pomembne razlike med skupinami glede na starost otrok in sicer v
nefunkcionalni interakciji z otrokom. Matere, ki imajo otroke starejše od 21 let,
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doživljajo višji stres kot matere otrok starih 0-2 leti, 3-12 let ter 0-12 let. Starševski stres
s starostjo otrok narašča.
15. V: Katere starševske značilnosti matere se povezujejo z višjim doživljanjem
starševskega stresa.
Tabela 33. Spearmanov korelaciski koeficient starševski stres, V1 in starševske
značilnosti hčere.
SS
S-ONI
TO
SkS
Zabavna
-,268**
-,363**
-,280**
-,341**
Ljubeča, topla
-,248**
-,385**
-,201**
-,315**
Na razpolago
-,101*
-,232**
-,115*
-,157**
Skrbna
-,053
-,146**
-,034
-,080
Učinkovita
-,249**
-,285**
-,309**
-,324**
Prožna
-,242**
-,284**
-,248**
-,305**
Preveč zaščitniška
,197**
,007
,075
,140**
Hitro užaljena
,155**
,166**
,151**
,188**
Opomba: ** korelacija je statistično pomembna na stopnji 0,01 (2-smerna);
* korelacija je statistično pomembna na stopnji 0,05 (2-smerna);

V1
,284**
,251**
,109*
,011
,140**
,226**
-,025
-,105*

Iz tabele 33 lahko vidimo, da se starševske značilnosti zabavna, ljubeča in topla,
učinkovita in prožna nizko do zmerno statistično pomembno negativno povezujejo z
vsemi dimenzijami starševskega stresa in V1.
V tabeli 33 vidimo, da bolj kot so matere zabavne, ljubeče in tople ter prožne pa tudi
učinkovite, lažje jim je biti mati (V1), medtem ko se značilnosti hitro užaljena in na
razpolago zelo nizko povezujeta z V1.
Starševski značilnosti skrbna in preveč zaščitniška se nizko, vendar statistično
pomembno povezujeta le s po eno dimenzijo starševskega stresa, in sicer se značilnost
preveč zaščitniška pozitivno povezuje s starševsko stisko, skrbna pa se negativno
povezuje z nefunkcionalno interakcijo z otrokom. Tudi dimenzija hitro užaljena se
nizko pozitivno statistično pomembno povezuje z vsemi dimenzijami starševskega
stresa.
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16. Hipoteza: Hčere, ki so na validacijski lestvici obrambnega odziva (PSI-SF)
dosegle kritične rezultate, se pomembno razlikujejo v zadovoljstvu v odnosu z
materjo, starševskem stresu, zakonskem zadovoljstvu in doživljanju lastnega
materinstva od hčerk, ki niso dosegle kritičnega rezultata.
Tabela 34. Vrednost, frekvenca in % na lestvici obrambnega odziva.
vrednost Frekvenca
7
12
8
10
9
22
10
18

%
3,1
2,6
5,7
6,5

Kritične vrednosti na lestvici obrambnega odziva so 10 in manj. Frekvenčna
porazdelitev je pokazala, da je kar 17,9 % (N = 62) udeleženk doseglo kritično vrednost
na lestvici obrambnega odziva.
Najprej smo preverili porazdelitev hčerk s kritičnim rezultatom na lestvici obrambnega
odziva glede na stil navezanosti. Največ hčerk (N = 46) je razvrščenih v varen stil
navezanosti, 10 hčerk je odklonilno navezanih (stil 3), po dve hčerki pa tesnobno (stil 2)
in prestrašeno (stil 4) navezani. Dve sta pri razvrstitvi v stile navezanosti izpadli.
Ker je bilo največ hčerk varno navezanih (74 %), nas je zanimalo, če se tudi v drugih
dimenzijah pomembno razlikujejo od ostalih varno navezanih hčera.
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Tabela 35. Neparametrični test primerjava med skupinami varno navezanih hčerk s
kritičnim in brez kritičnega rezultata na lestvici obrambnega odziva.
Mann-Whitney U

p

RAAS
Bližina
Odvisnost

3448,50
4095,00

,000*
,062

Tesnobnost

3955,00

,015*

4041,00
3472,00
3571,00

,048*
,000*
,000*

127,00
1934,50
1938,00
535,50
3323,50

,000*
,000*
,000*
,000*
,000*

ABLRI
Empatija
Spoštovanje
Skladnost
PSI-SF
SS
S-ONI
TO
SkS
V1

Zakonsko zadovoljstvo
2603,00
,000*
Legenda: SS = starševski stres; S-ONI = nefunkcionalna interakcija; TO = težavnost otroka; SkS = skupni
stres, V1 = »Ali vam je težko biti mati?«; Opombe: * p<,01 statistično značilno

Iz tabele 35 je razvidno, da ni statistično pomembne razlike med varno navezanimi
hčerami, ki so na lestvici obrambnega odziva dosegle kritično vrednost, in tistimi, ki so
dosegle rezultat nad kritično vrednostjo le na dimenziji odvisnosti ni statistično
pomembne razlike. Slika 10 prikazuje, da udeleženke, ki so na lestvici obrambnega
odziva dosegle kritični rezultat, dosegajo v odnosu do matere statistično pomembno več
bližine, spoštovanja in skladnosti ter manj tesnobnosti, hkrati jim je manj težko biti mati
in dosegajo pomembno manj starševskega stresa kot udeleženke, ki na lestvici
obrambnega odziva niso dosegle kritičnega rezultata.
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z ObO (N=46)

brez ObO (N=215)

zakonsko zadovoljstvo
V1
SkS
TO

PSI-SF

S-ONI
SS
skladnost

ABRIL spoštovanje
empatija
tesnobnost
RAAS

odvisnost
bližina
0
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Slika 10. Razlike med skupinama udeleženk z doseženim kritičnim rezultatom na
lestvici obrambnega odziva in udeleženkami brez kritičnega rezultata.
Legenda: ObO = obrambni odziv

Tabela 36. Razlike med skupinama glede na stil navezanosti t-test.
M
z ObO (N =
46)
LDSS
Diferenciacija
77
Legenda: ObO = obrambni odziv

brez ObO (N =
215)

df

T

p

72

368

4,49

0,00

Lavenov test je pokazal, da je izpolnjen pogoj homogenosti varianc (F = 0,116; p =
0,734). Rezultati so pokazali, da so udeleženke, ki so na lestvici obrambnega odziva
dosegle kritični rezultat, statistično pomembno bolj diferencirane od svoje primarne
družine kot udeleženke, ki niso dosegle kritičnega rezultata.
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6.3.6 Partnerski/zakonski odnos in doživljanje starševskega stresa
17. Hipoteza: V stopnji zadovoljstva v zakonu se hčere med seboj razlikujejo glede
na starševski stil in starševsko vlogo matere in očeta.
Analiza podatkov s Kruskal-Wallisovim testom in post hoc Dunn-Bonferronijevim
popravkom je pokazala, da se glede na starševsko vlogo matere hčere pomembno
razlikujejo med seboj v zakonskem zadovoljstvu. Hčere, ki so odraščale ob materi s
pozitivno starševsko vlogo, doživljajo pomembno višje zakonsko zadovoljstvo kot
hčere, ki so odraščale ob materi z negativno ali nevtralno starševsko vlogo.
Tudi hčere, katerih oče je imel pozitivno starševsko vlogo, doživljajo višje zadovoljstvo
v zakonu kot hčere, katerih oče je imel negativno starševsko vlogo.
Hipoteza je delno potrjena. Glede na starševsko vlogo očeta in matere so statistično
pomembne razlike med udeleženkami, glede na starševski stil očeta in matere pa
statistično pomembnih razlik med skupinami ni.
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18. Hipoteza: Višje zadovoljstvo v zakonu se povezuje z višjo diferenciacijo od
primarne družine ter odnosom z materjo, v katerem hči doživlja več bližine,
odvisnosti, empatije, spoštovanja ter skladnosti in manj tesnobe, nižjim
starševskim stresom ter doživljanjem materinstva kot manj težkega.
Tabela 37. Spearmanov korelacijski koeficient.
KMS
zakonsko zadovoljstvo
RAAS
Bližina
,21**
Odvisnost
,23**
Tesnobnost
-,24**
ABLRI
Empatija
,18**
Spoštovanje
,27**
Skladnost
,20**
LDSS
Diferenciacija
,22**
PSI-SF
SS
-,46**
S-ONI
-,38**
TO
-,28**
SkS
-,44**
V1
,25**
Legenda: SS = starševski stres; S-ONI = nefunkcionalna interakcija; TO = težavnost otroka; SkS = skupni
stres; V1 = »Ali vam je težko biti mati«
Opomba: ** korelacija je statistično pomembna na stopnji 0,01 (2-smerna)

Iz tabele 38 lahko vidimo, da so nizke, vendar statistično pomembne pozitivne
korelacije med vsemi dimenzijami, ki merijo odnos z materjo, in nizka negativna
statistična pomembnost z dimenzijo tesnobnost. Nizka statistična pomembnost je tudi
med zakonskim zadovoljstvom ter diferenciacijo. Hčere, ki v odnosu z materjo
doživljajo več bližine, empatije, spoštovanja in skladnosti, ki se lahko na mater bolj
zanesejo in doživljajo manj tesnobnosti, so tudi v zakonu bolj zadovoljne.
Nizka negativna statistična pomembnost je med zakonskim zadovoljstvom in dimenzijo
starševskega stresa težaven otrok, zmerna negativna statistična pomembnost pa med
dimenzijami starševske stiske, težavne interakcije in zakonskim zadovoljstvom, kar smo
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sicer že prikazali, vendar smo zaradi celostnosti prikaza odnosa z možem izračun
ponovili.
Hčere, ki so v zakonu bolj zadovoljne, doživljajo statistično pomembno nižje ravni
starševskega stresa in tudi svoje materinstvo doživljajo statistično pomembno manj
težko (V1).
Hipoteza je potrjena.
19. Hipoteza: Glede na prejeto partnerjevo pomoč pri negi in vzgoji otroka se hčere
razlikujejo v stopnji zakonskega zadovoljstva
Udeleženke, ki jim je mož zelo pomagal (N = 238) pri skrbi in vzgoji otrok, doživljajo
višje zakonsko zadovoljstvo kot hčere, katerim je mož nekoliko pomagal (N = 98; p =
0,000) in tiste, ki jim sploh ni pomagal (N = 4; p = 0,040).
Tiste hčere, ki jim je mož pomagal pri vzgoji in skrbi za otroke manj kot polovico N =
138) v primerjavi z njimi, doživljajo pomembno nižje zadovoljstvo v zakonu kot hčere,
ki jim je mož pomagal približno polovico (N = 175) in več kot polovico (N = 27) v
primerjavi z njimi.
Hipoteza je potrjena.
20. Hipoteza: Glede na prejeto partnerjevo pomoč pri negi in vzgoji otroka se hčere
razlikujejo v doživljanju starševskega stresa.
Tabela 38. Starševski stres glede na prejeto moževo pomoč.
Koliko vam je mož pomagal v Koliko vam je mož pomagal
primerjavi z vami?
pri skrbi in vzgoji otrok?

SS
S-ONI
TO
SkS

X2
12,82
5,72
16,53
13,51

p
0,00
0,06
0,00
0,00

X2
17,82
6,06
2,54
10,43
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p
0,00
0,05
0,28
0,01

300
250

povprečni rang
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nekako
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SkS

Slika 11. Primerjava med skupinami udeleženk glede na prejeto moževo pomoč v
doživljanju starševskega stresa.
Post hoc Dunn-Bonferronijev popravek je pokazal, da hčere, ki jim je mož pri skrbi in
vzgoji otrok zelo pomagal, doživljajo pomembno manj starševske stiske kot hčere, ki
jim je mož nekoliko pomagal ali jim ni pomagal.

250

povprečni rang

200
150
več kot pol
pol
manj kot pol

100
50
0
SS

S-ONI

TO

SkS

Starševski stres

Slika 12. Primerjava med skupinami udeleženk glede na prejeto moževo pomoč v
doživljanju starševskega stresa.
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Post hoc Dunn-Bonferronijev popravek je pokazal, da hčere, ki jim je mož pri skrbi in
vzgoji otrok pomagal več kot pol v primerjavi z njimi, doživljajo pomembno manj
starševske stiske in svojega otroka doživljajo kot manj težavnega. Hčere, ki jim je mož
pomagal približno polovico, doživljajo pomembno manj starševske stike kot hčerke, ki
jim mož ni pomagal in pomembno bolj doživljajo svojega otroka kot težavnega v
primerjavi s hčerami, ki jim je mož pomagal več kot pol.
Hipoteza je delno potrjena. Hčere se ne razlikujejo med seboj glede na moževo pomoč
v dimenziji nefunkcionalne interakcije z otrokom.

6.3.7 Odnos z materjo in njuna komunikacija
21. Hipoteza: Varno navezane hčere so se o starševstvu lažje pogovarjale z materjo
in jo prosile za nasvet kot ne-varno navezane hčere.
Tabela 39. Frekvenčna porazdelitev udeleženk glede na to, s kom so se pogovarjale o
starševstvu in vzgoji svojih otrok, in primerjava med skupinami glede na stil
navezanosti udeleženke – Kruskal-Wallisov test (X2).
S kom se pogovarjate/ste se pogovarjali o
tem, kako je biti starš in kako je vzgajati
svoje otroke?
Zakoncem oz. parterjem
Prijatelji
Materjo
Sorojenci (z brati in sestrami)
Taščo
Z drugimi (stari starši, svakinje, varuške,
tete)
Očetom
Tastom
Nikomer

N

%

X2

p

324
323
214
128
91

84
84
56
33
24
21

7,16
2,95
76,73
5,96
9,33

,067
,401
,000*
,110
,030*

1,80

,618

19
6
1

4,30
5,16
2,06

,232
,161
,567

79
72
23
4

Opombe: * p<,05 statistično značilno

Iz tabele 40 je razvidno, da se hčere glede na stil navezanosti razlikujejo, če so se
pogovarjale z materjo o starševstvu in vzgoji svojih otrok. Varno navezane hčere so se
pomembno več pogovarjale o starševstvu in vzgoji otrok z materjo kot ne-varno
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navezane hčere. Tudi tesnobno navezane hčere so se več pogovarjale z materjo kot
odklonilno in prestrašeno navezane hčere.
Razlike so se pokazale tudi pri tašči. S taščo se več pogovarjajo varno in tesnobno
navezane hčere v primerjavi z odklonilno in prestrašeno navezanimi hčerami.
Tabela 40. Frekvenčna porazdelitev udeleženk glede na koga so se obrnile po starševski
nasvet in primerjava med skupinami glede na stil navezanosti udeleženke – KruskalWallisov test (X)2.
Na koga se obrnete/ste se obrnili za
starševski nasvet?
Zakonca oz. parterja
Prijatelje
Knjige/revije o starševstvu, internet
Mater
Druge (podporne skupine, stari starši,
Bog)
Sorojence
Taščo
Plačanega strokovnjaka
Zanesem se samo nase
Očeta
Tasta

X2

N

%

282
268
213
189

73
70
55
49
20

1,54
3,84
12,73
72,38

,673
,281
,005*
,000*

18,63

,000*

15
10
8
8
7
1

2,95
2,73
20,02
1,11
6,86
1,54

,439
,442
,001*
,768
,774
,671

77
57
38
30
30
28
5

p

Opombe: * p<,01 statistično značilno

Iz tabele 41 je razvidno, da se hčere glede na stil navezanosti na mamo razlikujejo glede
na to, ali so se po starševski nasvet obrnile na mater ali ne. Varno in odklonilo navezane
hčere so se pomembno pogosteje obrnile po starševski nasvet na mater kot odklonilno in
prestrašeno navezane hčere.
Pokazala se je tudi razlika, da se varno in tesnobno navezane hčere manj pogosto
obračajo po nasvet k plačanim strokovnjakom in na druge (podporne skupine, stari
starši, Bog) kot odklonilno in prestrašeno navezane hčere. Varno navezane hčere se tudi
manj pogosto obračajo po nasvet na knjige in revije o starševstvu in internet, kot nevarno navezane hčere.
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Hipoteza je delno potrjena. Varno navezane hčere se bolj pogosto pogovarjajo z
materjo in se nanjo obračajo glede starševstva v primerjavi z odklonilno in plašljivo
navezanimi hčerami, kar pa ne velja tudi za tesnobno navezane hčere, kjer do odstopanj
z varno navezanimi ne prihaja.
22. Hipoteza: Hčere se glede na pogostost videvanja, komunikacije in skrb za
ohranjanje stika z materjo razlikujejo med seboj v doživljanju bližine, tesnobe,
empatije, spoštovanja ter, koliko se lahko zanesejo nanjo.
Tabela 41. Pogostost videvanja z materjo.
Svojo mater vidim:
Skoraj vsak dan
Približno enkrat tedensko
Približno enkrat mesečno
Približno enkrat vsakih nekaj
mesecev
Enkrat ali dvakrat na leto
Manj kot enkrat letno
Nikoli

N
95
167
80

%
25
44
21

30
2
4
6

8
0,5
1
1,5

Glede na pogostost videvanja hčere z materjo so statistično pomembne razlike med
skupinami v dimenziji odvisnosti. Hčere, ki se vidijo z materjo enkrat na vsakih nekaj
mesecev, se lahko manj zanesejo (odvisnost) nanjo kot hčere, ki svojo mater videvajo
skoraj vsak dan, približno enkrat tedensko in približno enkrat mesečno.
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Slika 13. Doživljanje odnosa z materjo glede na skrb za komunikacijo med hčerjo in
materjo.
S pomočjo slike 13 lahko vidimo, da obstajajo statistično pomembne razlike med
skupinami hčerk glede na pogostost komunikacije v vseh dimenzijah odnosa med
materjo in hčerjo (p = ,000). Hčere, ki si skrb za komunikacijo enakovredno delijo z
materjo, doživljajo statistično pomembno višjo bližino, bolj se lahko zanesejo nanjo
(odvisnost), med njima je več empatije, spoštovanja in skladnosti kot pri hčerah, ki za
komunikacijo skrbijo same, ali pa za komunikacijo skrbi mati. Hčere, ki enakovredno
skrbijo za komunikacijo z materjo, doživljajo tudi manj tesnobe v odnosu z njo kot
hčere, ki za komunikacijo skrbijo pretežno same.
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7. RAZPRAVA

V raziskavi smo iskali odgovor na vprašanje, zakaj je materinstvo težko oziroma, kdaj
je materam lažje v njihovi materinski vlogi. Materin odnos do materinstva smo
poskušali pojasniti z odnosom, ki ga ima do otroka, partnerja/moža ali do matere, ter
poskusili pojasniti doživljanje teh odnosov v sedanjosti s preteklim doživljanjem
odnosov v primarni družini in iz obdobja prehoda v materinstvo.
Rezultati raziskave kažejo, da matere, ki jim je težje biti mati, doživljajo tudi več
starševskega stresa. Ženskam je težje biti mati, kadar doživljajo starševsko stisko, ki je
povezana z osebnimi stiskami, kot je konflikt s partnerjem, pomanjkanje socialne
podpore, stres v drugih življenjskih vlogah, depresija in pomanjkanje kompetenc v
starševstvu. Ženskam je težko biti mati tudi, če otrok ne dosega njihovih pričakovanj in
svojega otroka doživljajo kot negativen element svojega starševstva, kar se kaže v
negativni interakciji z otrokom, ter kadar dojemajo otrokove osnovne vedenjske
značilnosti kot negativne (Abidin 1995, 56).
1. Rezultati kažejo, da se starševski stres povezuje s starševskimi lastnostmi hčere
in številom otrok. Ugotovili smo tudi, da več starševskega stresa doživljajo tiste
hčere, ki so imele negativno porodno izkušnjo, in tiste, ki so imele
diagnosticirano poporodno depresijo. Višji starševski stres doživljajo hčere, ki
so manj diferencirane od svoje primarne družine.
2. Višji starševski stres doživljajo hčere, ki so v odnosu z možem manj zadovoljne.
3. Višji starševski stres doživljajo hčere, ki imajo slabši odnos z materjo in so v
odnosu z njo manj zadovoljne.
4. Poleg tega rezultati kažejo, da se doživljanje starševskega stresa povezuje tudi z
izkušnjami iz primarne družine. Tako tiste hčere, ki so odraščale v družini, kjer
sta imela mati ali oče negativno, neprisotno in nezavzeto starševsko vlogo, ali
imajo iz obdobja odraščanja od doma negativne otroške izkušnje, doživljajo več
starševskega stresa.
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V uvodu in pri podajanju rezultatov smo se trudili podajati teme, kot se mamica naravno
razvija (od deklice do mamice): od izkušenj s starši (hči), do izkušenj z možem (žena in
hči) in otrokom (mama, žena in hči). V razpravi bomo obrnili in začeli z materinstvom,
saj je naša raziskava zajela ženske z izkušnjo materinstva, partnerstva (večina) in
izkušnjo odraščanja ob svoji materi. Predstavili bomo izkušnjo matere v odnosu do
svojega materinstva (stres) in izkušnje iz obdobja prehoda v materinstvo (porod,
poporodna depresija). Nadaljevali bomo z izkušnjo partnerstva (zadovoljstvo, pomoč pri
skrbi in vzgoji otrok) v povezavi z doživljanjem materinstva. Nato pa bomo pogledali
odnos z mamo: kako se kaže v sedanjosti (navezanost, zadovoljstvo, starševske
lastnosti, komunikacija, skrb za stik), kako je bilo v času prehoda v materinstvo (pomoč
med nosečnostjo in porodom, mnenje o mami po porodu) in izkušnje iz primarne
družine, kjer zajamemo tudi starševsko izkušnjo z očetom (starševske vloge in stile
matere in očeta ter negativne otroške izkušnje).
Vendar se ne glede na trud podati razpravo čim bolj jasno in logično ter linearno,
pokaže, da gre le z okvir, znotraj katerega se sedanje izkušnje povezujejo s preteklimi,
in se medsebojno nenehno prepletajo. Tako kot v življenju smo v vsakem odnosu, v
vsakem trenutku mi (sem JAZ), s celovito izkušnjo sebe.

7.1

HČERINO DOŽIVLJANJE MATERINSTVA (JAZ – OTROK)

Materinstvo ni ločen in izoliran pojav in ne gre le za odnos med materjo in otrokom,
temveč na doživljanje materinstva in ustvarjanje vezi z otrokom pomembno vpliva
kontekst prehoda v starševstvo, potek poroda, odnos s partnerjem in materjo ter
materine izkušnje lastnega otroštva (Manning 2006, 497-500), prav tako tudi pomoč, ki jo
mati prejme od partnerja in matere.

7.1.1 Starševske značilnosti hčere in starševski stres
Če najprej pogledamo starševske značilnosti mater, ki doživljajo manj starševskega
stresa, vidimo, da so to hčere, ki so bolj ljubeče in tople, zabavne, učinkovite in
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prožne. Hčere, ki so na razpolago in skrbne, imajo bolj funkcionalno interakcijo s
svojim otrokom, medtem ko preveč zaščitniške hčere doživljajo več starševske stiske,
hitro užaljene pa doživljajo višji stres v vseh dimenzijah starševskega stresa. Zanimivo
je, da raziskave o starševskem stresu zelo pogosto raziskujejo doživljanje stresa pri
starših otrok z razvojnimi, vedenjskimi in zdravstvenimi motnjami (Davis in Carter
2008; Barker idr. 2003; Mash in Johnston) in značilnostmi mater glede doživljanja
čustev, samoobtoževanja, socialne izolacije, depresije in samopodobe (Mash in
Johnston 1983), pa tudi glede na pripadnost rizičnim skupinam psihičnih bolezni,
zasvojenosti in najstniške nosečnosti. Raziskave, ki so najbližje naši raziskavi,
raziskujejo povezanost med materino odraslo navezanostjo in doživljanjem starševskega
stresa (Alexander idr. 2001; Fernandes, Muller in Rodin 2012; Howard 2010; Kor,
Mikulincer in Pirutiansky 2012; Kwako idr. 2010, Mills-Koonce idr. 2011; Nygren idr.
2012; Rholes idr. 2006; Trillingsgaard idr. 2011; Vasquez idr. 2002; Vieira idr. 2012),
vendar se ne poglabljajo v materine značilnosti, ampak jih predpostavljajo. Zanimivo je,
da smo pojma ljubeča in skrbna, ki se pojavljata tudi v naši raziskavi, našli v
feministični literaturi, kjer se povezujeta z mitom o materinstvu, ki naj bi se mu mamice
čim bolj približale in po njem tudi presojale svojo materinsko vlogo (Macdonald 1995).
Ljubeča in skrbna mati naj bi bila mati, ki se nesebično in požrtvovalno razdaja za vse
okoli sebe, razdaja ljubezen in daje prednost drugim stvarem pred svojim užitkom
(Jogan 2001). Iz povedanega bi lahko sklepali, da matere, ki teh meril ne dosegajo,
doživljajo višje ravni stresa, posebej ker ne dosegajo svojih pričakovanj, kaj vse bi
morale ob otroku čutiti, pa ne, kar se v naši raziskavi najmočneje povezujejo z materino
značilnostjo skrbnosti. V slovenski raziskavi o samopodobi ugotavljajo, da so lastnosti
občutljiva, skrbna, ljubeča, topla, »stereotipne« ženske lastnosti, s katerimi so se
»presenetljivo« označevale ženske, ker jim je spol predstavljal osnovo za odločanje in
procesiranje informacij (Kobal Grum in Leskovšek 2003, 122). Rezultati naše raziskave
kažejo, da je večja verjetnost, da so imele varno navezane hčere ljubečo in toplo ter
skrbno mater (poleg drugih lastnosti) in doživljajo v odnosu s svojim otrokom manj
starševskega stresa. Kar pomeni, da te lastnosti olajšajo bivanje v odnosih, ga ne
otežujejo.
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Starševske značilnosti matere in starševske značilnosti hčere
Glede na medgeneracijski prenos starševstva lahko v svojem odnosu z otrokom
opazimo tudi starševske značilnosti, ki so jih imeli naši starši do nas, ki se pogosto
pojavijo avtomatsko oziroma nezavedno (Bowlby 1969). Ugotavljamo, da se starševske
značilnosti hčera, ki se povezujejo z doživljanjem starševskega stresa posebej
značilnosti LJUBEČA IN TOPLA, ZABAVNA in UČINKOVITA poleg drugih
značilnosti pomembno povezujejo tudi s starševskimi značilnostmi, ki jih ima (jih je
imela) njena mati v odnosu do nje. Če je bila mati v odnosu do hčere ljubeča in skrbna,
bo tako držo lahko brez težav prenesla na svojega otroka. Raziskave kažejo, da otroci
predvsem vez s staršem istega spola označujejo kot ljubečo in skrbno. Poleg tega pa
ugotavljajo, da so vez, ki je bila pretirano zaščitniška, v večji meri doživeli s strani
starša nasprotnega spola (Bandelj 2011, 66). Prav tako ugotavljajo, da hčere prenesejo
način starševstva, ki so ga bile deležne same, tudi v odnos do svojega otroka (npr. toplo
in občutljivo starševstvo) (Belsky 2005). Ugotavljamo, da se starševske značilnosti
matere, ki jih je imela v odnosu do hčere, pomembno povezujejo s starševskimi
značilnostmi, ki jih ima hči sama v odnosu do svojih otrok. Nista pa povezani
značilnosti na razpolago in hitro užaljena. Prav ti dve starševski značilnosti kažeta na
to, koliko lahko mati sploh zazna svoje otroke. Mati, ki ni zasedena s svojimi skrbmi
oziroma kljub skrbem ostaja odprta, da vidi in čuti, kaj otrok od nje potrebuje, je lahko
na razpolago. Prav v tej razpoložljivosti se kaže materina skrb za čustveni svet otroka.
Ne pričakuje, da bo otrok poskrbel za njene čustvene potrebe, s tem ko se užaljena
umika iz odnosa. Fizična in čustvena dostopnost in razpoložljivost matere odraža njeno
odzivnost in predstavlja nasprotje zanemarjanja in neupoštevanja. V polnem pomenu je
mati dostopna takrat, kadar v svoj notranji svet afektivnih stanj in doživljanja nenehno
in največkrat spontano vključuje otrokova stanja in signale ter se nanje ustrezno odziva
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 86). Raziskave jasno kažejo, da ima stres ključno vlogo
pri mamini razpoložljivosti in njeni psihobiološki uglašenosti z otrokom, saj vpliva na
socialne interakcije, sploh na interakcijo med materjo in otrokom. Tako so mame v
stresnem obdobju manj senzitivne, bolj razdražljive, kritične in kaznovalne ter kažejo
manj topline in senzitivnosti v interakcijah s svojimi otroki (Suter idr. 2007, 46).
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Glede na to da so udeleženke same ocenjevale materine in svoje starševske kvalitete, ne
moremo z gotovostjo trditi, da imajo resnično take starševske značilnosti v odnosu do
svojih otrok, ali si le želijo biti drugačne od svojih mater. Tudi če te pomanjkljivosti
zanemarimo, lahko vidimo, da sta razpoložljivost in užaljenost starševski lastnosti
njihovih mater, ki ju ne želijo ali ju dejansko ne prakticirajo v odnosu do svojih otrok,
medtem kot si želijo biti, ali dejansko so v ostalih starševskih značilnostih podobne
svojim materam.
Značilnosti mater varno navezanih hčera
Ker smo merili tudi odnos z materjo, nas je zanimalo, ali se kažejo razlike v
značilnostih matere glede na stil navezanosti hčere. Materine značilnosti so opazovali že
v raziskavah pri merjenju otroške navezanosti v Tuji situaciji (Ainsworth 1970), kjer so
ugotovili, da so matere varno navezanih otrok bolj odzivne in senzitivne na otrokove
znake, bolj pozorne in otroku na razpolago (Erzar in Kompan Erzar 2011, 81), zato smo
domnevali, da so jih tako doživljale tudi odrasle hčere. Kot smo predvidevali, so bile
matere varno navezanih hčera, v primerjavi z materami ne-varno navezanih hčera bolj
ljubeče in tople, skrbne, prožne, učinkovite, zabavne, bolj razpoložljive in manj
užaljene. Samo pri zaščitništvu ni bilo posebnih razlik, čeprav se nakazujejo pri
tesnobno navezanih hčerah, kjer so bile njihove matere najbolj zaščitniške. Za trenutek
se bomo vrnili na feministične razprave o ljubeči in skrbni materi (Macdonald 1995;
Jogan 2001; Podlogar Kunstelj 2015). Vidimo, da se materine značilnosti varno
navezanih hčera izkažejo kot varovalni dejavnik pri hčerinem doživljanju starševskega
stresa, ne pa kot značilnosti, ki mater spravljajo v stres.
Na podlagi povedanega bi lahko sklepali, da se tudi v starševskih značilnostih do
svojega otroka hčere podobno razlikujejo med seboj glede na stil navezanosti, kot so se
glede na materine starševske značilnosti, vendar rezultati tega ne potrjujejo. Čeprav so
se pokazale povezanosti med starševskimi značilnostmi matere in hčere, to še ne
pomeni, da so jih prenesle v svoje starševstvo v enaki meri. Hčere se razlikujejo med
seboj glede na starševske značilnosti le v značilnosti učinkovitost. Prestrašeno
navezane hčere so pomembno manj učinkovite od varno in tesnobno navezanih hčera, v
vseh ostalih starševskih značilnostih pa glede na stil navezanosti hčere ni razlik.
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Zanimivo je, da je učinkovitost tudi edina starševska značilnost, ki so jo hčere
enakomerno pripisale sebi (v 52 %) in materi (v 52 %) (še najbolj pa je zanimivo zato,
ker je to edina lastnost, ki smo jo prevedli narobe), glede na to da so pri vseh drugih
starševskih značilnosti razlike precej velike (14-33 %) oziroma hčere starševske
značilnosti do svojih otrok bolj pogosto kot materine označujejo z zelo; ~ skrbne, ~
tople in ljubeče, ~ zabavne, ~ na razpolago, ~ prožne, razen pri značilnosti preveč
zaščitniška (le 4 %) je razlika z materinimi starševskimi značilnostmi majhna. Lahko bi
rekli, da hčere presegajo svoje matere, da so bolj ljubeče, skrbne, tople, bolj na
razpolago, bolj prožne, vendar pa so prav toliko zaščitniške in prav toliko učinkovite kot
njihove matere, kot da si v tej lastnosti želijo biti vsaj toliko dobre kot njihove matere, v
vseh ostalih pa boljše. Učinkovitost, kot jo doživljajo starši, so dejansko prepričanja ali
mnenja, ki jih imajo starši glede svojih sposobnosti organizirati in izvrševati različne
naloge in zadolžitve, ki so povezane s starševstvom. Učinkovitost starša izhaja iz
starševskega zaupanja vase in v svoje starševske sposobnosti (Montigny in Lasharite
2005, 387).
Edelmanova (2006) je starševske značilnosti mater do svojih otrok primerjala med
materami, ki so pred rojstvom prvega otroka izgubile svojo mater, in tistimi, ki so imele
mater še živo. Ugotovila je, da so bolj zaščitniške in hitreje užaljene matere brez mater.
Če pogledamo vzorec slovenskih mater oziroma hčera v naši raziskavi v primerjavi s
kontrolnim vzorcem (Edelman 2007), vidimo, da so se udeleženke v naši raziskavi
ocenile kot manj zabavne v 23 % in na drugih starševskih značilnostih so razlike manjše
ali enake 10 %.

7.1.2 Starševski stres in diferenciacija od primarne družine
Raziskovalci ugotavljajo, da je raven dosežene diferenciacije v odraslosti povezana z
načinom starševstva v otroštvu in da višje ravni diferenciacije dosegajo tiste ženske, ki
so imele sprejemajoče in ljubeče matere (Schwartz idr. 2006, 41). Posamezniki lahko
tudi sodelujejo pri spreminjanju diferenciacije, če sodelujejo pri spreminjanju
družinskih procesov, in kot ugotavlja Cauley (2008) tudi lažje obvladujejo družinske
trikotnike. Kot smo že omenili, nastaneta ob rojstvu otroka dva trikotnika (Stern in
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Bruschweiler-Stern 1998), kjer sta v obeh tako mlada mamica kot otrok. Ugotavljamo,
da raven diferenciacije povezuje vse udeležence v obeh trikotnikih.
Doživljanje stresa
Mamica – otrok

diferenciacija

Mati

Mož/Partner

Rezultati raziskave kažejo, da hčere različno doživljajo stres tudi glede na stopnjo
diferenciacije od primarne družine. Bolj kot so diferencirane, manj starševske stiske
doživljajo in imajo bolj funkcionalno interakcijo s svojim otrokom, kar se ujema z
ugotovitvami Kaleta (2014), da se višja diferenciacija povezuje tudi nižjim zaznanim
stresom pri materah. Raziskave kažejo, da imajo bolj diferencirane osebe več pozitivne
energije (Davis in Corson Jones 1992, 321), kar jim olajša soočanje s stresom. Povezava
med diferenciacijo in stresom je zanimala tudi druge raziskovalce, ki ugotavljajo, da se
višja diferenciacija povezuje z boljšimi strategijami za soočanje s stresom (Murdock in
Gore 2004) in da se manj diferencirane osebe na isti stresni dogodek odzivajo z višjimi
ravnmi stresa (Nygren idr. 2012).
Presenetilo nas je, da hčere v našem vzorcu doživljajo pomembno nižjo diferenciacijo v
primerjavi z drugimi raziskavami (Drake 2011; Gabardnino idr. 1995; Rastogi 1995).
Zanimivo je, da so v teh raziskavah na ameriški populaciji merili raven diferenciacije za
študentih. Gabardino idr. (1995) so na vzorcu žensk izmerili bistveno višje ravni
diferenciacije kot pri moških. Tudi Rastogijeva (1995) je na skupinah žensk z različno
etniničo pripadnostjo izmerila pri vseh pomembno višjo diferenciacijo. Tudi razlika
med skupinami glede navezanosti na mater ne kaže tako velikih razlik. Primerljive ravni
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diferenciacije z omenjenimi raziskavami dosegajo varno navezane hčere, ki so na
validacijski lestvici obrambnega odziva dosegle kritične vrednosti. Za te hčere smo
ugotovili, da je več verjetnosti, da res doživljajo nižje ravni stresa in ne gre za obrambni
odziv, ker so tudi na drugih lestvicah (zakonsko zadovoljstvo, zadovoljstvo v odnosu z
materjo), poleg diferenciacije dosegle višje vrednosti.
Glede na to, da gre za diferenciacijo od primarne družine, ki jo posameznik razvija že
ob svojih starših (Schwartz idr. 2006, 41), nas je zanimalo, kako se diferenciacija
odrasle hčere povezuje z odnosom z materjo. Rezultati raziskave kažejo, da bolj
diferencirane hčere v odnosu z materjo doživljajo več bližine, bolj se lahko zanesejo, da
bo na razpolago, ko jo bodo potrebovale, in manj jih je strah, da jih mati nima rada,
poleg tega pa so v odnosu z materjo bolj zadovoljne. Za slabo diferencirano žensko, ki
postane mati, pomeni prehod v materinstvo tak stres, da se nehote zateče k otroškemu,
odvisniškemu vedenju, in se podredi svoji materi do te mere, da izgubi lastno identiteto
(Kompan Erzar, 2003). Kot smo že omenili, so matere v našem vzorcu pomembno manj
diferencirane in kot kaže primerjava z raziskavo Rastogijeve (1995), doživljajo
slovenske matere tudi pomembno manj bližine v odnosu s svojo materjo. Najbolj
primerljive ravni bližine (ki sicer ne kaže statistične pomembnosti) in odvisnosti se
kažejo z vzorcem Ameriških Mehičank. V primerjavi z raziskavo Eng in sodelavcev
(2001) pa slovenske hčere v odnosu z materjo doživljajo primerljive ravni tesnobe, se
lahko bolj zanesejo na svojo mater, vendar pa so si pomembno manj blizu. Hkrati pa
ugotavljamo, da hčere, ki imajo boljši odnos z materjo, doživljajo tudi manj
starševskega stresa.
Rezultati kažejo, da se višje ravni diferenciacije povezujejo tudi z višjim zakonskim
zadovoljstvom. Višje zakonsko zadovoljstvo pa se povezuje z nižjim starševskim
stresom.
Odnos s partnerjem/možem in materjo si bomo podrobneje ogledali v nadaljevanju.
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7.1.3 Izkušnje prehoda v materinstvo
Porod in porodna izkušnja
Pomemben prehod v materinstvo je porod in spomin na porodno izkušnjo dolga leta
ostaja živ. Ko so po 6 – 7 ih letih želeli od mater s pozitivno porodno izkušnjo izvedeti,
kaj je bilo takrat ključnega, da je bila izkušnja pozitivna, so lahko te izkušnje ubesedile
in utemeljile, in sicer, da so bili pomembni tako notranji dejavniki, kot je zaupanje vase
in zunanji dejavniki, kot je prisotnost partnerja in osebja, ki jim lahko zaupa in se nanje
zanese (Karlstrom idr. 2015) ter odsotnost strahu pred porodom in sama porodna
izkušnja (Elvander idr. 2013). Tudi v naši raziskavi so udeleženke le ocenile svojo
porodno izkušnjo na lestvici od 1 do 4 (1 = zelo pozitivna do 4 = grozna) za več let
nazaj, vendar glede na rezultate Karlstorma in sodelavcev (2015) lahko jemljemo to kot
podatek, ki kaže na dejansko izkušnjo iz tistega časa. Polovica udeleženk (49 %) je
imela zelo pozitivno izkušnjo poroda, 31 % pa nekako pozitivno. Grozno porodno
izkušnjo je označilo 6,25 % udeleženk, kar je primerljivo z raziskavami švedskih in
avstralskih mater, kjer je bil odstotek negativnih porodnih izkušenj med 5 in 7 odstotki,
kar so merili dva do štiri mesece po porodu (Waldenström idr. 2004; Waldenström idr.
1996; Waldenström 1999; Waldenström idr. 1999). Waldenströmovo in sodelavce
(2004) so zanimale izkušnje mater, ki niso bile zelo zadovoljne s porodom, so na vzorcu
2541 mater ugotovili, da je imelo negativno porodno izkušnjo 6,8 % švedskih mater, kar
so preverjali trikrat, nazadnje leto dni po porodu, medtem ko v drugih raziskavah
navajajo, da ima negativno porodno izkušnjo 10 - 20 % mater (Waldenstrom 1999;
Green, Coupland in Kitzlinger 1990; Green 1993; Rijnders idr. 2008; Larsson idr.
2011). Če v naši raziskavi seštejemo matere z grozno in nekako negativno porodno
izkušnjo, jih je ravno 20 %. Presenetljivo je, da čeprav smo udeleženke spraševali po
spominu na prvo porodno izkušnjo, od katere je minilo že več let (otroci nekaterih mater
so starejši od 21 let), je zanimivo, da so rezultati pokazali, da matere še v sedanjosti
doživljajo pomembno višjo starševsko stisko in otroka kot bolj težavnega, kot matere z
zelo pozitivno izkušnjo. Čeprav doživljajo matere z grozno porodno izkušnjo najvišjo
starševsko stisko, rezultati niso pokazali statistične pomembnosti. Naši rezultati se ne
ujemajo z rezultati raziskave Youngerjeve (1991), ki je opravila raziskavo o stresu v
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obdobju nosečnosti, poroda in v prvih tednih po porodu. Ugotovila je, da se stres, ki ga
mamice doživljajo med porodom ne povezuje niti s stresom v nosečnosti niti s
starševskim stresom v prvih šestih do osmih tednih po porodu. Zdi se nam, da rezultati
raziskave niso popolnoma zanesljivi, saj so starševski stres merili precej zgodaj, ko
otroci niso dopolnili niti šest mesecev, kolikor je spodnja meja za reševanje vprašalnika
o starševskem stresu (Abidin 1995). Sicer dopuščamo možnost, da je bila starejša
verzija vprašalnika, ki so ga uporabili v raziskavi (Younger 1991) namenjena staršem
mlajših otrok (Burke in Abidin 1978), čeprav je to nenavadno. Če podrobneje
pogledamo postavke, ki sestavljajo dimenzijo starševske stiske, vidimo, da jo
označujejo negativne povedi, kaj vse je materi onemogočeno zaradi otroka ali
starševskih obveznosti (odrekanje življenju, ujetost, nezmožnost početi, kar želiš,
problemi s partnerjem) ali pomanjkanje zaupanja vase in interesa za zunanji svet (ne
obvladujem dobro, nisem zadovoljna, osamljena, ni veselja in zanimanja) (prim. Abidin
1995).
Raziskovalci ugotavljajo, da se negativna porodna izkušnja povezuje z nepričakovanimi
medicinski zapleti in posegi, socialnimi dejavniki, kot je nezaželena nosečnost ali
pomanjkanje partnerjeve pomoči, notranjimi občutki pomanjkanja kontrole in podpore
osebja (Waldenström idr. 2004). Tudi Beckova (2004) ugotavlja, da občutek
travmatičnega poroda odpira pri ženskah teme, da za mamico ni bilo dobro poskrbljeno,
preslišanost, neupoštevanje, nekomunikacija, izdaja zaupanja, nemoč in upravičenje
cilja in sredstev (Na čigavo škodo? Za kakšno ceno?). Hodnettove (2002) ugotovitve
celovitega pregleda raziskav o ženskem zadovoljstvu z izkušnjo poroda kažejo, da so za
pozitivno porodno izkušnjo pomembna osebna pričakovanja ter kvaliteta odnosa in
način sodelovanja pomembnejša dejavnika za izkušnjo zadovoljstva s porodno izkušnjo,
kot je vpliv materine starosti, socialno-ekonomskega stanja, priprave na porod, okolja
rojevanja, bolečin, medicinskih intervencij in kontinuitete nege. Tudi vpliv bolečine,
lajšanje bolečin in medicinski posegi nimajo takega vpliva na kasnejše zadovoljstvo s
porodno izkušnjo kot neposreden in močan vpliv odnosa in vedenja negovalnega osebja.
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Tako lahko na osnovi naših ugotovitev in ugotovitev drugih raziskovalcev zaključimo,
da se izkušnja poroda najbolj povezuje z odnosi: z odnosom do sebe, s partnerjem in
osebjem in da se negativna porodna izkušnja nadaljuje v doživljanju starševske stiske v
obliki nezaupanja vase, v druge in v svet (odrekanje življenju, ujetost, nezmožnost
početi, kar želiš, problemi s partnerjem, ne obvladujem dobro, nisem zadovoljna,
osamljenost, ni veselja in zanimanja) (prim. Abidin 1995).
Poleg tega hčere z negativno porodno izkušnjo doživljajo svojega otroka kot bolj
težavnega kot hčere z zelo pozitivno porodno izkušnjo, kot bi povezovale negativno
porodno izkušnjo z otrokom oziroma njegovim vedenjem.
Glede na to, da smo udeleženke spraševali po porodni izkušnji za nazaj, mnoge za več
kot 20 let, se morda pojavi dvom o verodostojnosti teh informacij. Vendar je Penny
Simin (1991) v svoji raziskavi pokazala, da se prva porodna izkušnja, tako pozitivna kot
negativna, ohranja v spominu mater jasna, razločna in globoko občutena, celo v
malenkostih, tudi 15 do 20 let kasneje. Matere, ki so kmalu po porodu poročale o svojih
pozitivnih ali negativnih porodnih izkušnjah, so jih nespremenjene ohranile v spominu
tudi po vseh teh letih. Poleg tega so lahko poročale tudi o občutjih, ki so spremljala prvo
porodno izkušnjo. Matere s pozitivno porodno izkušnjo so povedale, da je ta izkušnja
pomembno prispevala k višjemu samozaupanju in samospoštovanju. Imele so tudi
prijetne spomine na zdravnike in medicinsko osebje (izrečene besede in dejanja).
Matere z nižjim zadovoljstvom s porodno izkušnjo o njih niso imele pozitivnih asociacij
(Simin 1991, 203).
Poporodna depresija
Ugotovili smo, da se poleg porodne izkušnje z doživljanjem starševskega stresa
povezuje tudi diagnosticirana poporodna depresija, ki jo je imelo 10 % udeleženk, kar
so tudi ocene pogostosti poporodne depresije, ki se gibljejo med 10 in 20 % (Koprivnik
in Plemenitaš 2009). Tudi Edelmanova je v svoji raziskavi v kontrolni skupini ugotovila
10 % diagnosticirane poporodne depresije. Raziskovalci ugotavljajo, da predporodna
depresija napoveduje poporodno depresijo, ki je napovedovalec starševskega stresa
(Leigh in Milgrom 2008, 24). Matere, ki trpijo za poporodno depresijo, kažejo povišane
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ravni starševskega stresa, ki vztrajajo tudi do 42. meseca otrokove starosti (3,5 let)
(Milgrom idr. 2004, 443; Milgrom idr. 2006, 229). Tudi v korejski raziskavi so
ugotovili, da se značilnosti poporodne depresije povezujejo z višjim starševskim
stresom (Kwon idr. 2006, 314). V naši raziskavi se poporodna depresija povezuje le z
eno dimenzijo starševskega stresa, in sicer starševsko stisko. Nekateri raziskovalci
ugotavljajo, da pri treh, šestih in dvanajstih mesecih otrokove starosti matere s
poporodno depresijo doživljajo sebe kot manj kompetentne, manj čustveno povezane z
otrokom, manj zdrave in bolj socialno izolirane ter imajo slabši odnos s partnerjem, kot
nedepresivne matere (Milgrom in McCloud 1996, 177). V nasprotju z našo raziskavo,
kjer nismo ugotovili pomembnih povezav s starševskim stresom povezanim direktno z
otrokom, doživljajo tudi svojega otroka kot manj sprejemljivega, manj prilagodljivega
in bolj muhastega (Milgrom in McCloud 1996, 177). Poleg tega raziskovalci
ugotavljajo, da višje ravni starševskega stresa vztrajajo tudi kasneje. Levy-Shif in
sodelavci (1998) so ugotovili, da so bile ženske, ki so bile prvič matere, in so doživljale
materinstvo kot stresno že v prvem mesecu po porodu, tudi po 12 mesecih bolj v stiski
in so se manj ukvarjale z nego otroka ter izražale manj pripadnosti napram svojim
otrokom.

7.1.4 Izkušnje iz primarne družine in doživljanje starševskega stresa
Starševstvo matere in očeta
Rezultati so pokazali, da se hčere z zelo prisotnimi materami in hčere z zelo prisotnimi
očeti razlikujejo v doživljanju starševske stiske in nefunkcionalne interakcije z
otrokom. Hčere, ki so imele zelo prisotno in zavzeto mati ali očeta, doživljajo
interakcijo z otrokom pomembno manj stresno kot hčere, ki so imele manj prisotne in
zavzete starše. Predvidevamo, da je interakcija z otrokom, ki vključuje pričakovanja
matere glede otrokove interakcije z njo, pričakovanja, ki so povezana z razvojnimi in
osebnostnimi značilnostmi otroka, pa tudi pričakovanja do lastnih občutij, ki naj bi jih
imela do otroka (prim. Abidin 1995), tisto področje, kjer so hčere same kot otroci lahko
čutile prisotnost in zavzetost svojih staršev, preko katerih se izraža prav sprejemanje
otroka, takega kot je, iz česar izvira temeljno občutje sprejetosti. To potrjujejo rezultati
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naše raziskave, ki kažejo, da matere, ki imajo pozitivno interakcijo z otrokom oziroma
sprejemajo otroka in svoja občutja do njega, tudi v odnosu s svojo materjo čutijo
bližino, se lahko zanesejo nanjo in jih ne skrbi, da jih mati ne bi imela rada, hkrati pa
čutijo, da jih mati spoštuje take, kot so. Iz raziskav, ki ugotavljajo, da se stil navezanosti
povezujejo s starševsko držo (Baumrind, 1991; Lamborn idr. 1991; Karavasilis, 2003,
153; Kobak in Sceery 1988) sklepamo, da se modeli sebe ob materi in sebe kot matere
(sebe in drugih) (prim. Bowlby 1969) ohranjajo že iz otroštva. Zato lahko
predvidevamo, da tiste hčere, ki so se ob materi že kot otroci počutile zaželene in
sprejete takšne kot so, tudi same nimajo težav s sprejemanjem sebe v odnosu do otroka
in sprejemanjem otroka takšnega, kot je, oziroma obratno, da imajo težave v interakciji
z otrokom tiste matere, ki se ob materi niso počutile sprejete in zaželjene take ,kot so,
kar doživljajo še danes.
Zanimivo pa je, da rezultati kažejo, da se starševska zavzetost in prisotnost matere ne
povezuje z doživljanjem starševske stiske in doživljanjem otroka kot težavnega,
medtem ko je očetova prisotnost in zavzetost pomembna, saj hčere, ki so odraščale ob
zelo prisotnem in zavzetem očetu doživljajo pomembno nižjo starševsko stisko in
otroka kot pomembno manj težavnega kot hčere, ki so imele nezavzete in odsotne očete.
Tako se vprašamo, zakaj te razlike prinaša le očetova zavzetost in prisotnost, in ne tudi
materina. Menimo, da do teh razlik prihaja, ker hčere različno vrednostjo očetovo
prisotnost in zavzetosti v primerjavi z materino. Mogoče gre za dojemanje očeta kot
neprisotnega takrat, ko ga res ni in res ni vključen, v primerjavi z materino
neprisotnostjo, ko so matere več fizično prisotne, vendar dejansko zaposlene s čim
drugim. To nakazujejo tudi razlike v doživljanju stresa glede na starševske vloge matere
in očeta, čeprav jih nismo mogli statistično potrditi, vendar hčere glede na starševsko
vlogo matere ali očeta, doživljajo več stresa, če je bila mati neprisotna in nezavzeta v
primerjavi s prisotnostjo in zavzetostjo očeta.
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Negativne otroške izkušnje in starševski stres
Hčere, ki doma v času otroštva in adolescence niso bile priča ali deležne zlorab otrok se
v doživljanju starševskega stresa razlikujejo od tistih, ki so doživele eno ali več vrst
otroške zlorabe. Zanimivo pa je, da rezultati kažejo le razlike v doživljanju starševske
stiske, ne pa tudi v dimenzijah, ki zadevajo odnos do otroka.
Presenetilo nas je, da je bilo v času odraščanja in pubertete kar pri 44 % udeleženk
prisotno doma vsaj eno tvegano vedenje. Glede na to, da smo v vprašalniku navedli šest
vrst tveganega vedenja: čustvena, fizična in spolna zloraba otrok; alkoholizem in
zloraba drugih substanc ter psihična bolezen in nobene od teh vrst tveganega vedenja
nismo posebej opisovali, pomeni, da so, predvsem zlorabo otrok udeleženke lahko
prepoznale na osnovi poznavanja ali nepoznavanja teh vrst zlorab. Čeprav smo pri
končni obdelavi podatkov na osnovi opisnih odgovorov udeleženk dodali kategorijo
nasilje med staršema, pa ni bilo ponujeno kot oblika tveganega vedenja vsem
udeleženkam. Na osnovi teh pomanjkljivosti sklepamo, da je bilo prisotnega več
tveganega vedenja.
Glede na to, da nismo preverjali niti kdo je zlorabljal otroke, niti, ali so bile udeleženke
same deležne te zlorabe ali so je bili deležni drugi otroci v družini, rezultati kažejo, da
je prisotnost zlorabe (ene ali več) v preteklosti kljub tem pomanjkljivostim
zaznamovala tudi odnos z materjo v sedanjosti, o čemer bomo več razpravljali v
poglavju o odnosu z materjo.
Stres ne vpliva le na materino telesno in duševno zdravje, temveč se odraža tudi v
materinem odnosu do otroka. Raziskave jasno kažejo, da ima stres ključno vlogo pri
mamini razpoložljivosti in njeni psihobiološki uglašenosti z otrokom, saj vpliva na socialne
interakcije, sploh na interakcijo med materjo in otrokom. Tako so mame v stresnem
obdobju manj senzitivne, bolj razdražljive, kritične in kaznovalne ter kažejo manj topline in
senzitivnosti v interakcijah s svojimi otroki (Suter in dr. 2007, 46). Stres ima torej moč
resno prekiniti starševska ravnanja in rezultat tega je nižja kvaliteta interakcije med materjo
in otrokom. Na to pomembno vpliva tudi naučena čustvena disociacija pri mami, ki kaže
njen nivo in zgodovino izkušenj regulacije pomembnih čutenj (Rahne Mandelj 2015, 57).
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7.2

PARTNERSKI ODNOS IN MATERINSTVO

7.2.1 Zakonsko zadovoljstvo in diferenciacija
Raziskovalci ugotavljajo, da so z zakonom bolj zadovoljni tisti posamezniki, ki
dosegajo višje ravni diferenciacije, da je izrednega pomena za odnos prekinitev stika
(cut-off), saj zagotavlja ali onemogoča čustveno razpoložljivost (Skowron in
Friedlander 1988; Skowron 2000; Kaleta 2014, 305), ki je pomembna za oblikovanje in
ohranjanje zadovoljivih odnosov. Tudi rezultati naše raziskave kažejo, da se višje
zakonsko zadovoljstvo povezuje z višjo diferenciacijo. Zadostna čustvena diferenciacija
posameznika zagotavlja, da lahko prepozna sebe in se razmeji od čutenj drugih. V
stresnih okoliščinah so visoko diferencirane osebe bolj odporne na stres in razvijejo
manj nefunkcionalnih simptomov kot slabo diferencirani posamezniki, ki se na
napetosti v odnosih odzovejo s prekinitvijo stika in vzdrževanjem odmaknjenosti ali s
pretiranim iskanjem stika in bližine tako do partnerja kot drugih posameznikov, kar vodi
v probleme v odnosih (Kerr in Bowen 1988). Odnosi prebujajo in poustvarjajo nove
ranjenosti (predvsem zakonski odnos in odnos z otrokom), ko je težkih čutenj in
procesov preveč in onemogočajo tudi zadostno diferenciacijo, ki bi zagotovila
posamezniku, da lahko sebe prepozna in razmeji od čutenj in potreb drugih (Rahne
Mandelj 2015, 203).

7.2.2 Zakonsko zadovoljstvo in starševski stres
V raziskavi smo predvidevali, da bodo hčere, ki so v zakonu manj zadovoljne,
doživljale višji starševski stres. Hipotezo smo potrdili, saj so matere, ki so dosegale
višje zakonsko zadovoljstvo, doživljale tudi manj starševskega stresa. Podobne rezultate
kažejo tudi druge raziskave, in sicer, da se višji starševski stres povezuje z nižjim
zakonskim zadovoljstvom (Webster-Stratton 1989) in nižjo kvaliteto zakona (Lavee idr.
1995, 114). Starši, ki so bolj zadovoljni v zakonu, dosegajo tudi višje starševsko
zadovoljstvo (Elek 2003, 45). Me-Kyoung (2010) ugotavlja, da se zakonsko
zadovoljstvo in starševski stres povezujeta le pri materah. Tudi Fowers (1991, 211)
ugotavlja, da le matere, ki doživljajo zakonsko stisko, doživljajo tudi več starševske
odgovornosti kot očetje.
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7.2.3 Partnerjeva pomoč pri starševstvu, zakonsko zadovoljstvo in
starševski stres
Za doživljanje starševskega stresa pa je izrednega pomena tudi pomoč partnerja, ki jo
prejme mati. Kot ugotavlja Me-Kyoung (2010), ima partnerjeva pomoč pomembno
vlogo pri zniževanju starševskega stresa. Belsky (1984) celo trdi, da je opora socialne
mreže manj pomembna kot partnerska opora, kar pripisuje temu, da posamezniki v
partnerski odnos vlagajo več energije in časa kot v ostale odnose. Raziskave kažejo, da
partnerska opora lahko zmanjšuje vpliv usklajevanja različnih vlog tako, da učinkuje na
zaznane stresorje (Carlson in Perrewe, 1999). Pomembno vlogo ima tudi pri
zadovoljstvu z zakonom pri starših mlajših otrok (npr. Deater-Deckard in Scarr, 1996).
Ker je partnerjeva opora izredno pomembna za kakovost odnosa in zadovoljstvo v
zakonu (Dehle, Larsen in Landers 2001), smo analizirali tudi partnerjevo pomoč pri
skrbi in vzgoji otroka in ugotovili, da hčere, ki jim je mož zelo pomagal pri skrbi in
vzgoji otrok, doživljajo višje zakonsko zadovoljstvo kot hčere, katerim je mož manj
pomagal, ali jim sploh ni. Prav tako tiste so hčerke, kjer je partner prispeval k vzgoji in
skrbi za otroke manj, kot so prispevale same, pomembno manj zadovoljne v zakonu kot
hčere, ki jim je partner več pomagal. Partnerjeva pomoč se povezuje tudi z nižjim
starševskim stresom.
Starši, ki ne zaznavajo opore s strani bližnjih, predvsem svojih partnerjev, in so hkrati
še nesrečni v svojih zakonih, poročajo o višjih ravneh starševskega stresa (DeaterDeckard in Scarr (1996). Žene doživljajo manj starševskega stresa, če jim partner
pomaga. Tako partnerjeva opora pripomore tudi k boljšemu delovanju posameznika kot
starša, tako pri očetih kot pri materah (Belsky in Rovine 1990), in je pomemben
dejavnik pri uspehu družin z dvema zaposlenima (Scarr, Phillips in McCartney 1989).
Zanimivo je, da so hčerke zelo različno zaznavale raven moževe pomoči (zelo, nekako,
sploh ne) pri negi in vzgoji otrok v primerjavi s skrbjo in vzgojo, ki so jo prispevale
same (več kot pol, pol, manj kot pol). Iz tega lahko sklepamo, da je doživljanje hčerk,
koliko jim oziroma jim je partner pomagal, lahko različno od tega, koliko mož dejansko
sodeluje pri negi in vzgoji otrok. Vidimo, kot ugotavljata tudi Priel in Besser (2002,
343), da na doživljanje zelo vpliva konstrukcija socialne realnosti, na osnovi katere hči
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lahko doživlja pomoč kot razpoložljivo ali nerazpoložljivo. Zaznana pomoč ima večjo
težo kot dejansko prejeta pomoč, ker naj bi bolj dosledno spodbujala psihološko zdravje in
varovala posameznika v stresnih obdobjih. Wethington in Kessler (1986) menita, da je

zaznava dostopnosti opore sama po sebi lahko tolažilna ali pa zagotavlja občutek
psihološke varnosti, ki osebo motivira za to, da se sama spoprime s težavo. To se
povezuje z izsledki medosebne nevrobiologije, saj so se na podlagi medosebnih
odnosnih procesov oblikovali načini, kako se posameznik prilagaja na psihološke strese
in katera čutenja jih spremljajo oziroma ali se lahko v času stresa zanese na možgane
drugih, ki mu bodo v podporo, regulacijo in pomoč pri ohranjanju stabilnosti in zdravja
možganov (Cozolino 2002). Te izsledke potrjujejo ugotovitve Smitha (1986), da je
moževa pomoč pomembna za zmanjšanje starševskega stresa matere, vendar predvsem
v obliki čustvene podpore, če hkrati sprejema svojo očetovsko vlogo, pozitivno ocenjuje
svoje ženo in z njo sodeluje. Bolger, Zuckermann in Kessler (2000) zaključujejo, da
pride do najboljšega psihološkega izida za posameznika takrat, ko oseba ve, da je opora
na voljo in ne takrat, ko jo sama išče.
Tako raziskave kažejo, da se s socialno pomočjo povezuje tudi zadovoljstvo in
učinkovitost v izpolnjevanju starševske vloge (Cowan in Cowan 1995; Priel in Besser
2002). Dehle, Larsen in Landers (2001) so ugotovili, da so bili posamezniki, ki so poročali
o višjih merah partnerske opore, bolj zadovoljni z zakonom, imeli so manj simptomov

depresije ter bolj obvladljive nivoje stresa. Zdi se, da ima podpora zakonca najgloblji
vpliv na materino blagostanje in na prilagajanje materinstvu (Cox idr. 1989; Crnic idr.
1983; Levitt idr. 1986).
Merjenje zakonskega zadovoljstva smo v raziskavo vključili zato, ker raziskave jasno
kažejo, da zakonski odnos vpliva na odnos med staršem in otrokom in tudi obratno
(Belsky 1981). Kadar je mati pod stresom, se vklopi mezanizem navezanosti in išče
osebo varnosti, ki bi ji pomagala pomiriti tesnobo, kar pomembno vpliva na njene
starševske sposobnosti in odzive na otroka (prim. Suter idr. 2007), zato je pomembno,
da je partner v življenju matere oseba varnosti. Poleg tega se naši možgani zanašajo na
možgane drugih, da lahko ostanejo zdravi, posebej takrat, ko so v stresu. V primeru
soočenja z boleznijo, katastrofo, stresom ali izgubo, se ljudje obrnemo drug na drugega
po tolažbo, podporo, regulacijo in ohranjanje stabilnosti (Cozolino 2002, 229), kar je
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posebej pomembno v doživljanju starševskih stisk. Da se partnerski odnos pomembno
povezuje z nižjim starševskim stresom, dokazuje tudi raziskava starševskega stresa med
samskimi in poročenimi materami, saj slednje doživljajo pomembno manj starševskega
stresa (Copeland in Harbaugh 2005, 139), česar pa niso potrdili v kasnejši raziskavi
(Copeland in Harbaugh 2010, 129).

7.2.4 Zakonsko zadovoljstvo in primarni odnosi
Otrok v primarnih odnosih ob materi in očetu izgrajuje modele odnosov in jih
poustvarja tudi v prihodnosti, posebej z romantičnimi partnerji (Gostečnik 2010). Zato
nas je zanimalo, kako se izkušnje iz primarne družine oziroma s staršema povezujejo z
odnosom z romantičnim partnerjem. Preverili smo, kako je zakonsko zadovoljstvo
povezano z doživljanjem starševstva matere in očeta ter ali sta dosežena raven
diferenciacije od primarne družine in sedanja navezanost na mater tudi kazalnika
zadovoljstva z zakonom. Ugotovili smo, da višje zakonsko zadovoljstvo doživljajo
hčere s pozitivno izkušnjo starševstva matere ali očeta. Hčere z višjim zakonskim
zadovoljstvom doživljajo tudi več zadovoljstva v odnosu z materjo, ob njej doživljajo
več bližine, imajo več občutka, da se lahko zanesejo na mater, ter ob njej doživljajo
manj tesnobe. Vidimo, da se torej odnos do odnosa vzajemno dopolnjuje in se kaže tako
v odnosu do partnerja in do matere. To potrjujejo tudi izsledki druge raziskave, ki
kažejo, da mladi, ki so odraščali ob skrbnih in vključenih starših, izražajo veliko topline
in malo sovražnosti tudi do romantičnega partnerja. Hkrati imajo bolj kvalitetne odnose,
v katerih doživljajo več sreče in zadovoljstva kot mladi, ki so odraščali ob manj
vključenih in manj skrbnih starših (Conger idr. 2000). Tudi Perren in sodelavci (2005)
so ugotovili, da matere in očetje, ki so imeli pozitivno izkušnjo odnosa med svojima
staršema, v prvem letu po rojstvu otroka niso poročali o povečanju medsebojnega
konflikta, razvili pa so tudi višjo sposobnost medsebojnega dialoga kot tisti z negativno
izkušnjo. Slednji so doživljali po rojstvu otroka tudi največje negativne spremembe v
kvaliteti svojega partnerstva in razočaranje v pričakovanjih do sebe kot starša. Manjše
zadovoljstvo z zakonom je bilo vezano na zmanjšanje komunikacije in senzitivnosti
med partnerjema (Perren idr. 2005, 454). Raziskave, ki jih zanima odnos med
starševsko vlogo očeta in matere in zakonskim zadovoljstvom, so povezane tudi z
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raziskovanjem navezanosti, saj navezanost kaže na odnose, ki jih je imel posameznik v
svoji primarni družini (Bowlby 1969). Feeneyjeva (1996, 401) je ugotovila, da so z
zakonom bolj zadovoljni tisti partnerji, ki jim je bližina v odnosih prijetna in doživljajo
nizke ravni tesnobe (varno navezani).

7.3

ODNOS Z MATERJO

Čeprav smo želeli obravnavati odnos z materjo ločeno, smo videli, da so odnosi iz
primarne družine in sedanji odnosi s starši vpleteni tako v doživljanje odnosa z otrokom
kot tudi s partnerjem. Rezultati so pokazali, da se glede na doživljanje odnosa z materjo
hčere z vidika stila navezanosti razlikujejo med seboj v vseh dimenzijah, ki smo jih
merili. Varno navezane hčere (doživljajo veliko bližine in odvisnosti in malo tesnobe v
odnosu do matere) so tudi veliko bolj zadovoljne v odnosu z materjo. V diferenciaciji,
zakonskem zadovoljstvu in starševskem stresu pa najbolj izstopajo prestrašeno
navezane hčere. Raziskave so potrdile predvidevanje teorije navezanosti, da se
navezanost ohranja tudi do odraslosti in se celo prenaša v naslednje generacije (Bowlby
1969; van Ijzendoorn 1992). Zato lahko predvidevamo, da odnos, ki ga ima hčerka z
materjo danes odraža zgodovino njunih preteklih odnosov, smo pa najprej preverili,
kako se odražajo v njuni medsebojni komunikaciji.

7.3.1 Trenutni odnos z materjo
Na praktično povezanost matere in hčere kaže njuna komunikacija. Zanimalo nas je,
koliko se hčere obračajo na mater po starševski nasvet in pogovor, pa tudi katera skrbi
za njuno medsebojno komunikacijo.
Pogovor in iskanje nasvetov o starševstvu
Nelsonova (2003) je v svoji metaanalizi ugotovila, da raziskave kažejo, da se v prehodu
v materinstvo spremenijo odnosi z družino in prijatelji. Mnoge matere poudarjajo
pomen družine in prijateljev ob prehodu v materinstvo. Pomembno je, da se lahko
pogovorijo o svojih pomislekih, skrbeh, vprašanjih in konfliktih, kar jim zagotavlja
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občutek, da so ravnale primerno, jih pomirja in krepi občutek samozavesti (Barclay idr.
1997). Matere pogosto izražajo občutke o povečanem pomenu družine, spremenjenem
občutku bližine s svojimi primarnimi družinami in novo empatijo do staršev.
Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da se hčere pogovarjajo in obračajo po nasvete
najpogosteje na svoje partnerje in prijatelje, poleg tega pa tudi na svoje matere. In prav
pri materah (ne pa pri očetih) se je pokazala razlika med varno navezanimi hčerami. Ne
le, da so jim poleg moža po rojstvu prvega otroka pomagale matere, temveč
predstavljajo tudi pomembno oporo pri pogovoru o vzgoji in iskanju nasvetov. Varno in
tesnobno navezane hčere se pomembno več pogovarjajo tudi s taščo, ter iščejo vzgojne
nasvete pri materi, hkrati pa se manj pogosto obračajo po vzgojne nasvete na plačane
strokovnjake in podporne skupine, stare starše in Boga, kot odklonilno in prestrašeno
navezane hčere. Varno navezane hčere tudi ne iščejo tako pogosto vzgojnih nasvetov v
knjigah in revijah o starševstvu ter na internetu kot ne-varno navezane hčere. To kaže na
temeljno nezaupanje hčera do mater, saj ne zaupajo materam, da jim lahko v starševstvu
pomagajo, ker verjetno ne verjamejo, da imajo koristne in zaupanja vredne informacije,
po drugi strani pa kot smo rekli, lahko tako pogovori povzročajo le konflikt in se jih
zato odklonilno in prestrašeno navezane hčere, ki v odnosu z materjo doživljajo najmanj
bližine, raje izogibajo.
Raziskave kažejo na pomen materine podpore posebej pri tistih mladih materah, ki so
doživele večje življenjske stresne dogodke ali so imele težak porod (Yoshida idr. 1997,
69). Tudi Grassely in Eschiti (2008) ugotavljata, da mlade matere potrebujejo in si
želijo pomoč svoje matere pri vzpostavljanju in ohranjanju dojenja si želijo predvsem
materine ljubeče podpore in tega, da se materam zdi dojenje pomembno, četudi same
niso dojile. Pogosto pa materina podpora, nasveti in skrbi odražajo kulturna prepričanja,
ki ne zagovarjajo dojenja (Grassley in Eschiti 2008, 329). Pomoč staršev po porodu
znižuje depresivno simptomatiko in krepi občutek materine lastne učinkovitosti
(Haslam, Pakenham in Smith 2006, 276). O zbližanju z družinami ne poročajo vse
matere, saj pogosto odločitev hčere, ki je v nasprotju s pričakovanji družine, povzroči
nesprejemanje, in posledično oddaljitev od družine (Nelson 2003, 473) ali pa, kot
ugotavlja Rahne Mandeljeva (2015), matere kljub želji, da bi v času nosečnosti ali po
porodu, ob skrbi za dojenčka, vzpostavile stik z materjo, doživljajo mati ali kot
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čustveno prazno, oddaljeno, togo in nezanesljivo, ali kot čustveno zasedeno s strahom in
tesnobnostjo in ne zdržijo ob čutenjih in dogajanjih, ki se ji pojavljajo ob stiku s hčerjo
in njenim otrokom, ali pa so matere odkrito konflikte in v odnos s hčerjo vstopajo s
poučevanjem in neupoštevanjem ali celo z jezo (Rahne Mandelj 2015, 266). Čeprav v
omenjeni raziskavi stili navezanosti niso definirani, lahko predvidevamo, da je profil
mater, na katere se hčere iz naše raziskave (odklonilno in prestrašeno navezane) ne
obračajo po nasvete in pomoč, podoben. Za odklonilno in prestrašeno navezane osebe
velja, da imajo negativno podobo o drugih (Barthlomew 1990). Dejansko gre pri teh
dveh stilih za dva različna načina izogibajočega vedenja. Medtem ko so prvi socialno
negotovi, se težko postavijo zase in si v odnosih izborijo svoj prostor, se drugi pretirano
postavijo zase in delujejo hladno in odbijajoče (Erzar in Kompan Erzar 2011, 205).
Čeprav ne moremo z gotovostjo trditi, da je stil navezanosti na mater v odraslosti enak
tistemu iz otroštva, lahko glede na raziskave stabilnosti navezanosti predvidevamo, da
stili navezanosti, ki so nastali v otroštvu, ostajajo bolj ali manj enaki tudi v nadaljnjem
življenju (Benoit in Parker 1994; Fonagy idr. 1991; Hazan in Shaver 1987; Mikulincer
in Florian 1999b). Iz tega lahko predvidevamo, da so odklonilno in prestrašeno
navezane hčere odraščale ob materah, ki so bile čustveno oddaljene in precej
nenaklonjene telesnim stikom in so (tudi zaradi lastnih navezovalnih izkušenj) delovale
sicer pozorno in skrbno, vendar nekonsistentno z določenimi pridržki, zaradi česar, so te
hčere razvile način, da mater na nek način ignorirajo in se izmikajo stiku, čeprav v sebi
čutijo veliko stisko. Čeprav so kot otroci ponavadi neproblematične in čustveno
neodzivne, raziskave kažejo, da taki otroci doživljajo močan stres in hudo notranjo
stisko, ki se jo naučijo zadržati (Erzar in Kompan Erzar 2011, 125).
Zanimivo je, ker se edina, čeprav nizka povezanost kaže med diferenciacijo in
informacijami, ki so jih hčere prejele o svojem otroštvu in o nosečnosti od matere.
Raziskave kažejo, da so bolj diferencirane hčere, ki od staršev prejmejo več čustvene
opore (Schwartz idr. 2006, 41), kar iz naše raziskave ni razvidno, za kar sta lahko dva
razloga: raziskava je narejena na vzorcih študentk (Schwartz idr. 2006) in njihovih
ugotovitev ne moremo prenesti na matere, po drugi strani pa je pri udeleženkah naše
raziskave od prve nosečnosti in poroda pogosto preteklo več let, tako da čustvena opora
matere prejeta v prvi nosečnosti in po porodu, od katerega je preteklo že nekaj časa,
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takrat ni bila več bistvena za diferenciacijo hčere. Očitno pa prejete informacije o
svojem otroštvu in o nosečnosti ter porodu materam dajejo možnost, da spoznavajo sebe
in mater in zmorejo večje diferenciacije misli in čustev, ki so povezana z njenim lastnim
otroštvom in z materino izkušnjo nosečnosti in poroda, ki je podlaga informacijam, ki jo
da hčeri. Tako kot poslušanje in pripovedovanje porodne zgodbe za hčerko pomeni
boljši odnos z materjo in višjo samopodobo (Hayden idr. 2006, 373), tako tudi očitno
pomeni manj zlitosti in boljše zaupanje v svoje lastne misli in občutja.
Skrb za medsebojno komunikacijo
Zelo pomemben odraz odnosa med materjo in hčerjo je skrb za medsebojno
komunikacijo. Kadar mati in hči enakovredno srbita za njuno komunikacijo, je hčeri
bližina z materjo bolj prijetna, in se lahko zanese na njeno pomoč, ko jo bo potrebovala
ter je na splošno bolj zadovoljna v odnosu z materjo.
Izredno zanimiv je tudi podatek, da hčere, ki za komunikacijo z materjo skrbijo
pretežno same, doživljajo pomembno več tesnobe, ki odraža strah pred zavrnitvijo
oziroma strah, da ni ljubljena. Predvidevamo, da enakovredna ali materina skrb za
komunikacijo predstavlja hčeram neko gotovost, da je mati v stiku z njimi, da ji ni
vseeno, kaj se s hčerjo dogaja, in na tak način izraža prisotnost in zavzetost v odnosu do
svoje hčere tudi v odraslosti. Kot sta ugotovili Harriganova in Miller-Ottova (2013), je
pomembno, da mati spoštuje hčerino samostojnost in ji daje hkrati občutek, da je vedno
na razpolago in da je mati tista, ki nosi odgovornost kako, in na kakšen način
komunicirati s hčerjo. Lahko predvidevamo, da hčeri tudi v odraslosti, v obdobju
starševstva, tak način komunikacije zagotavlja varnost in občutek bližine z materjo. Če
pa mora hči sama skrbeti za komunikacijo niti ne preseneča, da doživlja pomembno več
tesnobe, saj je ves čas v dvomu, ali jo bo mati zavrnila, ko jo bo poklicala, in ves čas
dvomi, ali jo ima mati sploh rada, glede na to da s tem, ko hčere ne pokliče, kaže, kot da
ji je vseeno ali ima stik s svojo hčerjo ali ne.
Tudi Rastogijeva (1995) in Onaylijeva (2010) sta preverjali, kdo skrbi za komunikacijo
med materjo in hčerjo, vendar je Rastogijevo (1995) zanimalo to vprašanje samo,
primerjalno med različnimi skupinami, Onaylijeva (2010) pa teh odgovorov v rezultatih
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sploh ni obdelala. Zanimivo je, da iskanje člankov o komunikaciji med materjo in
hčerjo na internetu, ponudi več strani raziskav o komunikaciji glede spolnosti, predvsem
z najstniškimi hčerami, pa tudi o komunikaciji z ostarelimi materami, medtem ko so
raziskave o komunikaciji z odraslo hčerjo, ali hčerko mamico, zelo redke.
Ko ženska postane mati, nosi v sebi notranje podobe sebe in drugih, ki ji dajejo okvire,
kako doživlja sebe, druge in svet (Bowlby 1969). Vsaka ženska ima posebno in
edinstveno vlogo v svojem materinstvu in v življenju vsakega otroka in vsaka mati
svoje starševstvo oziroma materinstvo doživlja na svojski način (Kompan Erzar in
Poljanec 2009). Vendar kljub tej posebnosti in edinstvenosti vsake posamezne izkušnje
rezultati raziskav kažejo, da je nekaterim materam v materinstvu lažje, drugim težje, da
nekatere doživljajo več stresa, druge manj. Raziskave navezanosti tudi kažejo, da so
izkušnje iz zgodnjega otroštva povezane z izkušnjami v partnerstvu in starševstvu. Od
hčerine navezanosti na mater pa je odvisno, kako sama vidi svoje materinstvo (Fisher
1986). Za žensko je odnos z materjo posebej pomemben, ker se hčerine sheme in
predstave o sebi kot materi začno oblikovati že v zgodnjem otroštvu z načinom, kako je
mati skrbela zanjo (Raphael-Leff 1998). Materini načini rokovanja, doživljanja in
čustvovanja niso le kognitivne sheme, temveč telesni spomini, ki so implicitno vgrajeni
v hčerino telo.

7.3.2 Odnos z materjo v času prehoda v materinstvo
Nosečnost je kritična točka razvoja, ki zahteva prehod na kompleksnejši nivo psihične
adaptacije, kar še posebej velja za prvo nosečnost, ki ima znotraj življenjskega cikla
posebno vrednost v opazovanju odzivov na spremembe, v njej pa so izraziteje
reaktivirane tudi vsebine, povezane z odnosom ženske z lastno materjo (Priel, 2001). V
prehodu v starševstvo se poveča obremenitev matere in sama postane oseba navezanosti
za lastnega otroka. Nove obremenitve in formiranje nove navezanosti hkrati poveča tudi
potrebo po stiku in aktivacijo sistema navezanosti matere (Bowlby 1969/1982, Jones
idr. 2015, 236), ko išče oporo pri možu in pri materi, pri svoji primarni družini oziroma
kot kažejo raziskave, si hčere poleg moževe pomoči želijo predvsem materino pomoč
(Levitt idr. 1986).
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Materina pomoč
Podpora matere igra pomembno vlogo pri prehodu v materinstvo (Fischer 1981; Tinsley
in Parke, 1984). Ugotovitve Fischerjeve (1981) kažejo, da kadar hčere postanejo matere,
se tako mati, kot hči bolj nagibata k temu, da postaneta bolj vključeni v življenje druga
druge (Fischer 1981, 1). Ženske dosledno poročajo, da največ podpore po porodu
prejmejo od svojih partnerjev ali od svojih mater (Coffman idr.1989; Crnic idr. 1983;
Levitt, Weber in Clark 1986), kar kažejo tudi rezultati naše raziskave, saj je kar 62 %
hčera prejelo materino pomoč po rojstvu prvega otroka. Tudi Edelmanova (2007)
poroča, da je od matere prejelo pomoč po porodu 54 % hčera. Polovico manj, 30 % jih
poroča, da je prejelo tudi pomoč tašče, v raziskavi Edelmanove in pa 35 % (2007, 364).
Za hči je odnos z materjo izredno pomemben, predvsem pa je pomembna kvaliteta
njunega stika. Ob tem se pokažejo vzorci navezanosti, ki nakazujejo, kako se mati
odzove na hčerino potrebo po večji bližini in podpori. Če ima mati s hčerjo zgodovino
pozitivnega stika in slišanosti, sprejetosti in vzajemne rasti, če je bližina med njima
zaželena (je način bivanja v žensko-ženskih odnosih), se na razvojne potrebe ne bo
odzvala ogroženo in bo hčeri lahko v pomoč. Tako bo lahko hči svojo notranjo varnost
prenesla tudi naprej na otroka (Rahne Mandelj 2015, 265).
Rezultati naše raziskave kažejo, da prejmejo varno navezane hčere pomembno več
materine pomoči po porodu kot ne-varno navezane. Bolj natančen pogled v način
materine pomoči v času prve nosečnosti in po porodu je pokazal, da so varno navezane
hčere prejele pomembno več čustvene in praktične pomoči od odklonilno in prestrašeno
navezanih. Tesnobno navezane so prejele več praktične pomoči kot prestrašeno
navezane. Varno navezane so tudi najbolj pogosto prejele ravno toliko pomoči in
informacij, kot so jih potrebovale, prestrašeno navezane hčere najpogosteje niso prejele
niti čustvene opore niti praktične pomoči, pa tudi nobenih informacij o svojem otroštvu,
o nosečnosti in o sebi kot materi. Tudi odklonilno navezane hčere najpogosteje niso
prejele nič informacij o nosečnosti in o sebi kot materi. Te informacije so pogrešale tudi
tesnobno navezane, predvsem pa so si želele več čustvene opore, kot so je prejele.
Kakor ugotavljajo raziskovalci, je obdobje prehoda v materinstvo stresna izkušnja
(Gage in Christensen 1991) in lahko razumemo iskanje podpore v tem času tudi kot
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odziv na stresni dogodek. Raziskovalci ugotavljajo, da različno navezani posamezniki
iščejo različne načine soočanja s stresom. Tako varno navezani in tesnobno navezani
posamezniki poiščejo in prejmejo pomoč prijateljev in družine (tesnobni uporabljajo
tudi strategije izogibanja), odklonilno in prestrašeno navezani posamezniki pa poiščejo
pomoč manj pogosto in se na nek način oddaljijo (Ognibene in Collins 1998, 323).
Vidimo, da so odklonilno in prestrašeno navezane hčere (izogibajoče navezane) tudi v
naši raziskavi prejele najmanj materine pomoči, pri čemer gre za dva vidika: (1)
doživljanje razpoložljivosti socialne pomoči, ker ji notranji delovni modeli sebe in
drugih pravijo, da ni vredna, da bi ji kdo pomagal, niti drugi niso vredni zaupanja, da bi
ji lahko pomagali oziroma zanikajo svoje navezovalne potrebe in se raje zanesejo le
nase (Skowron in Dendy 2004). (2) Drugi vidik pa je, da imajo izogibajoče navezani
posamezniki zgodovino stika s primarno osebo navezanosti, ki je ponavadi, sploh v
primeru naše raziskave, mati, ob kateri so oblikovale tako navezanost. Zato
predvidevamo, da so imele te hčere matere, ki so minimalizirale in odklanjale njihove
navezovalne potrebe, ki so včasih sicer delovale skrbno, vendar nekonsistentno (Erzar
in Kompan Erzar 2011, 125). Tesnobno navezane osebe, kot smo videli sicer, tudi iščejo
in prejmejo pomoč prijateljev in družine, vendar kot kažejo rezultati naše raziskave,
hčere niso prejele dovolj čustvene opore. Glede na stabilnost stilov navezanosti (Van
Ijzendoorn 1995) lahko predvidevamo, da so že kot otroci te hčere odraščale ob
materah, ki so izredno negotove, tako v ravnanju kot v doživljanju zato jim je bolje, da
so otroci od njih odvisni, ne glede na to, kaj jim otroci sporočajo in kakšne so njihove
potrebe (Erzar in Kompan Erzar 2011, 126). Tako nas niti ne preseneča, da tesnobno
navezane hčere poročajo, da so prejele le več praktične podpore, kot so jo potrebovale,
čustveno oporo pa so zelo pogrešale, zato sklepamo, da se je ohranil materin vzorec
ravnanja, ko pomaga ne glede na to, kakšne so resnične potrebe njene hčere.
Prav materina čustvena opora, ki so jo prejele v obdobju prehoda v materinstvo, se
najmočneje povezuje z zadovoljstvom v odnosu z materjo tudi v sedanjosti, so pa za
zadovoljstvo v njunem odnosu pomembna tudi praktična pomoč in prejete informacije.
Lahko rečemo, da čustvena opora, pa tudi praktična pomoč in prejete informacije,
kažejo na materino razpoložljivost in odprtost priti hčeri naproti in jo podpreti v njenih
prizadevanjih, poslušati v njenih skrbeh.
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Obdobje hčerinega prehoda v materinstvo je eno izmed kritičnih obdobij v odnosu med
materjo in hčerjo, ki prinaša določene spremembe (Gyesook 2004, 21).
Sprememba mnenja o materi po porodu
Hčerin prehod v materinstvo je velika življenjska sprememba, ki prinaša individualne
spremembe v življenju hčere in matere, prav tako pa tudi v njun medosebni odnos,
(Fischer 1986, Gyesook 2004, 21) in ponuja prostor refleksije oziroma priložnost za nov
in drugačen dialog med materjo in hčerjo. Hči ob prehodu v materinstvo prevrednoti
odnos z materjo in lahko do matere začuti več empatije, kar jo z materjo poveže, ali pa
jo zagleda v negativni luči, kar osmisli tudi dolgoletne probleme, ki jih je imela z
materjo (Manning 2002, 85-8), kar pogosto spremeni hčerin pogled na mater (Edelman
2007).
Primerjava rezultatov naše raziskave in raziskave Edelmanove kaže, da slovenske
matere, bolj pogosto niso spremenile mnenja o materi (34 %) v primerjavi z
Američankami (Am. 18 %). Tudi manj pogosto so poročale o pozitivnih spremembah
svojega mnenja o materah: npr. 28 % jih je mater bolj občudovalo (Am. 54 %), 36 % se
jih je zavedlo, koliko jih je imela mati rada (Am. 53 %). Najmanj razlik (le 3 %) med
vzorcema je na povečanem občutenju naklonjenosti do matere in pri negativnih
spremembah mnenja. Zanimivo je, da je Edelmanova (2007) primerjala mnenja hčera,
ki so imele v času poroda mrtve ali žive matere, pa ni bilo tako velikih razlik med
odgovori, kot so v slovenskem vzorcem. Tudi druge raziskave kažejo, da hčere po
rojstvu otroka poročajo o povečanem pomenu družine, spremenjenem občutku bližine s
svojimi primarnimi družinami in poročajo o novi empatiji do staršev (Cudmore 1997;
Smith-Pirerce 1994; Hart 1981).
V naši raziskavi nas je zanimala razlika v spremembah mnenja o materi glede na stil
navezanosti na mamo. Predvidevali smo, da varno navezane hčere, ki imajo izkušnjo
ljubeče, skrbne, prisotne in zavzete matere, ob svojem prehodu v materinstvo
spremenijo mnenje na pozitivno, kar so rezultati raziskave potrdili. Pokazalo se je tudi,
da so prestrašeno navezane hčere večinoma spremenile mnenje v negativno, prav tako
odklonilno navezane, samo da one niso podvomile, da jih mati ne bi imela rada. Najbolj
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nepredvidljiv vzorec kažejo tesnobno navezane hčere, saj so označevale prav tako
pogosto pozitivne kot negativne spremembe mnenja (imela/ni imela rada; sem jo
bolj/manj občudovala).

7.4

PRIMARNA DRUŽINA IN ODNOSI

7.4.1 Odraščanje ob materi
Rastogijeva (1995) je v svoji raziskavi obdelala vprašanje, kako dolgo so hčere živele z
materjo, vendar jo je zanimalo le, ali obstaja razlika glede na etnične skupine, kjer ni
opazila pomembnih razlik, ne pa tudi glede na dimenzije odnosa z materjo. To smo
preverili v naši raziskavi in ugotovili, da hčere, ki so živele s svojo materjo manj kot 15
let, v sedanjem odnosu ne čutijo toliko bližine in se ne morejo toliko zanesti nanjo kot
hčere, ki so živele z materjo dlje časa. Presenetljivo je, da med njimi ni razlik v
zadovoljstvu v odnosu z materjo niti ni razlik v tesnobi oziroma, da jih je strah, da jih
bo mati morda zavrnila ali da jih nima rada. Presenetilo nas je, ker se dimenzije bližine,
odvisnosti in tesnobe ter empatije, spoštovanja in skladnosti zelo visoko povezujejo v
celotnem vzorcu. Pri pregledu postavk lahko vidimo, da se dimenzijo bližine preverja z
besedami: zbližati, približati, bližina, tesen odnos, ki se ga lahko razume kot fizično
in/ali čustveno bližino (»... lahko se zbližam ...«; »... preveč približala ...«; »... sva si
blizu ...«; »... biti bližje kot je prijetno ...«). Na dimenziji tesnobnosti, ki je del istega
vprašalnika kot bližina in odvisnost, lahko vidimo, da gre za preverjanje skrbi in strahu
glede čustev matere do hčere. Na dimenzijah vprašalnika o zadovoljstvu v odnosu z
materjo, ki meri empatijo, pa so uporabljene besede in besedne zveze, ki označujejo
bližino mišljenja in čustvovanja (» ve, kaj hočem povedati.«; » začuti, kaj čutim.«; »
razume, kaj govorim.«), na dimenziji spoštovanja gre za materino spoštovanje hčere kot
osebe in odnos do nje (» sem ji všeč.«; » me spoštuje.«; » je prijazna in topla.«) ter na
dimenziji skladnosti besede, ki označujejo pristnost in naklonjenost (» se ne pretvarja«;
» je naklonjena.«; » izraža pristne vtise in občutke «). Hčere, ki so z materjo živele manj
kot 15 let, so bile fizično oddaljene od matere in vzroka za tako zgoden odhod od doma
nismo preverjali. Očitno so te hčere lahko ohranile občutek čustvene povezanosti z
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materjo, ki se ne razlikuje od hčerk, ki so z materjo živele dlje časa, vendar čutijo
distanco do matere, ko gre za fizično bližino. Predvidevamo, da se lahko manj zanesejo
na pomoč svoje matere, ko jo potrebujejo, zaradi dejanske oddaljenosti, ki jo čutijo, do
matere. Gre za notranji delovni model hčere, ki doživlja mati kot osebo, na katero se ne
more zanesti, ker ni bila na razpolago v času, ko so se hčerini delovni modeli oblikovali,
oziroma so se zaradi ločenosti preoblikovali.
Starševstvo matere in odnos v sedanjosti
Ugotovili smo, da imajo hčere, ki so imele izkušnjo pozitivnega, prisotnega in
zavzetega starševstva matere, tudi v sedanjosti, ko so že same matere, boljši odnos z
materjo kot hčere, ki niso imele take starševske izkušnje. To potrjujejo tudi izsledki
raziskave Hammena in sodelavcev (1995), ki so raziskovali spominjanje in dejanski
odnos z materjo. Ugotovili so, da se delež hčerinih pozitivnih spominov povezuje z
dimenzijami bližine, odvisnosti in anksioznosti na vprašalniku RAAS. Tudi
Siddiquijeva in Eismannova (2000) sta raziskovali pomen spominov izkušnje
materinega in očetovega načina vzgajanja. Ugotovili sta, da je več spominov na
čustveno toplino in zaščitniško vlogo povezanih z materjo v primerjavi z očetovim
načinom vzgajanja. Ker podatki o starševski vlogi in starševskih stilih matere in očeta
slonijo na samooceni udeleženk, lahko predvidevamo, da vrednotenje sloni na neki
splošni oceni, ki je povezana z družinskim vzdušjem ter otroškimi in mladostnimi
spomini na mater in očeta. Na podlagi raziskave Hammena in sodelavcev (1995)
predvidevamo, da je več pozitivnih spominov povezanih s pozitivno starševsko vlogo.
Ugotavljamo, da hčere, ki so od staršev prejele pozitivno, vključeno in zavzeto
starševstvo, doživljajo v odnosu z materjo tudi danes več bližine. Če jo potrebujejo
vedo, da bo na razpolago in ne doživljajo tesnobe in strahu, da jih bo mati zavrnila ali
jih nima rada.
Ugotavljajo, da je za otrokov razvoj najprimernejši način starševstva tisti, ki daje otroku
in kasneje mladostniku izkušnjo ljubečih odzivnih staršev, ki so vključeni v njegovo
življenje, imajo bolj demokratično disciplino, ter spodbujajo otrokovo izraznost v
družini (avtoritativen) (Lamborn idr. 1991). Tak starševski stil sooblikuje varno
navezanost pri otrocih (Karavalis 2003, 153). To potrjujejo tudi rezultati naše raziskave,
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ki kažejo, da so imele varno navezane hčere pomembno bolj prisotno in zavzeto mater
kot ne-varno navezane hčere. Tudi prisoten in zavzet očetovski stil je pri varno
navezanih hčerah višji kot pri odklonilno in prestrašeno navezanih hčerah. Tudi
Karavasilis in sodelavci (2003), ki so preverjali povezanost med otrokovim
zaznavanjem materinega starševskega stila in kvaliteto navezanosti otrok in mlajših
adolescentov, so ugotovili, da so bili otroci, ki so doživljali svojo mater kot ljubečo,
odzivno in vključeno v njihovo življenje, v obeh skupinah varno navezani (Karavasilis
idr. 2003, 156).

7.4.2 Starševstvo očeta in odnos z materjo
Ugotavljamo, da je tudi pozitivno, prisotno in zavzeto starševstvo očeta povezano z
boljšim odnosom, ki ga ima hči z materjo. Zanimivo pa je, da je v primeru, ko je imel
oče negativno, nevtralno starševsko vlogo ali ga ni bilo, sicer odnos z materjo slabši,
vendar ni statistično pomembnih odstopanj v doživljanju odnosa z materjo.
Iz tega lahko sklepamo, da kadar ima oče pozitivno starševsko vlogo, ko je prisoten in
zavzet starš, pomaga tudi svoji ženi, da je lahko bolj osredotočena na otroka, bolj na
razpolago. Lahko bi tudi rekli, da lahko materi ob prisotnem in zavzetem partnerju, ki
sprejema in živi svoje očetovstvo, ni potrebno nadomeščati še odsotnega očeta, saj
matere, ki želijo otrokom nadomestiti očeta, izgubijo svoje materinstvo (Kompan Erzar
in Poljanec 2009). Raziskave kažejo, da je odnos med staršema oziroma partnerjema
zelo pomemben in lahko spodbuja ali pa zavira starševsko vedenje. Krige (1976) je v
svoji raziskavi odkril, da se ob prisotnosti čustvene topline, medsebojnega strinjanja in
pazljivega poslušanja med možem in ženo poveča tudi pozitivna čustvena interakcija z
otrokom. Opazil je, da žene, ki jih mož podpira, kažejo v odnosu s hčerko več
zadovoljstva, jo bolj pozitivno sprejemajo ter so bolj aktivno, brezpogojno in čustveno
prisotne.
V naši raziskavi sicer nismo preverjali kvalitete odnosa med staršema udeleženk, vendar
lahko sklepamo, da je oče, ki svojo ženo podpira v njeni starševski oziroma materinski
vlogi, tudi sam prisoten in dejaven v svoji očetovski vlogi, s čimer omogoča ženi, da je
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lahko, kot je opazil Krige (1976), v odnosu do hčere bolj zadovoljna, prisotna in
aktivna. To pa omogoča tudi hčeri izkušnjo pozitivne, prisotne in zavzete matere.

7.4.3 Navezanost, starševske vloge in stili matere in očeta
Hčere od matere potrebujejo ne le fizično, pač pa tudi čustveno prisotnost
Hčere z varno navezanostjo na mater označujejo starševski stil matere, večinoma kot
zelo prisoten in zavzet (58 %) in nekako prisoten in zavzet (36 %), kar pomeni, da
varno navezane matere označujejo mater kot prisotno in zavzeto kar v 94 %, medtem ko
očetov starševski stil varno navezane matere označujejo večinoma kot nekako prisoten
in zavzet (48 %) ter kot zelo prisoten in zavzet (21 %) in tudi kot nekako neprisoten in
nezavzet (19 %). Ta razlika lahko nakazuje, da hčere dojemajo očeta kot neprisotnega,
ko ga res ni in v njihovo življenje ni vključen v primerjavi z materino neprisotnostjo, ko
je večinoma vseeno fizično prisotna, dejansko pa zaposlena s čim drugim. Morda hčere
več pričakujejo od matere kot od očeta in prisotnost in zavzetost matere ne pomeni le
njene fizične prisotnosti, temveč tudi čustveno prisotnost. Glede na to, da raziskave
kažejo, da otroci že pri 12 mesecih uporabljajo različen vzorec navezanosti za vsakega
starša (Steele, Steele in Fonagy 1996) in da ostajajo vzorci navezanosti precej stabilni
skozi čas (Erzar in Kompan Erzar 2011, 25), bi lahko razlika v prisotnosti in zavzetosti
očeta nakazovala tudi različna stila navezanosti na mater in na očeta.
Povezanost starševskih značilnosti matere s starševstvom in navezanostjo hčere
Ugotovili smo, da so hčere, ki so imele bolj zavzete in prisotne starše, doživljale
njihovo starševsko vlogo tudi bolj pozitivno. Vendar se je ne glede na močno
povezanost starševskih vlog in stilov pokazalo, da se starševske značilnosti matere
močneje povezujejo z bolj prisotnim in zavzetim starševstvom matere kot z njeno
pozitivno starševsko vlogo. To pomeni, da bolj kot so bile njihove matere prisotne in
zavzete, bolj so jih hčere doživljale kot tople in ljubeče, skrbne in razpoložljive. Manj
pomembne materine starševske lastnosti so njena prožnost, učinkovitost in zabavnost,
še manj pomembna pa je materina užaljenost, ki se povezuje z neprisotnimi in
nezavzetimi materami, medtem ko materino zaščitništvo ne pove veliko o starševskem
stilu matere.
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7.4.4 Razvoj diferenciacije v primarni družini
Starševski stil lahko razumemo kot čustveno vzdušje med starši in otroki (Darling in
Steinberg 1993, 496), ki pojasnjuje določene kvalitete odnosa, saj čustvena bližina med
starši in otroki pripomore k razvoju otrok (Chao 2001, 496). Raziskovalci ugotavljajo,
da je stil starševstva matere in očeta, ki so ga odrasli doživljali kot otroci, pomemben za
odraslo diferenciacijo od primarne družine. Hčere, katerih mati je imela do njih
zavračajoč starševski stil, kažejo veliko nižje ravni diferenciacije (Schwartz idr. 2006,
41).

7.4.5 Negativne otroške izkušnje
Pomen mame za pojav zlorab(-be) in zaščito pred zlorabo(-bami) v družini
Leeb in sodelavci (2011) so opredelili negativne otroške izkušnje kot neposredne, ki so
posledica namerne fizične, psihične ali spolne zlorabe, ali posredne, ki so lahko
posledica zanemarjanja ali neustreznega nadzora otrok (Leeb idr. 2011), v primeru
duševnih bolezni, zlorabe različnih substanc, nasilja v družini, ki tudi ustvarja okolje, ki
je škodljivo za otroke (Roustit idr. 2009). Ugotovili smo, da se negativne otroške
izkušnje podobno povezujejo z materino in očetovo starševsko vlogo in starševskim
stilom. Ko negativne otroške izkušnje razdelimo na zlorabo otrok in tvegano vedenje
staršev, opazimo razlike. Opazili smo, da bolj kot je bila vloga matere v življenju hčere
negativna, bolj je bila mati neprisotna in nezavzeta, večja je verjetnost, da so hčere v
otroštvu doživele ali bile priča zlorabi otrok (fizična, psihična, spolna), ni pa velike
verjetnosti, da so bile priča tveganemu vedenju staršev. Rezultati kažejo na razliko med
materino in očetovo prisotnostjo in zavzetostjo, saj se nakazuje, da se zloraba otrok
močneje povezuje z materjo, čeprav je tudi očetovo negativno, neprisotno in nezavzeto
starševstvo dejavnik tveganja zlorabe otrok, pa tudi tveganega vedenja staršev
(alkoholizem, druga zloraba substanc, psihična bolezen).
Iz tega lahko sklepamo, da negativno vedenje staršev nima tolikšnega vpliva na
doživljanje starševske vloge kot pozitivne, nevtralne ali negativne, ko pa se
negativno vedenje staršev usmeri v otroke in gre za zlorabo otrok, pa se
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pomembno spremeni tudi otrokovo doživljanje staršev. Raziskave kažejo, da tak
kumulativen učinek povzroči alkoholizem, saj poveča tveganje za zlorabo otroka (Škrila
2005, 535).
Otroci z negativnimi otroškimi izkušnjami in uporaba starša s strani odraslih
otrok/hčera
Otroci in mladostniki z negativnimi otroškimi izkušnjami tudi kot odrasli doživljajo
sebe in odnose z drugimi kot bolj težavne, kot tisti otroci in mladostniki, ki takih
izkušenj niso imeli. Tako iz rezultatov naše raziskave je razvidno, da tako materino
neprisotno in nezavzeto starševstvo kot tudi več vrst tveganega vedenja v času otroštva
in adolescence oziroma večje število negativnih otroških izkušenj v domu hčere kažejo
na slabši odnos z materjo tudi v odraslosti. Primerjava je pokazala, da hčeram z več
vrstami tveganega vedenja staršev bližina z materjo ni prijetna, da težko zaupajo, da bo
mati na razpolago, ko jo bodo potrebovale, hkrati pa doživljajo, da mati v njunem
odnosu ni pristna in jim ni naklonjena.
Zanemarjanje in zloraba s strani staršev resno ogrožata otrokov občutek varnosti in se
največkrat pojavljata skupaj. Večina otrok kaže znake ne-varne ali dezorganizirane
navezanosti. Kadar so v stiski, jih prisotnost skrbnika zbega, prestraši in dodatno
vznemiri, saj v njih prebudi pretekle izkušnje zlorabe (Erzar in Kompan Erzar 2011,
31). Zato ne presenečajo rezultati naše raziskave, da v primeru prisotnosti zlorabe otrok
hčere tudi v sedanjem odnosu z materjo doživljajo več strahu, da jih bo mati zavrnila ali
da niso ljubljene, da jih mati ne razume, ne čuti, ne spoštuje in jih nima rada. Zloraba
otrok, pa naj je šlo za zlorabo s strani matere, ki je ponavadi primarna oseba
navezanosti, ali za zlorabo s strani druge odrasle osebe (do udeleženke ali drugega
otroka doma, ki je potreboval njeno zaščito), pa mati otrok ni zaščitila, vpliva tudi na
sedanji odnos z materjo.
Ker gre pri označevanju negativnih izkušenj iz otroštva za retrospektivno označevanje,
se lahko pojavi dvom o resnični povezavi s sedanjimi težavami in odnosi. Vendar so v
raziskavi, kjer so preverjali retrospektivno samoocenjevanje negativnih izkušenj iz
otroštva z Intervjujem odrasle navezanosti (AAI) ugotovili, da se nerazrešen stil
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navezanosti oziroma vsi intervjuji, ki se jih ne more klasificirati v kategorije AAI (Main
idr. 2003), povezujejo z večjim številom negativnih izkušenj v času otroštva (Murphy
idr. 2014, 224). V naši raziskavi smo ugotovili, da je imelo več kot tri vrste negativnih
otroških izkušenj 4 % udeleženk, dve ali več vrst 14 % in vsaj eno ali več vrst
negativnih otroških izkušenj 44 % udeleženk. Glede na to, da smo v naši raziskavi zajeli
šest oblik negativnega vedenja, sedma oblika je bila drugo, kamor so udeleženke
pogosto vpisale nasilje med staršema, torej manj različnih vrst negativnih otroških
izkušenj v primerjavi z raziskavo Murphyjeve in sodelavcev (2014) (nismo zajeli
čustvenega in telesnega zanemarjanja, pretepanje matere, družinski član v zaporu in
ločitve staršev), rezultati niso najbolj primerljivi. Pri obdelavi podatkov so mejo
negativnega vedenja postavili na štiri in več vrst in ugotovili, da v nekliničnem vzorcu
dosega to mejo 27 % mater, v kliničnem vzorcu mater, ki so prisostvovale skupini, ki
se ukvarja z intervencijami navezanosti (Group Attachment Based Intervention
GABI; Murphy idr. 2015; Steele idr. 2010), pa je kar 84 % mater doživelo štiri ali več
oblik negativnih izkušenj v otroštvu (Murphy idr. 2014, 224). Večje število negativnih
izkušenj v otroštvu nakazuje na komutativni učinek stresa, ki ga je odrasli izkusil kot
otrok (Murphy idr. 2015, 225). Nepredelane negativne izkušnje iz otroštva se odražajo v
notranjih psiholoških procesih, ki se jih lahko prepozna v Intervjuju odrasle navezanosti
(AAI Main idr. 2003). Osebe z nerazrešeno navezanostjo poročajo o večjem številu
negativnih izkušenj v otroštvu. Ker smo ugotovili, da ni pomembnih razlik, če je bilo
doma prisotno tvegano vedenje staršev, smo se osredotočili na zlorabo otrok in
ugotovili, da se glede na stil navezanosti hčere razlikujejo med seboj v prisotnosti ali
odsotnosti zlorabe otrok v času odraščanja. 15 % varno navezanih hčerk je doživelo eno
ali več vrst zlorabe, tesnobno navezanih 39 %, odklonilno navezanih pol (50 %) in kar
71 % prestrašeno navezanih. Murphyjeva s sodelavci (2015) je ugotovila, da so bili
odrasli z večjim številom negativnih otroških izkušenj uvrščeni v nerazrešen stil
navezanosti (po AAI), kar napoveduje tudi težave v starševski vlogi (Hesse in Main
2006). Rezultati na našem vzorcu kažejo, da odklonilno in prestrašeno navezane hčere
pomembno odstopajo od varno navezanih glede števila zlorab otrok v času odraščanja.
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7.5

PRESTRAŠENO NAVEZANE HČERE

Od varno navezanih hčera se najbolj razlikujejo prestrašeno navezane hčere, ki sicer v
zadovoljstvu v odnosu z materjo ne odstopajo od ostalih ne-varno navezanih hčera, so
pa manj diferencirane in v zakonu manj zadovoljne kot varno navezane hčere (več v
poglavju Partnerski odnos in materinstvo). Poleg tega doživljajo tudi več starševske
stiske kot varno in odklonilno navezane, ter imajo bolj nefunkcionalno interakcijo s
svojim otrokom kot varno navezane in tesnobno navezane hčere (več v poglavju
Hčerino doživljanje materinstva), poleg tega so najmanj diferencirane in najmanj
zadovoljne v odnosu z možem.
Značilnost prestrašenega stila je, da ima slabo podobo o sebi in drugih. Želi si bližine, a
se boji in se izogiba stikov (Bartholomew 1990; Erzar in Kompan Erzar 2011, 205).
Skowronova in Dendyjeva (2004) v svoji raziskavi ugotavljata, da so izogibajoče
navezani odrasli slabo diferencirani, oziroma da v odnosih pogosto uporabljajo
strategije prekinitve stika. Te ugotovitve potrjujejo tudi Wei in sodelavci (2005), ki
dodajajo, da se taka kombinacija povezuje tudi s slabim razpoloženjem in medosebnimi
problemi. Timmova in Keileyeva (2011), ki ju je zanimala diferenciacija in odrasla
navezanost, pa o povezanosti med navezanostjo in diferenciacijo od primarne družine
ne poročata. Tudi Thorberg in Lyvers (2006, 732) sta raziskovala navezanost in
diferenciacijo, sicer pri odvisnikih, vendar si lahko pomagamo s primerjavo rezultatov
kontrolne skupine, ki kažejo, da posamezniki, ki doživljajo manj bližine in odvisnosti,
ter več tesnobnosti (Collins 1996), dosegajo tudi nižje ravni diferenciacije, kar je
skladno tudi z našimi ugotovitvami.
Hkrati prestrašeno navezane hčere doživljajo tudi največ starševskega stresa, kar v
kombinaciji z najnižjo diferenciacijo niti ne preseneča, saj raziskovalci, ki so preverjali
povezanost med diferenciacijo in doživljanjem stresa, ugotavljajo, da raven
diferenciacije vpliva na to, kako posameznik doživlja stres, saj bolj diferencirani
posamezniki doživljajo manj stresa in uporabljajo bolj ustrezne strategije pri reševanju
stresnih situacij (Murdock in Gore 2004, 320). Tudi Drake (2015) ugotavlja, da se nižja
diferenciacija povezuje z višjo tesnobo kot posledico stresa, nižjo samopodobo in več
simptomi depresije. Tudi raziskovalci navezanosti ugotavljajo, da izogibajoče
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(odklonilno in prestrašeno) navezani starši po rojstvu prvega otroka doživljajo več
starševskega stresa kot tesnobno navezani, kar se ujema tudi z rezultati naše raziskave.
Drugi raziskovalci pa so prišli do ugotovitve, da se starševski stres bolj povezuje s
tesnobno navezanostjo (Vasquez idr. 2002; Nygren idr. 2012).
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8. DRUGI DEL EMPIRIČNE

–

ANALIZE SKUPINA ZA

MLADE MAMICE

8.1

PROBLEM IN IZHODIŠČA

V drugem delu raziskave želimo preveriti, ali se doživljanje materinstva in starševskega
stresa povezuje s kvaliteto odnosov, ki jih ima hči z materjo in možem, ter preveriti, če
se te povezave spremenijo, če ženska – mamica sodeluje v skupini, kjer se ustvari
prostor, v katerem se počuti dovolj varno, da si dovoli v polnosti odgovoriti na potrebe
svojega otroka (Kompan Erzar idr. 2008). Zanima nas, ali pride do sprememb v
doživljanju materinstva in do znižanja starševskega stresa ter sprememb v odnosu do
matere in partnerja.
V skladu s tem postavljamo hipotezo:
V procesu skupine za mamice bodo mamice bolj pozitivno zaznavale sebe kot
matere, znižal se bo starševski stres. Posledično bo prišlo tudi do sprememb v
stopnji diferenciacije, odrasli navezanosti do matere in zvišalo se bo zakonsko
zadovoljstvo.

8.2

METODA

8.2.1 Udeleženci
V tem delu raziskave so sodelovale mamice, ki so se udeležile ene izmed treh skupin za
mlade mamice, ki so delovale v okviru Frančiškanskega in družinskega inštituta pod
vodstvom Katarine Kompan Erzar jeseni 2011 ter pozimi in spomladi leta 2012. K
sodelovanju so bile povabljene mamice z osebnim nagovorom, ki je razložil namen
raziskave in da so vabljene k sodelovanju mamice, katerih mati še živi. Naprošene so
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bile, da rešijo vprašalnik na prvem srečanju in na sedmem (predzadnjem) srečanju.
Raziskava je bila anonimna. Vprašalnike so označile z isto šifro. V obdelavi smo
upoštevali 16 vprašalnikov, ki so jih mamice vrnile (tako prvega kot drugega).
Starostna struktura: Osem (50 %) mamic je bilo starih med 20 in 29 let, ter osem (50 %)
mamic med 30 in 39 let.
Območje bivanja: V času izpolnjevanja vprašalnika je največji del udeleženk, 43,8 %
živel v mestnem okolju (N = 7), v obmestnem 37,5 % (N = 6) v podeželskem okolju je
živelo 18,8 % (N = 3) udeleženk.
Izobrazba in zaposlitev:
Tabela 42. Udeleženke po stopnji izobrazbe in zaposlitvenem statusu.
frekvenca

%

Stopnja izobrazbe
Univerzitetna, magistrska ali doktorska
Srednješolska ali višješolska

13
3

81,3
18,7

Zaposlitveni status
Zaposlena izven doma
Zaposlena doma/gospodinja
Brezposelna
Študentka
Drugo

10
1
2
2
1

62,2
12,5
12,5
6,3
6,3

Največ udeleženk je imelo zaključeno univerzitetno, magistrsko ali doktorsko stopnjo
izobrazbe (81,3 %) in večina (62,2 %) udeleženk je bilo zaposlenih izven doma.
Zakonski stan:
Enak delež 43,3 % (N = 7) je bilo poročenih in v izven zakonski skupnosti (N = 7). Ne
glede na to, da so bile k sodelovanju povabljene mamice, ki so v stalnem partnerskem
razmerju, je sodelovala ena mamica, ki je bila ločena, ena pa bila samska.
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Materinstvo:
Tabela 43. Frekvenčna in procentna porazdelitev glede na starost matere ob rojstvu
prvega otroka, glede na število, starost in spol otrok.
frekvenca

%

Starost mame ob rojstvu prvega otroka
20-29 let
30-39 let

9
7

56,3
43,8

Število otrok
Eden
Dva
Tri

9
6
1

56,3
37,5
6,3

16
5

/
/

8
5
3

50
31
18,8

Starost otrok
0-2 leti
3-12 let
Spol otrok
Samo sinovi
Samo hčerke
Sinovi in hčerke

Več kot polovica hčerk (56,3 %; N = 9), je prvič rodila v starosti 20-29 let. Večini
mamicam (56 %; N = 9) je bil to prvi otrok, 5 mamic je imelo tudi otroka v starosti 3-12
let, kar pomeni, da sta imeli dve mamici po dva otroka v starosti 0-2 leti. Največ –
polovica (50 %) mamic je imela samo sinove.

8.2.2 Instrumenti
V raziskavi smo uporabili instrumente, ki so opisani v prvem delu kvantitativne
raziskave (poglavje 6.2.2).

8.2.3 Postopek
Postopek pridobivanja in oblikovanja vprašalnikov je bil enak kot v prvem delu
raziskave, prav tako vnos vprašalnikov v spletno aplikacijo 1ka in obdelava s
programom SPSS 21. Najprej smo z Wilcoxonovim testom za odvisne vzorce izračunali
razlike med vrednostmi lestvic pred začetkom in po zaključku skupine. Ker so rezultati
pokazali spremembo le na eni dimenziji in je analiza rezultatov po udeleženkah
pokazala različna odstopanja, smo analizirali posamezne vprašalnike. Da bi bila analiza
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čim bolj objektivna in sistematična, smo upoštevali teorije in raziskave v ozadju
posameznega vprašalnika in vrednosti odgovorov na lestvici primerjali s povprečnimi
vrednostmi lestvic celotnega vzorca v prvem delu raziskave. Izločili smo primerljiv
vzorec mamic otrok starih od 0 do 2 leti z Mann-Whitneyjevim U testom izračunali, ali
rezultati prvega ali drugega merjenja odstopajo od celotnega vzorca. Na tak način smo
ovrednotili doživljanje posamezne mamice na začetku in na koncu skupinskega
terapevtskega procesa. Udeleženke smo razdelili in primerjali glede na uvrstitev v stil
navezanosti. Vrednostim psihometričnih vprašalnikov smo dodali podatke iz
vprašalnika (Survey for control group Edelman 2006), ki so se v prvem delu analize
pokazali pomembni pri doživljanju starševskega stresa in odnosa z materjo.
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8.3

REZULTATI

8.3.1 Statistična analiza – preverjanje hipoteze
Hipoteza: V procesu skupine za mamice bodo mamice bolj pozitivno zaznavale
sebe kot matere, znižal se bo starševski stres. Posledično bo prišlo tudi do
sprememb v stopnji diferenciacije, odrasli navezanosti do matere in zvišalo se
bo zakonsko zadovoljstvo.
Tabela 44. Opisne statistike za uporabljene lestvice za prvo in drugo merjenje in
rezultati Wilcoxonovega testa ter primerjava med rezultati 2. merjenja in mamic otrok
starih 0-2 leti iz celotnega vzorca.

1. merjenje

M

SD

Min Max

2. merjenje

As

Sp

M

SD

Wilcoxonov
test

Z

p

Mamice 0-2
leti iz
1. merjenje – 2. merjenje –
celotnega
vzorca (N = mamice 0-2 leti mamice 0-2 leti
163)
MannMannM
SD Whitney p Whitney p
U
U

AAS
Bližina

3,47

1,14 1,17 4,83 -0,614 -0,731

3,35

1,06 -0,253 0,801

3,73

Zanesljivost

4,14

1,07 1,67

5 -1,146 0,257

3,92

1,21 -0,625 0,532

3,88

1,08 1112,5

,329

1241 ,748

Tesnobnost

1,87

1,09

1

4 0,969 -0,559

1,99

1,13 -0,975 0,329

1,79

0,98

,818

1198,5 ,582

72,63

8,23

60

1,14 73,81

8,53 -1,123 0,262

71,96

9,38 1290,5

,946

1188,5 ,559

1

1130

1260

,378

1022,5 ,154

LDSS
Diferenciacija

93 0,835

ABLRI
Empatija

15

6,21

5

24 -0,164 -1,414 13,94

5,79 -1,619 0,105

15,21

5,82 1275,5

,885

1145 ,421

Spoštovanje

24,88

5,76

8

30 -1,734 4,038 24,75

5,25 -0,178 0,858

24,41

5,88 1263,5

,836

1291,5 ,949

Skladnost

12,13

4,35

6

20 0,114 -1,135 12,38

4,62 -0,283 0,777

13,63

4,25 1042,5

,185

1071,5 ,238

25,56

5,61

12

32 1,569 2,642 24,06

9,43 -0,703 0,482

27,25 10,06

1176

,517

1067,5 ,231

16,5

2,73 -2,1

0,036*

17,4

5,5

1122

,354

869,5 ,027*

7,46 -0,859

0,39

24,19

8,79

1064

,225

918,5 ,051

PSI-SF
SS
S-ONI
TO
SkS

7,44

12

36 0,759

21,44 10,19

14

40 0,299 -1,708 20,38

-0,54 14,38

63,5 20,26

39

97 0,463 -1,045 58,81 17,21 -1,421 0,155

,296

927 ,057

16,69

7,17

8

26 0,155 -1,962 15,79

6,29 -0,878

0,38

17,1

6,53

1247

,773

1148,5 ,431

ZZ

17,64

4,02

3

21 -1,292 1,416 17,79

2,08 -0,418 0,676

16,73

3,76

1063

,807

1023,5 ,640

V1

8,25

1,84

4

10 -1,221 0,646

1,67 -0,908 0,364

8,38

,825

1244,5 ,757

ObO

68,84 20,59 1097,5

KMS

8,5

1,73 1261,5

Legenda: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; Min = najnižja vrednost; Max = najvišja
vrednost; As = ukrivljenost; Sp = sploščenost; z = Kolmogorov-Smirnov koeficient; p = statistična
pomembnost; V1 = » Ali vam je težko biti mati?«
*. Statistična pomembnost na nivoju 0,05.
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V tabeli 45 lahko vidimo razlike v povprečnih vrednostih med prvim in drugim
merjenjem, ki nakazujejo, da hčere v povprečju pri drugem merjenju doživljajo manj
bližine, manj odvisnosti in več tesnobe, pa tudi manj empatije in skladnosti v odnosu do
svoje matere kot pri prvem merjenju. Obenem so v poprečju bolj diferencirane,
doživljajo v odnosu do matere več skladnosti, so v zakonu bolj zadovoljne in jim ni
težko biti mati, hkrati pa doživljajo manj starševskega stresa. Vendar rezultati
Wilcoxonovega testa kažejo, da je do statistično pomembnih razlik prišlo le na
dimenziji starševskega stresa nefunkcionalne interakcije z otrokom, kar pomeni, da so
matere po zaključku skupine imele do otroka manj pričakovanj, ki jih otrok ne dosega
(Abidin 1995). Prav tako so imele tudi manj pričakovanj do sebe, kaj vse bi morale
čutiti ob otroku, pa ne. Kritični dejavnik starševskega stresa so starševske predstave o
tem, kako naj bi se otrok vedel, zakaj se vede kot se, ter dojemanje lastnih starševskih
sposobnosti (Mash in Johnston 1990).
Tako lahko na osnovi rezultatov trdimo, da je hipoteza potrjena le minimalno.
Zaradi vrednotenja rezultatov posameznih mamic smo primerjali rezultate prvega in
drugega merjenja s celotnim vzorcem mamic otrok starih 0-2 leti, ki jih potrebujemo v
poglavju Vrednotenje rezultatov po dimenzijah po mamicah (št. poglavja 8.3.2.5).
Rezultati Mann-Whitneyjevega U testa (tabela 45) kažejo, da med prvim in drugim
merjenjem z vzorcem mamic otrok starih 0-2 leti v dimenzijah vprašalnikov RAAS,
ABLRI, LDSS, KMS in V1 ni statistično pomembnih razlik. Rezultati so pokazali, da se
mamice, ki so zaključile Skupino za mlade mamice statistično pomembno razlikujejo od
mamic iz celotnega vzorca, in sicer po zaključku skupine doživljajo interakcijo z
otrokom pomembno bolj funkcionalno kot mamice, ki skupine niso obiskovale.

8.3.2 Analiza rezultatov
Glede na to, da sta raziskovalki Simoničeva in Poljančeva (2011) pri preučevanju
Skupin za mlade mamice ugotovili, da so mamice poročale o različnih spremembah po
zaključku skupine, nas je zanimalo, zakaj v naši raziskavi nismo zaznali drugih
sprememb. Odločili smo se za natančen pregled po udeleženkah in vpogled v razlike
med prvim in drugim merjenjem po udeleženkah (priloga 3), ki razkrije, da prihaja do
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odstopanj v smeri zniževanja in zviševanja vrednosti postavk med obema merjenjema,
kar pomeni, da ne moremo na splošno za vse udeleženke govoriti o pozitivnem ali
negativnem odstopanju med dvema merjenjema. Najprej smo pogledali, v katerih
dimenzijah in pri katerih udeleženkah so razlike nastale, kakšne so in kako jih lahko
pojasnimo.
Zaradi lažje obdelave razlik med prvim in drugim merjenjem (v tabeli 45), smo na
podlagi razlike med maksimalno in minimalno vrednostjo po vsaki posamezni lestvici
izračunali razlike, ki so nastale med prvim in drugim merjenjem, za vsako mamico
posebej in jih na tak način poenotili, tako da pozitivna vrednost kaže odstotek meritve,
ki je bila pri drugem merjenju višja od prvega merjenja, negativna vrednost pa prikazuje
odstotek meritve, ki je bila pri drugem merjenju nižja od prvega merjenja.
Tabela 45. Razlike v odgovorih med prvim in drugim merjenjem v odstotkih in stil
navezanosti pri 1. in 2. merjenju.
RAAS
mamica

B

O

ABLRI

T

E

Sp

1 -4,6 -30,0

0,0

-26,3

0,0

2 27,3 15,0

27,7 -10,5

9,1

3 -9,0 -45,0 33,3

0,0

4 -9,0

LDSS
Sk

SONI

V1

35,7 -36,4 -25,0 12,5 -19,2 -12,1

0,0

-18,8

0,0

1

1

28,6

16,7

6,3

16,7

3

1

0,0

1

4

1

1

-5,0

12,5

SS

0,0

SkS

3,4

3,0

0,0

12,5 -15,4 -1,7

22,2

0,0

-58,3 -23,1 -34,5 -55,6 -6,3 -16,7

0,0

16,7

21,1

4,5

-21,4

9,1

5 -18,3 -5,1

16,7

0,0

22,7

35,7

9,1

-20,0 -12,5

3,8

-10,3

6 -9,3

0,0

-5,7 -21,1

9,1

42,9

9,1

-65,0 -12,5

7,7

-24,1 -16,7

7 -27,3

0,0

0,0

4,5

21,4

3,0

-5,0

7,7

8 0,0

-10,5

Stil
navezanosti
1.
2.

zz

9,1

TO

KMS
ObO

-27,3 -42,9

Dif

PSI-SF

15,0 -16,7 -21,1

4,5

35,7

9,1

9 -59,3 -70,3 22,0 -21,1

-9,1

14,3 -24,2 10,0

4,2

-10,0 -12,5
8,3

0,0

3,4

0,0
5,6

18,8
0,0

0,0

1

1

0,0

33,3

4

4

12,5

0,0

1

1

33,3

4

4

-6,3 -16,7

1

3
1

-8,6 -22,2 12,5

26,9 19,0

-5,6

10 0,0

0,0

0,0

5,3

0,0

-7,1

9,1

0,0

-4,2

-5,6

0,0

0,0

1

11 13,7

0,0

0,0

5,3

-4,5

-14,3 12,1

0,0

-29,2 -7,7 -15,5 -22,2

6,3

0,0

1

1

12 9,3

15,0

0,0

-10,5

0,0

14,3

0,0

0,0

0,0

1

1

-6,3

33,3

1

1

-28,6 21,2 -45,0 -45,8 -50,0 -56,9 -33,3 -6,3

16,7

1

1
1
1

13 9,0

-4,8

27,7

-5,3

-4,5

14 18,0

-5,1

0,0

15,8

-4,5

15 -13,7 -9,9 -16,7

0,0

16 22,7 20,1 -39,0 -10,5

-9,1
-4,5

0,0

15,2

-9,1 -10,0 16,7

-14,3 30,3
7,1

8,3

-12,1

7,7
7,7
-7,7

1,7
6,9
0,0

0,0
16,7

5,0

20,8

27,8

0,0

-50,0

2

0,0

-20,8 -11,5 -13,8 -16,7

0,0

16,7

3

7,7

13,8

Opomba: B = bližina; O = odvisnost; T = tesnobnost; E = empatija; Sp = spoštovanje; Sk = skladnost; Dif
= diferenciacija; S-ONI = nefunkcionalna interakcija z otrokom; TO = težaven otrok; SS = starševska
stiska; SkS = skupni stres; ObO = obrambni odziv; zz = zakonsko zadovoljstvo; V1 = «Ali vam je težko
biti mati?«; Stil navezanosti: 1 = varen; 2 = tesnoben; 3 = odklonilen; 4 = prestrašen.
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8.3.2.1 Razlika v navezanosti med prvim in drugim merjenjem po mamicah
Izračunali smo tudi stil navezanosti pri posameznih mamicah pri prvem in drugem
merjenju (tabela 46). Stabilno navezanost kaže 11 mamic (9 varno in 2 prestrašeno
navezani). Pri petih mamicah je prišlo do sprememb navezanosti, in sicer: pri treh
mamicah iz odklonilne navezanosti v varno navezanost, pri eni mamici iz prestrašene v
varno navezanost, pri dveh mamicah pa je prišlo do spremembe navezanosti iz varne v
ne-varno (prestrašeno in odklonilno).

8.3.2.2 Razlika med prvim in drugim merjenjem po dimenzijah
vprašalnikov
Na osnovi izračuna v tabeli 46 smo v tabeli 47 izpisali odstopanja med obemi merjenji v
minimalnih vrednostih (negativno odstopanje) in maksimalnih vrednostih (pozitivno
odstopanje).
Tabela 46. Minimalne in maksimalne razlike po posameznih lestvicah vprašalnikov v
odstotkih in frekvenčna porazdelitev pozitivnih, negativnih ali nevtralnih sprememb po
lestvicah.
RAAS
v%

B

Min

-59,3

Max

27,3

Absolutna
86,6
razlika
f
sprememb
Negativne
8
Pozitivne
Nič

6
2

O

T

ABLRI

LDSS

PSI-SF
S-ONI

TO

KMS

E

Sp

Sk

Dif

SS

SkS

ObO

zz

V1

-70,3 -39

-26,3

-27,3

-42,9

-36,4

-65

-58,3

-50

-56,9

-55,6

-18,8

-50

20,1 27,7

21,1

22,7

42,9

30,3

10

20,8

26,9

19

27,8

18,8

33,3

90,4 66,7

47,4

50

85,8

66,7

75

79,1

76,9

75,9

83,4

37,6

83,3

7

4

9

7

6

4

8

8

7

9

8

5

3

4
5

6
6

4
3

6
3

9
1

12
0

2
6

8
0

7
2

6
1

5
3

5
6

6
7

Opomba: B = bližina; O = odvisnost; T = tesnobnost; E = empatija; Sp = spoštovanje; Sk = skladnost; Dif
= diferenciacija; S-ONI = nefunkcionalna interakcija z otrokom; TO = težaven otrok; SS = starševska
stiska; SkS = skupni stres; ObO = obrambni odziv; zz = zakonsko zadovoljstvo; V1 = «Ali vam je težko
biti mati?«

Iz tabele 47 je razvidno, da so med prvim in drugim merjenjem nastale velike razlike,
tako pozitivne kot negativne v vseh merjenih dimenzijah.
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Te razlike smo preverili še glede na frekvenco odgovorov (tabela 47), koliko mater je
doseglo višje in koliko nižje rezultate med prvim in drugim merjenjem. V dimenzijah
bližine, odvisnosti in empatije (manj  bližine, odvisnosti in empatije), ter v
dimenzijah starševskega stresa (nefunkcionalna interakcija z otrokom, skupni stres in
obrambni odziv  manj stresa), je več kot polovica udeleženk dosegla pri drugem
merjenju nižje rezultate kot pri prvem merjenju. Na dimenzijah tesnobnosti, skladnosti
diferenciacije, zakonskega zadovoljstva in V1 pa je več kot polovica udeleženk dosegla
višje rezultate ali sprememb ni bilo. V dimenzijah spoštovanja in starševskega stresa
(težaven otrok in starševska stiska) je približno polovica dosegala negativne (kar
pomeni, da so doživljali manj stresa), polovica pa pozitivne spremembe (več stresa) ali
sprememb nismo izmerili.

8.3.2.3 Razlika med prvim in drugim merjenjem po mamicah
Pregled maksimalnih in minimalnih vrednosti v tabeli 47 kaže na zelo različne odklone
med prvim in drugim merjenjem. Po tri mamice so dosegle ali maksimalna ali
minimalna odstopanja med obema merjenjema. Rezultati šestih mamic so odstopali tako
v minimalnih kot v maksimalnih vrednostih in le rezultati štirih mamic niso dosegali ne
minimalnih ne maksimalnih vrednosti. Iz tabele 48 je razvidno tudi, da je devet mamic
doseglo vsaj dve ali več minimalnih/maksimalnih razlik med rezultati prvega in drugega
merjenja, kar pomeni, da ne moremo govoriti o neki splošni tendenci zviševanja ali
zniževanja rezultatov med prvim in drugim merjenjem.
Tabela 47. Pregled minimalnih in maksimalnih vrednosti po mamicah.

Max
Min
Min in Max
Ne Min/Max

f
3
3
6
4

Mamice
2, 5, 13
1, 4, 14
3,6, 8, 9, 15, 16
7, 10,11, 12
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Tabela 48. Pregled po mamicah glede na število minimalnih in maksimalnih vrednosti.
št. min/max
0
1
2
3
4
5
6

F
4
3
4
2
2
0
1

Mamice
7, 10,11, 12
5, 13, 16
2, 4, 8, 14
1,3
4,15
9

Pri obeh merjenih se je pokazalo, da ima 9 mamic (56 %) varno navezanost, kar si
razlagamo kot stabilno navezanost mamice. Če pogledamo le povprečje varno
navezanih po merjenjih, vidimo, da je pri prvem merjenju 11 (69 %) in pri drugem 12
(75 %) varno navezanih mamic. Vse štiri mamice, ki niso odstopale v maksimalnih in
minimalnih vrednostih sprememb (tabela 50), kažejo stabilno varno navezanost, in
dosegajo kritične vrednosti na validacijski lestvici obrambnega odziva (7, 10, 11, 12).
Pri obdelavi celotnega vzorca se je pokazalo, da gre pri varno navezanih materah
dejansko za nižje ravni stresa in ne za obrambni odziv (Abidin 1995). Med varno
navezanimi izstopa mamica 4 (zap. št. 4), saj dosega kar 4 minimalne spremembe
(najbolj se je znižal rezultat) po lestvicah, podobno mamica 1 (zap. št. 1), ki dosega tri
minimalne spremembe.
Zato smo se odločili, da natančneje analiziramo vse varno navezane mamice (1, 4, 5, 13,
14) v tabeli 50 ter mamice, ki so pokazale spremembe navezanosti (2, 3, 9, 15, 16) v
tabeli 51, hkrati pa tudi značilnosti obeh prestrašeno navezanih mamic (6, 8) v tabeli 52.
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8.3.2.4 Analiza vprašalnikov po postavkah glede na navezanost mamic
Tabela 49. Analiza vprašalnikov varno navezanih mamic glede na maksimalna in
minimalna odstopanja rezultatov med prvim in drugim merjenjem, po vprašanjih.
brez odstopanj
zaporedna št. mamice

7

10

11

eno odstopanje
12

5

13

tri
štiri odstopanja
odstopanja
1

4

14

izvenzak. izvenzak. izvenzak. izvenzak izvenzak. poročena izvenzak. poročena izvenzak.

zakonski stan
število otrok

1

1

1

1

2

1

2

1

2

StSm
starševstvo matere in StSo
očeta
Svm
Svo
otroci
neg. otroške izkušnje
starši

1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
0
0

1
2
1
1
0
0

1
1
1
1
0
nezvestoba

3
4
2
2
1
0

1
1
3
1
0
0

2
4
3
3
1
0

2
4
3
3
1
0

1
1
1
1
0
0

porodna izkušnja

zelo poz. zelo poz. nek.poz. nek. poz. nek. poz. nek. poz. zelo poz. zelo poz. zelo poz.

poporodna depresija

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

mati, sestra

mati,
tašča

mati

mati

sestra

mati,
tašča

/

/

/

materina pomoč po porodu

3

3

3

3,8

1,5

3,4

nič/preveč

1

ok, manj

mnenje o materi po porodu

3 poz.

3 poz

1 neg

1 poz.

2 poz.

nevtr.

nevtr.

1,2,3

1,2
2,10
nase
zelo
manj

1

pomoč po porodu,
razen moža

pogovor
vzgoja in starševstvo

nasveti
moževa
pomoč

odnos z mamo

živela z mamo
videvanje
komuniciranje
skrb za kom.

1,2,3,4

nevtralno 2 poz
1,2,3,5

1,2,3,4,6,10 1,2,4,7
zelo
pol

zelo
več

< 25 let
dnevno
dnevno
enako

16-25 let
tedensko
dnevno
enako

1,2,3

1,2,3

1,2, 4, 5 1,2,3,5,6

1,2,3,4

1,2,4,6

2,3,5,10

1,2,4

1,2,3,4,7

zelo
pol

nekako
manj

zelo
manj

zelo
pol

zelo
pol

16-25 let 16-25 let 16-25 let
tedensko tedensko tedensko
tedensko dnevno tedensko
enako
enako
enako

< 25 let 16-25 let 16-25 let
dnevno tedensko tedensko
dnevno dnevno tedensko
enako
enako
jaz

1,2
zelo poz.
pol
16-25 let
tedensko
dnevno
enako

Opombe: StSm = starševski stil matere; StSo = starševski stil očeta (vrednosti: 1 = zelo prisoten in zavzet;
2 = nekako prisoten in zavzet; 3 = nekako neprisoten in nezavzet; 4 = zelo neprisoten in nezavzet); SVm
= starševska vloga matere; SVo = starševska vloga očeta (1 = pozitivna; 2 = negativna; 3 = nevtralna);
Pogovor (1 = prijatelji, 2 = mož, 3 = mati; 4 = sorojenci, 5 = tašča, 6 = oče, 10 = drugi); nasvet (1 =
prijatelji, 2 = mož, 3 = knjige, revije, 4 = mati, 5 = plačan strokovnjak, 6 = sorojenec, 7 = tašča, 10 =
drugi)
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Tabela 50. Analiza mamic pri katerih se je pokazala sprememba navezanosti glede na
razliko med minimalnimi in maksimalnimi vrednostmi med prvim in drugim
merjenjem, po vprašanjih.
zap. št. mamice

9

3

2

16

15

1--> 3

1-->4

3-->1

3-->1

2-->1

zakonski stan

poročena

poročena

poročena

poročena

samska

število otrok

1

2

2

2

1

2
4
2
2
1
0

2
2
1
1
0
2

2
3
2
1
/
/

2
2
3
1
2
0

2
3
3
3
0
0

grozna

grozna

nek. poz.

nek.poz.

nek. poz.

ne

ne

ne

ne

ne

/

mati

mati, tašča, part.,
brat

/

mati, tašča,
sestra

materina pomoč po porodu

2,9

2,3

2,2

1,4

1,6

mnenje o materi po porodu

2 poz.

1 poz

1 poz

2 neg

2 poz

1,2,3
1,2,3,4
zelo
pol

1,2,3,4,5,6
2,3,7
nekako
manj

1,2,10
1,2,3,10
zelo
pol

1,2,4
1,2,3,6
nekako
manj

2,4
2,3,4,6
zelo
manj

več 25 let
tedensko
dnevno
mati

16-25 let
dnevno
dnevno
enako

16-25 let
tedensko
tedensko
enako

16-25 let
tedensko
tedensko
enako

16-25 let
tedenski
dnevno
enako

sprememba navezanosti

starševstvo matere in
očeta
neg. otroške izkušnje

StSm
StSo
Svm
Svo
Otroci
starši

porodna izkušnja
poporodna depresija
pomoč po porodu, razen moža

vzgoja in

pogovor
nasveti

starševstvo

moževa pomoč

odnos z mamo

živela z mamo
videvanje
komuniciranje
skrb za kom.

Opombe: StSm = starševski stil matere; StSo = starševski stil očeta (vrednosti: 1 = zelo prisoten in zavzet;
2 = nekako prisoten in zavzet; 3 = nekako neprisoten in nezavzet; 4 = zelo neprisoten in nezavzet); SVm
= starševska vloga matere; SVo = starševska vloga očeta (1 = pozitivna; 2 = negativna; 3 = nevtralna);
Pogovor (1 = prijatelji, 2 = mož, 3 = mati; 4 = sorojenci, 5 = tašča, 6 = oče, 10 = drugi); nasvet (1 =
prijatelji, 2 = mož, 3 = knjige, revije, 4 = mati, 5 = plačan strokovnjak, 6 = sorojenec, 7 = tašča, 10 =
drugi)

258

Tabela 51. Analiza za prestrašeno navezani mamici.
zaporedna št. mamice

6

8

zakonski stan

ločena

poročena

število otrok

1

3

1
4
3
2
1
2
nek. poz.

1
3
3
3
1
1
zelo poz.

da

ne

mati

tašča

materina pomoč po porodu

preveč/manj/nič

2,4

mnenje o materi po porodu

nevtr.

nevtr.

StSm
StSo
starševstvo matere in očeta
Svm
Svo
otroci
neg. otroške izkušnje
starši
porodna izkušnja
poporodna depresija
pomoč po porodu, razen moža

vzgoja in starševstvo

odnos z mamo

pogovor
nasveti

1,3,10
1,3,4,10 + nase
nič
moževa pomoč
manj

1,2,4
1,2,3,4,6
zelo
več

živela z mamo 16-25 let + zdaj
videvanje
dnevno
komuniciranje
dnevno
skrb za kom.
enako
največ pripomb

16-25 let
mesečno
tedensko
enako

Opombe: StSm = starševski stil matere; StSo = starševski stil očeta (vrednosti: 1 = zelo prisoten in zavzet;
2 = nekako prisoten in zavzet; 3 = nekako neprisoten in nezavzet; 4 = zelo neprisoten in nezavzet); SVm
= starševska vloga matere; SVo = starševska vloga očeta (1 = pozitivna; 2 = negativna; 3 = nevtralna);
Pogovor (1 = prijatelji, 2 = mož, 3 = mati; 4 = sorojenci, 5 = tašča, 6 = oče, 10 = drugi); nasvet (1 =
prijatelji, 2 = mož, 3 = knjige, revije, 4 = mati, 5 = plačan strokovnjak, 6 = sorojenec, 7 = tašča, 10 =
drugi)

V zgornjih tabelah lahko vidimo poleg navezanosti na mater tudi ostale vidike odnosa z
materjo iz otroštva, obdobja prehoda v materinstvo in trenutnega odnosa, pa tudi
partnerjevo pomoč pri vzgoji in skrbi za otroke in na koga se matere obračajo po
nasvete in pogovor o vzgoji in starševstvu.
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8.3.2.5 Vrednotenje rezultatov po dimenzijah po mamicah
Vprašalnik PSI-SF smo vrednotili po navodilih vprašalnika, kjer normalne vrednosti
stresa predstavljajo rezultati med 15 in 85 % (Abidin 1995). Vrednosti nad 95 %, v
dimenziji nefunkcionalna interakcija z otrokom, ki lahko kažejo na nevarnost
zanemarjanja, ni dosegla nobena mamica in samo mamica 6 je dosegla zelo visoke
vrednosti v tej dimenziji. Mamice pod zap. št. 5, 6, 8, 9 in 14 so med prvim merjenjem
doživljale najvišje ravni starševske stiske (nad 90 %), ki se je pri drugem merjenju,
razen pri mamici 9, znižal, vendar je, razen pri mamici 14, še vedno vztrajal nad 85 %.
Le mamica 2 doživlja samo v dimenziji težaven otrok visoko raven stresa pri obeh
merjenjih 90-90. Izredno nizke ravni starševskega stresa (pod 15 %) so pri obeh
merjenjih dosegle mamice pod zap. št. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16. Sočasno smo pogledali
še validacijsko lestvico obrambnega odziva, ki kaže, da so vse mamice vsaj pri enem
merjenju (razen mamice 6), dosegle vrednosti do 10 % (kar kaže na obrambni odziv)
(Abidin 1995).
Zaradi natančne analize smo se odločili, da ovrednotimo tudi rezultate vsake posamezne
dimenzije, in ker nismo imeli ključa kot za vrednotenje starševskega stresa, smo
vrednosti po dimenzijah za vsako posamezno mamico primerjali s povprečnimi
vrednostmi dimenzij mamic otrok starih 0-2 leti iz celotnega vzorca. Pri tem smo si
pomagali s podatki iz tabel v prilogi 3 in rezultati Mann-Whitneyjevega U testa (tabela
48), ki je pokazal, da med skupinami ni pomembnih razlik, kar pomeni, da ju lahko med
seboj primerjamo.
Glede merjenja zadovoljstva v odnosu s svojo materjo lahko vidimo, da je prišlo do
največjega znižanja splošnega zadovoljstva v odnosu z materjo pri mamicah 3 in 9.
Glede doživljanja materinstva kot težkega vidimo, da so najnižje vrednosti, ki so daleč
pod povprečjem celotnega vzorca (M = 8,38), dosegale matere pod zap. št. 5, 13, 14.
Mamica pod zap. št. 8 je pri prvem merjenju dosegla podpovprečne vrednosti, vendar je
drugo merjenje pokazalo zvišanje, prav tako pri mamicah pod zap. št. 6 in 8. Visoke
vrednosti (9 in 10) brez sprememb med prvim in drugim merjenjem so imele mamice 1,
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3, 7, 10, 11, 12. Težje pa je bilo po zaključku skupine materam 4 in 9 in največje
znižanje je dosegla mamica 15.
Najnižje ravni zakonskega zadovoljstva, ki je pod povprečjem celega vzorca (M =
16,73) dosegajo mamice 5, 8, 12 in 13. Pri zakonskem zadovoljstvu je največji padec
zakonskega zadovoljstva dosegla mamica 1 (iz max št. točk), zakonsko zadovoljstvo pa
se je najbolj zvišalo mamici 3, prav tako pa tudi mamicama 7 in 8. Med najbolj
zadovoljnimi mamicami v zakonu sta 10 in 11, pa tudi mamice 2, 4, 7, 14 dosegajo
nadpovprečne vrednosti zadovoljstva v zakonu. V tej dimenziji ni rezultatov dveh
mamic 6 in 15, ker sta bili samski.
Diferenciacija kaže najbolj enakomerno povečanje, saj so rezultati le štirih mamic
negativni (mamice 1, 9 močno znižanje; 13, 16 delno znižanje). Mamica 1 pri drugem
merjenju poroča o velikem znižanju diferenciacije močno pod povprečje, ostale mamice
kažejo vsaj minimalno povečanje diferenciacije od primarne družine. Močno povečanje
diferenciacije od prvega do drugega merjenja sta dosegli tudi mamici 14 in 15.
Podpovprečne ravni diferenciacije v primerjavi s celotnim vzorcem (M = 71,96) so
dosegle mamice 2, 5, 8 in 13. Daleč najvišjo raven diferenciacije je dosegla mamica 7,
nadpovprečne vrednosti diferenciacije pa so pri obeh merjenjih dosegle tudi mamice 4,
6, 9, 12.

8.3.2.6 Analiza in opis meritev glede na stil navezanosti mamice in
spremembe v procesu skupine
V tabeli 53 smo združili iz tabel 50, 51 in 52 tiste podatke, pri katerih se je pri analizi
celotnega vzorca pokazalo, da se pomembno povezujejo z dimenzijami vprašalnikov
(starševski stili in vloge matere in očeta, odsotnost ali prisotnost negativnih otroških
izkušenj, pomoč, pogovor in nasveti matere pri starševstvu).
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Tabela 52. Mamice glede na navezanost, spremembe po lestvicah, izkušnje iz primarne
družine in pomoč v obdobju prehoda v starševstvo in iskanje nasvetov in pogovorov o
starševstvu in vzgoji pri materi.
mamica opažanja po lestvicah

navezanost

1

diff-zelo nižja
zz- znižanje;
V1 konstantno visoko

StSm StSo negativne otroške
izkušnje
in
in
Svm Svo otroci starši
1,1

1,1

0

0

pomoč matere
pomoč: nič/preveč; MAMA
po porodu NI pomagala.
JA nasvet; JA- pogovor

tesnoba nad
1,3-1,5

4

diff-visoka
zz-visoko,
SkS 6 %; Obo /,/.
znižal (TO);
veliko znašanje pod 15
%
V1-težje biti mati

2,3

4,3

1

0

pomoč M = 1;
NE- nasvet; NE-pogovor
MAMA po porodu NI
pomagala.
EDINA skrbi za STIK Z
MAMO

tesnoba nad
1,3 od 1,9

5

diff nizka
zz- nizko;
SS 94↓87
SkS- pod 85 % znižal
V1-NAJTEŽJE.

3,2

1,3

1

0

pomoč M = 1,4
NE pogovor, NE nasveti, ni
pomagala po porodu

7

diff NAJVIŠJA
zz- povečano visoko;
Sks 2 %; Obo 3,5
V1-konstantno visoko

1,1

1,1

0

0

10

diff-nizka povečana na
povpr.
zz zelo visoko;
SkS 3 %; ObO/,10
V1- konstatno visoko

1,1

1,1

0

0

11

diff- nizka povečana na
povpr.
zz zelo visoko;
SkS 1 %; ObO/,1
V1- konstatno visoko

1,2

1,1

0

0

12

diff-visoka
zz-nizko;
SkS 7 %; Ob10,10
V1-konstantno visoko

1,1

1,1

0

Nezvestoba

13

diff-nizka
zz-nizko
SkS- povprečno, ni
sprememb
V1:ZELO TEŽKO

1,3

1,1

0

0

3,8, ostalo enako

14

diff- povečana
zz- visoko;
SS 96↓70;
TO 86↓25;
SkS- 94↓32-največje
znižanje
V1-znižano

1,1

1,1

0

0

pomoč: ok ali manj; MAMA
po porodu NI pomagala

VARNE vse
bliž-odvisnost nad 4;
tesnoba do, 1,1

tesnoba nad
1,0 od 2

262

pomoč M = 3,00
pomoči ravno prav,
JA –nasvet;
JA pogovor.

VARNE V NEVARNE

NE-VARNE V
VARNE

1-->4

3

diff-nižja
zz- povećanje; ABLRIposlabšanje

2,1

2,1

0

2

pomoč M = 2,9,
JA nasveti in pogovor;
porod. Izk.: GROZNA

1-->3

9

diff-zelo visoka- zelo
znižana
SS 91↑95;
SkS 72↑87;
ABLRI-poslabšanje;
V1-lažje

2,2

4,2

1

0

pomoč M = 2,3
JA nasveti in pogovor;
porod. Izk. GROZNA

3-->1

2

diff-nizka, povišana
zz- povišano, visoko
TO 90-90: Sks-povpr,
višji

2,2

3,1

0

0

pomoč M = 2,2
NE nasveti in pogovor

3-->1

16

diff-nadpovp↓povp.
SkS-2 %; Obo /3

2,3

2,1

2

0

pomoč M = 1,4
NE nasveti in pogovor (neg.
mnenje o mami)

2-->1

15

diff- podpovprečna↑nad, 2,3
SkS- 8 %; Obo 5;/
V1-9↓6zelo
Diff-visoka↑;
1,3
S-ONI 97↓50
SS 93↓86; TO ok
SkS 94↓81
Zz: SAMSKA
V1-8↑10 povečan.
Diff-povprečna↑;
4,2
S-ONIok;
SS 96↓92
SkS 92↓87
zz pod↑podM;
V1-7↑9 povečan

3,3

0

0

4,2

1

2

pomoč M = 1,6
NE pogovor, JA nasveti
SAMSKA
Pomoč: preveč/premalo;
JA nasvet; JA- pogovor
popordna depresija;
NAJVEČ PRIPOMB

3,3

1

1

6

PRESTRAŠENE

8

pomoč M = 2,4
NE pogovor, JA nasveti; ni
pomagala po porodu

Opombe: StSm = starševski stil matere; StSo = starševski stil očeta (vrednosti: 1 = zelo prisoten in zavzet;
2 = nekako prisoten in zavzet; 3 = nekako neprisoten in nezavzet; 4 = zelo neprisoten in nezavzet); SVm
= starševska vloga matere; SVo = starševska vloga očeta (1 = pozitivna; 2 = negativna; 3 = nevtralna);
ABLRI vprašalnik zadovoljstva v odnosu z materjo; Diff = diferenciacija (LDSS); Rezultati starševskega
stresa so v %; SS = starševska stiska; S-ONI = nefunkcionalna interakcija; TO = težavnost otroka; SkS =
skupni stres; zz = zakonsko zadovoljstvo (KMS); V1 = »Ali vam je težko biti mati«; ↓ ↑ =
znižanje/zvišanje vrednosti med prvim in drugim merjenjem

Naprej pogledamo varno navezane mamice in vidimo, da med mamicami 7, 10, 11 in 12
ni odstopanj v starševskih stilih in vlogah matere in očeta, v času otroštva v njihovem
domu ni bilo prisotne zlorabe otrok in le mamica 12 je kot starševsko tvegano vedenje
navedla nezvestobo (in dosega edina izmed teh mamic podpovprečno raven zakonskega
zadovoljstva). Vse mamice so prejele v času nosečnosti in po porodu ravno prav pomoči
tako v obliki čustvene opore in praktične pomoči kot v obliki informacij o nosečnosti in
porodu, o svojem otroštvu in o sebi kot mladi materi. Na mater se lahko obrnejo po
nasvete in pogovor glede vzgoje in starševstva. Vse mamice so dosegle tudi izredno
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nizke ravni starševskega stresa in kažejo konstantno visok rezultat na V1, kar pomeni,
da jim sploh ni težko biti mati. Tudi rezultati mamice 1 in 14 glede starševstva matere in
očeta so enaki, vendar nobena ni po porodu prejela materine pomoči, oziroma jo je bilo
premalo ali je sploh ni bilo (čustvena in informacije), vendar se mamica 1 obrača na
mater po starševske nasvete in pogovore in kaže konstanto visok V1, medtem, ko se
mamica 14 ne obrača na mati in ji je bilo po koncu skupine težje biti mamica, čeprav so
se znižale ravni stresa in se je povečala diferenciacija, pa tudi v zakonu je zelo
zadovoljna.
Vidimo, da mamice 7, 10, 11 in 12 dosegajo visoke ravni zakonskega zadovoljstva,
razen mamica 12 (ki je navedla nezvestobo kot tvegano vedenje staršev), imata pa
mamici 7 in 12 visoke ravni diferenciacije, pri drugih dveh (10 in 11), pa je bila
diferenciacija nizka in se je zvišala. Vse imajo zelo nizke ravni starševskega stresa.
Mamica 13 je tudi odraščala ob prisotnih in zavzetih starših z očetovo pozitivno in
materino nevtralno starševsko vlogo brez negativnih otroških izkušenj. Kaže pa, da ji je
mati med prvo nosečnostjo in porodom sicer tudi pomagala, vendar je bilo te pomoči
več, kot bi jo potrebovala, tudi ravni tesnobe so višje. Do sprememb v doživljanju
starševskega stresa ni prišlo, niti pri zakonskem zadovoljstvu in pri deferenciacji. Je pa
tej mamici zelo težko biti mamica.
Mamici 4 in 5 sta imeli precej manj zavzeta in prisotna starša, večinoma z nevtralno
starševsko vlogo (mamica 5 – negativna starševska vloga matere), v domovih obeh je
bila prisotna ena oblika zlorabe otrok (fizična) in obe sta dosegli višje ravni tesnobe (od
1,3 do 1,9) od ostalih varno navezanih mamic. Nobeni mamici mati ni pomagala po
porodu in nobena se na mater ne obrača po nasvet. Poleg tega mamica 4 še danes sama
skrbi za stik z materjo in je pri prvem merjenju edina dosegala raven nefunkcionalne
interakcije z otrokom nad 95 %, ki pa se je pri drugem merjenju pomembno znižala, kot
se je znižal stres tudi v drugih dimenzijah, in sicer kaže poleg mamice 14 največ
znižanja starševskega stresa. Mamici se razlikujeta v ravneh diferenciacije in
zakonskega zadovoljstva. Po koncu skupine je bilo eni mamici lažje biti mati (4), drugi
težje (5), pri obeh pa se je znižala raven starševskega stresa.
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Lahko bi rekli da varno navezane mamice, ki so dosegle povprečne vrednosti na
lestvicah bližine in odvisnosti nad 4 in tesnobnost do 1,3, po zaključku skupine poročajo
o višji diferenciaciji. Mamice, ki so dosegle ravni bližine in odvisnosti prav tako nad 4,
vendar tesnobnost nad 1,3, kažejo, da se je po koncu skupine znižal starševski stres,
vendar jim ni nič lažje biti mati, nekaterim je celo težje.
Mamic, pri katerih smo izmerili spremembo navezanosti je pet. Dve sta iz varno
navezane pri prvem merjenju prešli v ne-varno navezanost pri drugem merjenju.
Pregled vrednosti postavk, na podlagi katerih se izračuna navezanost, kaže da sta obe
dosegali visoke ravni tesnobe (nad 2) že pri prvem merjenju. Pri obeh mamicah se je
izjemno znižala bližina in odvisnost, hkrati pa dodatno povečala tesnobnost. Obe sta
imeli manj prisotna in zavzeta starša in obe sta imeli negativne otroške izkušnje
(mamica – 3 dve vrsti tveganega vedenja odraslih; mamica 9 – ena zloraba otrok). Obe
sta v času nosečnosti in poroda od matere prejeli pomoč in tudi po nasvete se obračata
nanjo. Rezultati diferenciacije pri mamici 3 so nižji od povprečja pri obeh merjenjih,
zvišalo se je zakonsko zadovoljstvo, ravni starševskega stresa so povprečne in tudi v
vlogi matere ji ni težko. Mamica 9 dosega izredno visoke (nadpovprečne) ravni
diferenciacije, kljub temu da se je ob drugem merjenju znižala, tudi z zakonom je precej
zadovoljna, doživlja pa izredno visoke ravni starševske stiske pri obeh merjenjih, tudi
zaznavanje otroka kot težavnega se je povišalo in na koncu je se je tudi skupni stres iz
povprečnega dvignil na zelo visokega (nad 85 %). Ob koncu ji je malo težje biti mati.
Zanimivo je, ker sta pri obeh mamicah dva podatka, ki ju ne najdemo pri drugih
mamicah, in sicer obe sta imeli grozno porodno izkušnjo in obe sta na lestvici
zadovoljstva z materjo pokazali zelo veliko znižanje.
Pri mamicah, ki sta iz varne navezanost prešli v ne-varno, se kaže močno poslabšanje
odnosa z materjo, pri mamici 9 pa se ohranjajo, celo zvišajo ravni starševske stiske in
otroka doživlja kot bolj težavnega kot na začetku. Obe sta z zakonom precej zadovoljni,
se pa razlikujeta v ravneh diferenciacije.
Mamice, ki so iz ne-varne navezanosti dosegle varno navezanost po zaključku Skupine
za mlade mamice so tri in kažejo vsaka različen vzorec spremembe. Mamica 2 je ob
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zvišanju bližine in odvisnosti, povišala tudi tesnobnost. Mamica 15 je ob znižanju
bližine znižala tudi tesnobnost, edino pri mamici 16 je prišlo do povečanja bližine in
odvisnosti in zmanjšanja tesnobnosti. Rezultati kažejo, da so imele vse mamice manj
prisotne in zavzete starše, mamica 16 poroča o dveh zlorabah otrok. Vse mamice
združuje tudi nezadostna pomoč matere v času prve nosečnosti in poroda in se na
matere ne obračajo po pogovor in nasvete (razen mamica 15). Dve mamici (15, 16)
dosegata tudi izredno nizke ravni stresa (pod 15 %). Rezultati pri mamici 2 so po koncu
skupine pokazali, da se je malo zvišala podpovprečna diferenciacija. Tudi v zakonu je
nadpovprečno zadovoljna. Je pa edina mamica, ki dosega izredno visoko raven
težavnosti otroka (90 %) pri obeh merjenjih, medtem ko je stres na ostalih dimenzijah
srednje vrednosti (do 50 %).
O posebnih spremembah po zaključku skupine, ki bi podkrepile rezultate spremembe
navezanosti pri mamici 15 in 16 ne moremo govoriti. Pri mamici 2 vidimo povišanje
podpovprečne diferenciacije, pa tudi zelo visoko raven doživljanja težavnosti otroka.
V vzorcu mater sta tudi dve prestrašeno navezani mamici, pri katerih ni prišlo do razlik
navezanosti. Obe kažeta, da sta imeli enega zelo neprisotnega in nezavzetega starša z
negativno starševsko vlogo, hkrati je bila v domu obeh mamic v času odraščanja
prisotna zloraba otrok in pri obeh tvegano vedenje staršev. Obe sta bili deležni materine
pomoči po porodu, vendar mamica 6 ene vrste podpore preveč, druge premalo, mamica
8 pa malo manj, kot je potrebovala. Mamica 6 je samska in imela je diagnosticirano
poporodno depresijo. Obe dosegata povprečne do nadpovprečne ravni diferenciacije, ki
se je pri obeh povišala.
Obe sta pri prvem merjenju dosegli izredno visoke ravni starševskega stresa. Starši,
katerih rezultati skupnega stresa znašajo 90 % in več, dosegajo klinično visoke ravni
stresa in je priporočena podrobnejša diagnostična obravnava in pomoč (Abidin 1995).
Pri drugem merjenju se je stres pri obeh mamicah znižal, vendar starševska stiska še
vedno ostaja zelo visoka – nad običajnim starševskim stresom. Tudi rezultati skupnega
stresa kažejo na pomembno znižanje, čeprav pri mamici 8 še vedno ostaja malo nad
običajnim starševskim stresom (87 %). Obema mamicama je bilo po zaključku skupine
lažje biti mati.
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Lahko rečemo, da sta obe prestrašeno navezani mamici na enakih področjih dosegli
opazne spremembe v pozitivnem smislu. Obe sta povišali raven diferenciacije od
primarne družine, znižale ravni starševskega stresa in ob koncu skupine jima je bilo
lažje biti mati.

8.4

RAZPRAVA

V obdobju mladega starševstva, ko se oblikuje odnos med materjo in otrokom in se
formira identiteta matere (prav tako tudi očeta), ko šele spoznavajo otroka in sebe ob
otroku na nov, drugačen način, kot se še nikoli niso imele priložnosti spoznati. Prebudi
se organski spomin in pojavijo se afekti in čutenja iz obdobja ranega otroštva. Ko
mamica drži v rokah svojega dojenčka, je hkrati sama dojenček v rokah svoje matere.
Pogosto se prevrednotijo tudi vsi odnosi do partnerja, staršev in prijateljev, prav tako
tudi vrednote in prioritete. To je obdobje, ko so mamice najbolj ranljive in zato odprte
in sprejemljive za spremembe.

8.4.1 Spremembe ob zaključku skupine za mamice
Predvidevali smo, da bomo lahko izmerili več pomembnih sprememb po zaključku
skupine za mlade mamice, vendar so rezultati pokazali, da lahko govorimo o
pomembnih spremembah, ki veljajo za vse mamice ne glede na stil navezanosti in ne
glede na ravni diferenciacije ali odnos z možem oziroma ne glede na to, koliko je
mamicam težko biti mati, le na enem področju. Rezultati kažejo, da so bile mamice na
koncu skupine pomembno bolj zadovoljne s svojo interakcijo z otrokom.
Nefunkcionalna interakcija z otrokom meri materino zaznavanje do kakšne mere otrok
ne dosega njenih pričakovanj in do kakšne mere otroka zaznava kot negativen element
svojega starševstva, kar nakazuje, da se mati počuti zlorabljeno ali zavrnjeno s strani
otroka ali pa je razočarana in se počuti odtujeno od otroka (prim. Abidin 1995).
Skupina za mlade mamice vstopa v ranljivo obdobje oblikovanja odnosa med mamico
in dojenčkom in zato je v prvi vrsti namen skupine ustvariti varen prostor za mamice in
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njihove dojenčke. Terapevtka in njene sodelavke nudijo mamicam podporo, da se lahko
začutijo in sprejmejo v novi vlogi in jim zagotavljajo prostor, kjer so lahko sproščene in
varne, tako da lažje postanejo senzitivne in lahko zaznavajo otrokove potrebe po
sprejetju in slišanosti (Kompan Erzar idr. 2008, 108). Naše ugotovitve potrjujejo
rezultati raziskave Simoničeve in Poljančeve (2011, 118-119), kjer so ki sta ugotovili,
mamice poročale, da so po koncu skupine opazile spremembe v dojemanju sebe,
svojega materinstva in tudi spremembe v odnosu do otroka. Postavke, ki merijo
nefunkcionalno interakcijo z otrokom, sprašujejo po materinih neuresničenih
pričakovanjih, kaj vse bi otrok že moral znati, pa še ne zna, in po čutenjih, kaj vse
pričakujejo, da bi morale čutiti do otroka, pa ne (prim. Abidin 1995). Tako lahko
sklepamo, da se je sprememba, ki smo jo izmerili, zgodila prav v dojemanju materinih
pričakovanj do sebe in do njenega otroka, ki lahko predstavljajo vir stresa. Mash in
Johnston (1990) predvidevata, da so kritični dejavnik starševskega stresa starševske
predstave o tem, kako naj bi se otrok vedel, zakaj se vede kot se ter dojemanje lastnih
starševskih sposobnosti.
V obdobju po rojstvu otroka mamice same poročajo, da potrebujejo priznanje, spodbudo
in podporo, predvsem drugih žensk, ki imajo same izkušnjo materinstva (poleg
materine). V tem obdobju imajo mamice močno potrebo po psihološki podpori,
izmenjavi informacij in opazovanju drugih mater (Stern in Brushweiler-Stern 1998,
131). V skupini dobijo prav to, sočutno podporo in opogumljanje, da lahko sledijo sebi
in svojim čutenjem, ob tem pa se lahko sprostijo in si zaupajo. Njihovo občutenje, da
kot matere ravnajo prav, ne bo več potrebovalo otrokove potrditve oziroma ne bodo
iskale, kaj vse v odnosu manjka, temveč kaj je.

8.4.2 Spremembe pri varno navezanih mamicah
Podrobnejša analiza vprašalnikov udeleženk, ki so sodelovale v skupini za mamice, je
omogočila natančnejši in globlji vpogled v varno navezane mamice. Rezultati kažejo, da
so imele tri mamice, ki so dosegle v dimenziji tesnobnosti rezultat nad 1,3 v času
odraščanja pomembno slabše odnose s starši, pogosteje je bila v njihovem domu
prisotna zloraba otrok, tudi v sedanjosti se manj obračajo na mater po pogovor in nasvet
in težje jim je biti mati. Izkazalo se je, da se hčere s preteklo izkušnjo matere, ki je bila
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pozitivna, prisotna in zavzeta, tudi v sedanjosti, ko so same matere, lahko obrnejo
nanjo.
Zanimivo je, da so prav te tri mamice dosegle daleč najnižje rezultate na vprašanju: »Ali
vam je težko biti mati« pri obeh merjenjih (mamica 5 M = 5; mamica 13 M = 5; mamica
14 M = 6,5), medtem ko je bila povprečna vrednost pri prvem in drugem merjenju 8,25
in 8,5). Pregled rezultatov starševske stiske, ki se z vprašanjem V1 v celotnem vzorcu
najmočneje povezuje, pokaže, da mamici 5 in 14 dosegata pri prvem merjenju izredno
visoke ravni starševske stiske (nad 90 %), ki se pri drugem merjenju sicer zmanjša,
vendar pri mamici 5 ostaja nad 85 %, pri mamici 13 pa se je starševska stiska pri
drugem merjenju povečala na 85 %. Ravni nefunkcionalne interakcije z otrokom in
težavnost otroka ostaja pod 85 % le pri mamici 14 je pri prvem merjenju zelo visoka (86
%) in se pri drugem merjenju močno zniža (32 %). Poleg teh mamic visoke ravni
starševske stiske dosegata še obe prestrašeno navezani mamici in mamica 9.
Raziskave ugotavljajo, da varno navezani starši dosegajo nižje ravni starševskega stresa,
da se lažje spoprijemajo s starševskim obveznostmi oziroma so bolj pripravljeni poiskati
pomoč, lažje jo sprejmejo in jo doživljajo kot koristno (Collins in Feeney 2000; Fraley
in Shaver 1998, Moreira idr. 2003; Simpson idr. 1992; Simpson idr. 2002). To lahko
potrdimo za varno navezane mamice 7, 10, 11, 12, saj dosegajo izredno nizke do
povprečne ravni starševskega stresa, tudi mati jim ni težko biti, prejeta materina pomoč
in iskanje nasvetov in pogovorov pri njej kažejo, da nimajo težav s sprejemanjem in
iskanjem pomoči, hkrati pa lahko predvidevamo, da so s prejeto pomočjo zadovoljne,
glede na to, da poročajo, da so prejele ravno toliko pomoči, kot so jo potrebovale, kar je
skladno z ugotovitvami Prielove in Samaiove (1995, 235). Na osnovi teh raziskav in
naših rezultatov dvomimo, da so tri mamice (5, 13, 14) pravilno razvrščene med varno
navezane, kar smo izpostavili že v razpravi o varni navezanosti.
Rezultati so pokazali, da so mamice 7, 10, 11, 12 pri drugem merjenju dosegle višje
rezultate pri diferenciaciji od primarne družine, kar pomeni, da se je povišala njihova
sposobnost, da v odnosih s pomembnimi drugimi ostanejo povezane s svojimi
potrebami, omejitvami, čustvi in vrednotami ter da zmorejo razlikovati med njimi (Kerr
in Bowen 1998). Da je mati lahko senzitivna do otrokovih potreb, je pomembno, da
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lahko ločuje svoje osebne stiske od čutenj, ki jih v njej prebuja otrok (Kompan Erzar in
Poljanec 2009), kar pa lahko stori le mati, ki je dobro diferencirana od čustev in vrednot
svoje primarne družine. Skupina za mlade mamice omogoča prav to, da lahko mamice v
varnem prostoru preko zavedanja lastnih občutij zgradijo globljo vez z otrokom in si
dovolijo odgovarjati na njegove potrebe (Kompan Erzar idr. 2008, 108). Simoničeva in
Poljančeva (2011) sta ugotovili, da mamice, ki so se udeležile skupine za mlade
mamice, najpogosteje poročajo o spremembah dojemanja sebe in svojega materinstva.
Če te ugotovitve primerjamo z rezultati naše raziskave, vidimo, da razen dviga
diferenciacije ne moremo govoriti o pomembnih spremembah, ki bi jih te matere
dosegle po zaključku skupine, zato predvidevamo, da so merilniki, ki smo jih uporabili
premalo, senzitivni, da bi lahko zaznali globlje spremembe v zaznavanju sebe in svoje
notranjosti, posebej pri materah, ki so pokazale precej stabilno zaznavanje odnosov.

8.4.3 Spremembe pri mamicah s spremembo navezanosti
Ugotovili smo, da je prišlo pri petih mamicah do sprememb navezanosti. Pri dveh
mamicah smo po zaključku skupine izmerili spremembo navezanosti iz varne v nevarno, pri treh mamicah pa iz ne-varne v varno.
Če si najprej pogledamo primer mamic, ki kaže na spremembo iz varne v ne-varno
navezanost, vidimo, da se poslabšanje odnosa z materjo, ki se kaže v spremembi
navezanosti, pokaže tudi v močnem znižanju zadovoljstva v odnosu z materjo. Glede na
prisotnost negativih otroških izkušenj in tega, da sta obe imeli manj prisotna in zavzeta
starša, bi predvidevali, da bi se že pri prvem merjenju pokazala ne-varna navezanost.
Zanimivo je tudi, da sta to edini mamici v raziskavi skupine za mlade mamice, ki sta
imeli grozno porodno izkušnjo.
Rezultati kažejo, da je v odnosu z materjo prišlo do spremembe. Raziskovalci
navezanosti sicer ugotavljajo, da do sprememb navezanosti prihaja tako pri otrocih kot
pri odraslih. Nekateri raziskovalci menijo, da se v odraslosti stil navezanosti lahko bolj
pogosto zamenja (Erzar in Kompan Erzar 2011, 205) in je lahko posledica negativnih
življenjskih izkušenj (Cugmas 1998). Glede utemeljitve podatkov se pojavi negotovost,
ker: (1) ne vemo ali so v obdobju trajanja skupine doživele pomembnejše negativne
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izkušnje, ki bi se lahko povezovale s spremembo stila navezanosti. (2) Pri drugem
merjenju nismo ponovili vprašanj o materini pomoči in iskanju nasvetov in pogovora,
tako da ne moremo z gotovostjo trditi, da tudi na teh področjih pri drugem merjenju ni
prišlo do sprememb. (3) Tretja dilema glede spremembe navezanosti je sama meritev, ki
temelji na samoporočevalskem vprašalniku, ki doseže le zavedne procese v odnosih,
tako da ne moremo z gotovostjo trditi, da je prišlo do dovolj pomembnih sprememb, ki
bi trajno vplivale na stil navezanosti mlade mamice.
Ker večina mater ni poročala o spremembi navezanosti, lahko kljub vsem dilemam
predvidevamo, da je v procesu skupine ob otroku prišlo do ozaveščanja nekaterih
vsebin, ki so odkrile odnos z materjo v popolnoma drugačni luči. In sicer se je pri eni
mamici znižalo zadovoljstvo z materjo na vseh treh dimenzijah (empatija, spoštovanje
in skladnost), najbolj na empatiji, ki pokaže, do katere mere hči občuti, da mati ve, kaj
čuti in kaj ji želi povedati (Schumm, Jurich in Bollmann 1980). Do znižanja
zadovoljstva z odnosom glede spoštovanja je prišlo pri obeh mamicah, vendar pri eni
manj, pri drugi pa bistveno več (mamica 3). Dimenzija spoštovanja meri, koliko hči
občuti, da je materi všeč, da jo spoštuje, da jo ima rada in ji je naklonjena. Da bi
mamica lahko začutila spremembo, kaj čuti mati do nje, predvidevamo, da je prišlo do
spremembe občutenja oziroma doživljanja sebe, čeprav te spremembe nismo zaznali pri
merjenju diferenciacije in se je pri mamici 9 celo zelo znižala. Mamice ki uspejo
vzpostaviti in vzdrževati povezanost same s seboj (s svojim telesom, potrebami, občutji,
čustvi in notranjim doživljanjem), ustvarijo prostor, da se ob otroku prebudi varno
zavetje, s čimer pridobita otrok in mož (Kompan Erzar idr. 2008, 119), prav tako pa
pridobi tudi sama, ko ob tem, da je povezana sama s seboj, začuti, da so resnična
občutja ob materi morda drugačna, oziroma da lahko vidi tudi odnos s svojo materjo v
drugačni luči.
Kot smo povedali zgoraj, je sprememba navezanosti pri odraslih pogosta v odnosu s
partnerjem ali terapevtom (Kobak in Hazan 1991; Siegel 1999). Glede na to, da je
skupina za mamice terapevtska skupina, lahko domnevamo, da do sprememb
navezanosti lahko pride. Toda rezultati na validacijski lestvici obrambnega odziva nas
opozarjajo na previdnost pri interpretaciji te spremembe, saj obe mamici dosegata
izredno nizke ravni starševskega stresa, poleg tega pa tudi spremembe na drugih
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dimenzijah ne kažejo stabilnosti, ki bi jo pričakovali pri varni navezanosti. Pri mamici
16 se je znižala, pri mamici 15 pa zvišala diferenciacija, prav tako je mamici 15 po
zaključku skupine težje biti mati kot na začetku.
Sicer bi si zelo želeli, da bi pozitivna sprememba potrjevala našo hipotezo in da bi
izmerili spremembe navezanosti v skupini za mamice, vendar je trimesečno obdobje
prekratko, da bi lahko prišlo do dolgoročnih pomembnih sprememb v navezanosti,
posebej na mater, ker je odnosu z materjo namenjeno eno srečanje. Kot ugotavlja Berlin
(2005), da je potrebno za rizične starše zagotoviti daljšo in celovito pomoč, ki vključuje
povezanost različnih služb.
Pri mamici 2 smo poleg spremembe navezanosti izmerili tudi višjo diferenciacijo in
višje zakonsko zadovoljstvo. Starševski stres se je sicer malo povečal, vendar je
popolnoma povprečen. Izstopa izredno visoko zaznavanje otroka kot težavnega, ki se po
koncu skupine ni spremenilo (90 %), kar kaže, da se mati težko srečuje z vedenjskimi
značilnostmi otroka. Kot ugotavlja Grilčeva (2015), so se hčere, ki so imeli matere, ki
so imele zelo negativno starševsko vlogo v njihovem življenju, po zavetje obrnile na
očeta. Predvidevamo, da se je tudi mamica 2 obrnila na očeta, saj rezultati kažejo, da je
zaznavala materino starševsko vlogo kot negativno. Ker je prišlo do sprememb v
odnosu z materjo, predvidevamo, da je lahko mater zagledala v drugačni luči, kar ji je
omogočilo, da se ji je bolj približala. Saj kot kažejo ugotovitve Grilčeve (2015), se
mamice pogosto izogibajo stiku z materjo, da ne bi odpirale in prebujale ran, ki še
vedno bolijo. Rezultati kažejo, da je od matere prejela sicer manj pomoči, kot jo je
potrebovala, ji pa je mati pomagala, zato predvidevamo, da ji je hči dovolila v svojo
bližino, čeprav odsotnost pogovora o starševstvu in vzgoji kaže na nezaupanje, da bi
lahko od matere dobila nasvete, ki bi ji pomagali v njeni novi vlogi matere. Tudi pri tej
mamici težko rečemo, da je dosegla stabilno navezanost.

8.4.4 Spremembe pri prestrašeno navezanih mamicah
V vzorcu mater sta tudi dve prestrašeno navezani mamici, pri katerih ni prišlo do razlik
navezanosti. Obe kažeta, da sta imeli enega zelo neprisotnega in nezavzetega starša z
negativno starševsko vlogo, hkrati je bila pri obeh doma v času odraščanja prisotna
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zloraba otrok in pri obeh tvegano vedenje staršev. Glede materine pomoči po porodu sta
je bili deležni obe vendar mamica 6 ene vrste podpore preveč, druge premalo, mamica 8
pa malo manj, ko je potrebovala. Mamica 6 je samska in imela je diagnosticirano
poporodno depresijo. V ravni diferenciacije se razlikujeta, mamica 6 kaže visoko
diferenciacijo, mamica 8 pa nizko. Značilnosti prestrašeno navezanih oseb kažejo, da so
zelo odvisne od sprejemanja in potrditve drugih, vendar se zaradi negativnih
pričakovanj izogibajo bližine, da bi se izognile izgubi in zavrnitvi (Bartholomew in
Shaver 1998, 31). Glede na rezultate predvidevamo, da so mamice ne glede na to, da se
pri njih ni pokazala sprememba stila navezanosti na mater, kljub vsemu naredile
spremembo in do neke mere zmanjšale tesnobo pred zavrnitvijo v odnosu do terapevtke.
Tudi rezultati kvantitativne raziskave v prvem delu kažejo, da prestrašeno navezane
hčere doživljajo najvišje ravni starševskega stresa, so najmanj diferencirane od primarne
družine in so v zakonu najmanj zadovoljne. Poleg odklonilno navezanih hčera so imele
starše z bolj negativnim, nezavzetim in neprisotnim starševstvom, doživele so
pomembno več zlorab otrok kot varno navezane hčere. V času prehoda v starševstvo
najpogosteje od matere niso prejele niti praktične pomoči niti čustvene opore in
ponavadi tudi niso prejele informacij o nosečnosti in porodu, o svojem otroštvu in o sebi
kot materi.
Kadar je starš pod stresom in se vklopi mehanizem navezanosti, išče osebo varnosti, ki
bi mu pomagala pomiriti tesnobo (npr. njegov partner, starš) in če ta oseba ni na
razpolago se stres dodatno potencira, kar v veliki meri negativno vpliva tudi na
starševske sposobnosti in odzive na otroka (Suther idr. 2007, 46). Izogibajoče navezane
hčere (odklonilno in prestrašeno) imajo pretekle izkušnje nestika s svojimi starši, ob
katerih niso imele izkušnje in možnosti naučiti se primerne regulacije stresnih in
čustveno zahtevnih situacij in posledično niso bile zgrajene niti možganske povezave, ki
bi regulacijo omogočale (prim. Siegel in Hartzel 2004). Te hčere so ne le nevrobiološko
slabo opremljene za soočanje s stresnimi situacijami, temveč imajo izkušnjo, da v
stresnih situacijah ne morejo računati na pomoč bližnjih in zato niti ne verjamejo, da je
pomoč na voljo. Vendar raziskave kažejo, da do sprememb v doživljanju odnosov lahko
pride v varnih odnosih, kot jih predstavlja partnerstvo ali terapevtski odnos.
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Ker skupina za mlade mamice ponuja varen prostor in terapevtski odnos, kjer se lahko
mamice v novem, drugačnem odnosu naučijo zaupati sebi in svojim občutjem, da smejo
uporabiti svoje bližnje (moža, mater, očeta, taščo, tasta) da jim pomagajo in da ni nič
narobe, če čutijo, razmišljajo in živijo svoje vrednote, da lahko zmanjšajo občutek
tesnobe in strah, da ne bodo sprejete in ljubljene. Pomembno je, da se naučijo spoštovati
sebe prav takšne kot so, da so empatične do svojih občutij, razmišljanj in notranjega
doživljanja in da ni potrebno, da se pretvarjajo in kažejo v odnosih take, kot menijo, da
drugi pričakujejo od njih (prim. Schumm idr. 1981). Varen odnos predstavlja odnos, v
katerem drugi ni ogrožen in ne pričakuje, da bo drugi poskrbel zanj, s tem pa omogoča,
da mamica lahko brez nevarnosti in brez cenzure spoznava svojo notranjost in svojo
notranjo moč, da bo vedela kaj si v odnosih želi in pričakuje in da bo zmogla brez
strahu postaviti meje in zaščititi svojo notranjost.
Cilj naše raziskave ni bil merjenje učinkovitosti programa skupine za mlade mamice,
ker bi za to morali uporabiti drugačne metode (prim. Lieberman in Zeanah 1999). Želeli
smo le preveriti, ali lahko izmerimo spremembe v materinem odnosu do pomembnih
drugih, ki so tudi po zaključku skupine njena realnost, spodbuda in varen pristan. Berlin
(2005) meni, da so ljudje med seboj različni in da potrebujejo različne intervence in
programe, zato predlaga, da bi bilo potrebno identificirati udeležence in njihove potrebe
oziroma vzorec navezanosti, osebnostne značilnosti in druge zunanje okoliščine, preden
se posameznika vključi v primeren program. Ker skupina za mlade mamice ni
namenjena specifični skupini mamic se mamice, ki iščejo dodatno pomoč, ali imajo več
težav v svoji starševski vlogi, usmeri v individualno terapevtsko pomoč.
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SKLEP

Materinstvo je osebna izkušnja vsake ženske, ki se odvija na temelju izkušnje prehoda v
materinstvo in odnosov iz primarne družine in se sooblikuje v odnosu z otrokom in
partnerjem. Preplet teoretičnega in raziskovalnega dela ponuja vpogled v specifičnost
razvoja ženske preko odnosov s starši (hči), partnerjem (žena) in otrokom (mati) in
nakaže možnost nenehnega osebnega razvoja.
V teoretičnem delu smo sledili razvoju deklice od spočetja dalje, njenemu
individualnemu razvoju znotraj odnosov. Poglobili smo se predvsem v odnos z materjo,
saj hčerka ob materi dobiva izkušnje, kaj pomeni biti ženska in kaj pomeni biti mati. Ob
njej izgrajuje svojo notranjost, svojo žensko spolno identiteto, s katero vstopa v odnose.
Z materino pomočjo vzpostavlja psihobiološko uglašenost in sinhronizira biološke in
vedenjske sisteme na organski ravni. Kadar do uglašenosti in sinhronizacije ne pride,
pomeni to za otroka velik stres, ki dolgoročno vpliva na organski odziv telesa na stres in
ima dolgoročne posledice na razvoj možganov ter posledično na telesno in psihološko
zdravje. Navezanost, ki jo otrok razvije ob materi, kaže na materine značilnosti in način
interakcije z otrokom. Čustveno prisotne in senzitivne matere prepoznajo in odgovorijo
na otroško stisko in pomagajo otroku umiriti stresni odziv telesa. S tem omogočajo, da
otrok sam izgradi možganske strukture, ki mu bodo tudi v odraslosti omogočale
soočanje s stresnimi situacijami. V otroštvu, mati izgradi sebe in svojo osebnostno
strukturo, s katero stopa v nadaljnje odnosa.
Kvantitativna analiza 384 rešenih vprašalnikov je pokazala na pomembne povezave
med hčerami glede na nivo doživljanja starševskega stresa. Ravni diferenciacije
nakazujejo na stopnjo zadovoljstva v odnosu tako s partnerjem kot materjo. Stopnje
zadovoljstva pa povratno kažejo na doživljanje starševskega stresa, ki kaže, da se
povezuje tudi s starševskimi stili in vlogami tako matere, kot tudi očeta. Ugotavljamo,
da je materam, ki doživljajo višje ravni starševskega stresa težje biti mati. To so matere,
ki so tudi v odnosu do svojega otroka manj ljubeče in tople, manj prožne in učinkovite
ter manj zabavne. Več starševskega stresa doživljajo tudi hčere, ki imajo negativno
porodno izkušnjo in so imele diagnosticirano poporodno depresijo. Hčere, ki doživljajo
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več starševskega stresa, dosegajo nižje ravni diferenciacije. V odnosu z možem kažejo
manj zadovoljstva in od njega prejmejo manj pomoči pri vzgoji in skrbi za otroke.
Hčere, ki doživljajo več starševskega stresa, so imele že v času odraščanja bolj pogosto
izkušnjo odsotne in nezavzete matere in očeta in pogosteje je bila v času odraščanja ali
adolescence prisotna vsaj ena zloraba otrok (fizična, psihična, spolna). Poleg tega so
hčere, ki imajo slabši odnos z materjo, že v obdobju prehoda v materinstvo prejele manj
praktične pomoči in čustvene opore, pa tudi manj informacij o svojem otroštvu, o
nosečnosti in porodu ter o sebi kot materi. Če pogledamo doživljanje stresa glede na stil
navezanosti, vidimo, da je najtežje prestrašeno navezanim hčeram, ki tudi v odnosu z
materjo doživljajo najmanj bližine in največ tesnobe. Te hčere so najmanj diferencirane,
najmanj zadovoljne v odnosu in najtežje jim je biti mati.
Drugi del raziskave pokaže, da udeležba v skupini za mlade mamice pomembno
prispeva k boljši interakciji z otrokom. Ugotovili smo, da je pomembno doživljanje
matere že pred vstopom v skupino. Ugotavljamo, da pri varno navezanih hčerah ni
prišlo do velikih sprememb. Pokazalo se je, da prestrašeno navezane matere, ki jim je
najtežje v odnosih, v skupini najbolj napredujejo.
Izkazalo se je, da bi bilo veliko lažje, če bi drugi del raziskave podprli še z intervjuji z
mamicami, ker bi lahko dobili več informacij, ki bi omogočale kvalitetnejšo obdelavo
podatkov.
Da bi materam olajšali prehod v materinstvo, je potrebno najprej razširiti zavedanje, da
se priprava na materinstvo začne že zelo zgodaj, oziroma da je materinstvo
vseživljenjski proces, ki je pomemben tako za ženske kot za moške, in da smo v ta
proces vključeni ne glede na našo trenutno življenjsko vlogo (hči, mamica, babica, sin,
oče, dedek, ...).
S tem zavedanjem bi bilo potrebno tudi organizirati in vključevati posameznike v
različnih življenjskih obdobjih v različne programe , ki bi materam omogočili oziroma
jim pomagali razviti in občutiti zadovoljstvo in veselje v materinski vlogi. Zato
predlagamo:
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1. pomoč materam bodočih mamic (dojenčic, deklic), da bodo odraščale v družinah in
ob materah, ki bodo omogočale primeren razvoj – skupine za mlade mamice z dojenčki;
2. pomoč mladim ženskam, da razvijejo višjo diferenciacijo jaza – individualno
psihoterapevtsko delo;
3. pomoč mladim parom, da bo zadovoljstvo v zakonu višje, in podučiti očete, kako
lahko pomagajo oziroma sodelujejo v starševstvu – terapevtsko delo s pari, šole za
starše, skupine za zakonce in starše;
4. podporo mladim mamicam s posebnim poudarkom na ne-varno navezane mamice,
predlagamo presejalne teste mladih mamic, da bi jih lahko že v obdobju prehoda v
materinstvo prepoznali in usmerili v terapevtske skupine in programe za mlade mamice
z dojenčki. Pomembno bi bilo spremljanje teh mamic v prvih letih otrokovega življenja;
5. pomoč, da bodo porodi bolj senzitivni - priprava na porod, ozaveščanje mamic o
sposobnostih telesa in možnostih ter pravicah v porodni sobi. Presejanje mater z
negativnimi porodnimi izkušnjami ter aktivno delo z njimi in njihovimi dojenčki, da se
ozdravi njun odnos;
6. skrb in prepoznavanje depresivnih mamic oziroma aktivno dolgoročno delo z njimi;
7. glede na pomembno vlogo, ki jo ima mati tudi v življenju odrasle hčere predlagamo,
da se tudi v smislu vseživljenjskega razvoja in osebne rasti posameznika v terapevtske
programe za mlade mamice in starše vključi tudi stare starše, posebej babice.
Materinstvo je posebej v začetnem obdobju brez pomoči lahko težko in stresno, vendar
nosi tudi največjo obljubo in potencial za spremembo vzorcev, ki omogočajo
medgeneracijski prenos navezanosti, s tem pa tudi način regulacije stresnih situacij in
čustev ter prenos starševskega vedenja v naslednje generacije.
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POVZETEK

Disertacija se posveča doživljanju materinstva in osvetljuje vez med hčerjo in materjo.
V teoretičnem delu avtorica predstavi individualni razvoj ženske in njene identitete v
okviru odnosov, ki zaznamujejo tudi njeno materinstvo, in jih postavi v okvir teorije
navezanosti. V empiričnem delu smo s pomočjo kvantitativne raziskave proučili
materino doživljanje materinstva in ga umestili v okvir trenutnih odnosov z materjo in
partnerjem/možem ter ga razširili s hčerinim doživljanjem matere in očeta in negativnih
izkušenj iz obdobja otroštva in adolescence ter z izkušnjami iz časa prehoda v
materinstvo.
Raziskavo smo izvedli na vzorcu 384 mater. S pomočjo prirejenega vprašalnika smo
pridobili podatke o primarni družini in materinstvu ter izmerili odnos z materjo, in sicer:
odraslo navezanost na mater (Revised adult attachment scale – RAAS) in zadovoljstvo
v odnosu z materjo (The abbreviated Barrett-Lennard Relationship Inventory –
ABLRI), diferenciacijo od primarne družine (The Harber level of differentiation of self
Scale – LDSS), zadovoljstvo v zakonu (Kansas Marital satisfaction Scale – KMS),
starševski stres (Parenting stress index short form – PSI-SF), na koncu pa smo zastavili
samoocenjevalno vprašanje: »Ali vam je težko biti mati?«. Analiza podatkov je
pokazala pomembne povezave med hčerami glede na nivo doživljanja starševskega
stresa. Ugotovili smo, da je težje biti mati tistim hčeram, ki doživljajo višji starševski
stres. Hčere ki doživljajo višji starševski stres so manj diferencirane od svoje izvorne
družine in so v odnosu do matere in partnerja/moža manj zadovoljne. Višji starševski
stres se povezuje z negativnim, nepristopnim in nezavzetim starševstvom matere in
očeta iz obdobja hčerinega odraščanja. Ugotavljamo pomembno vlogo očeta, ki lahko s
svojo pozivno prisotnostjo in zavzetostjo omogoča boljši odnos med hčerjo in njeno
materjo. Ugotovili smo, da najvišji stres doživljajo prestrašeno navezane hčere, ki v
odnosu z materjo doživljajo najmanj bližine in največ tesnobe. Poleg tega so najmanj
diferencirane od svoje primarne družine in so v odnosu z materjo in s
partnerjem/možem najmanj zadovoljne. Ugotavljamo, da se je slabši odnos med njima,
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nakazoval že v obdobju prehoda v materinstvo v obliki in načinu pomoči, ki ga je hči
prejela od svoje matere.
V drugem delu empirične analize smo raziskali pomen sočutnega in sprejemajočega
okolja, ki ga zagotavlja terapevtska skupina za mlade mamice po relacijskem
družinskem modelu. Ugotovili smo, da matere po zaključku skupine doživljajo
interakcijo z otrokom bolj funkcionalno, da znižajo pričakovanja in lažje sprejemajo
otroka in svoje občutke glede otroka in materinstva. Pri prestrašeno navezanih hčerah
smo po zaključku skupine za mlade mamice izmerili nižje ravni starševskega stresa,
višje ravni diferenciacije od primarne družine in lažje jim je bilo biti mati. Posebnih
sprememb v odnosu z materjo in možem nismo izmerili.
Ključne besede: Materinstvo, odnos mati – odrasla hči, odrasla navezanost, starševski
stres, diferenciacija jaza, zakonsko zadovoljstvo, skupina za matere z dojenčki.
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ABSTRACT

The dissertation explores the experience of motherhood while focusing on the motherdaughter bond. We present the individual development of women and their identity
within their relationships (inclusive or motherhood), viewed through the perspective of
the framework of attachment theory. The empirical part presents the application of
quantitative research to explore how mothers experience motherhood within the
framework of their current relationships with their own mothers and also their
partners/husbands. The research also explored their experience of parenthood, their
negative childhood and adolescent experiences, and their transition into motherhood.
The research was conducted on a sample of 384 mothers. Data about their families of
origin and the women’s' role as a mother within their current family was collected with
a customized survey and the following instruments: adult mother – daughter attachment
(Revised adult attachment scale – RAAS), satisfaction in the relationship with their
mother (The abbreviated Barrett-Lennard Relationship Inventory – ABLRI),
differentiation of self (The Harber level of differentiation of self Scale – LDSS),
satisfaction within marriage (Kansas Marital satisfaction Scale – KMS), parenting stress
(Parenting stress index short form – PSI-SF) and the self-assessment question: "Is it
hard to be a mother?” We discovered that women who were currently experiencing
higher parenting stress found it harder to be a mother. These women were less
differentiated from their family of origin and were less satisfied with both their own
mother-daughter relationship as well as with their partner/husband. We found that a
more stressful experience of motherhood is connected to the negative, inaccessible and
less committed parenting they received as children. We observed the positive impact of
fathers who can, with positive presence and awareness, enable a better mother-daughter
relationship. Fearfully attached daughters, who in relationship with their mothers
received the least closeness and experienced the most anxiety, also experienced the
most stress. They are the least differentiated from their family of origin and are least
satisfied in relationship with both their own mothers and their partner/husbands. Finally,
we also showed how a poor relationship between a daughter and her mother impacts the
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daughter’s transition into motherhood.
In the second part of the empirical analysis we researched the implications of a
compassionate and accepting environment provided by a therapeutic group for young
mothers based on the relational family model. We discovered that mothers experienced
interaction with their babies as much more functional after participating in the group.
They also lowered their expectations about their own performance as a mother and
found it much easier to accept their child and their feelings about their own motherhood.
We also discovered that the therapeutic group had the largest impact on the subset of
fearfully attached daughters, who, after participation, demonstrated reduced levels of
parenting stress, increased levels of connection with their family of origin, increased
differentiation and an enhanced experience of being a mother. No significant changes
were marked in their relationships with their partner/husband and their mother.
Key words: Motherhood, Mother-adult daughter relationship, Adult Attachment,
Parenting Stress, Differentiation of self, Marital satisfaction, Young Mothers' Group
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PRILOGE

Priloga 1: Povabilo za sodelovanje k raziskavi.

Kako raste mama?
Najprej je sama tema,
najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.

Iz mamice zraste mama
bogvekdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve, da ji pada
prvi sneg na lase.

Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.

Ko jaz odrastem, raste
mama počasi nazaj,
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.
(Tone Pavček)

Spoštovana mamica!

"Kako mamica raste?". Včasih otroška vedoželjnost ne mine. Postane le bolj zahtevna in
terja natančnejše odgovore. In čeprav sem že sama mamica, me to vprašanje še vedno
zanima. Če je vaša mati še živa, mi pri iskanju odgovora lahko malce pomagate tako, da
rešite vprašalnik, ki sledi. Iskreno bom hvaležna.

Sem študentka podiplomskega študija Zakonske in družinske terapije in v okviru
doktorske disertacije opravljam raziskavo o materinstvu ter sedanjem odnosu z
materjo in partnerjem.

Raziskava je anonimna. Ker me zanima trenutni odnos z vašo mamo, je pomembno,
da vaša mati še živi. Če imate kakršno koli vprašanje, lahko pišete na spodnji naslov.

Hvala za sodelovanje,

Mateja Katona (mateja.katona1@gmail.com)
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Priloga 2: Vprašalnik za kontrolno

11. Ali sta bila vaša mati in oče v času vašega otroštva ali
pubertete ločena?
1. Da
2. Ne

skupino (Survey for control
group Edelman 2006)
1.

Starost
1. Mlajša od 20
2. 20-29
3. 30-39
4. 40-49
5. 50-59
6. 60-69
7. 70 in več

2.

Okolje bivanja
1. mestno
2. obmestno
3. podeželsko

3.

Zakonski stan
1. samska
2. poročena (prvi zakon)
3. poročena (drugi ali naslednji
zakoni)
4. ločena
5. vdova
6. v izvenzakonski skupnosti z
moškim

4.

5.

6.

7.

12. Če sta bila ločena, v katerm obdobju vašega življenja sta
se ločila?
1. Pred enim letom
2. Predšolskem
3. Osnošolskem (6-14 let)
4. Srednješolskem (15-19 let)
5. Kasneje
12. S kom ste živeli po ločitvi?
1. Z materjo
2. Z očetom
3. S starimi starši
4. Sama
5. Drugo____________________
13. Kako bi najbolje opisali stil starševstva vaše matere?
1. Zelo prisotna in zavzeta
2. Nekako prisotna in zavzeta
3. Nekako neprisotna in nezavzeta
4. Zelo neprisotna in nezavzeta
14. Spodaj so zapisane nekatere karakteristike staršev.
Prosim, če poleg vsakega opisa obkrožite, koliko se
nanaša na vašomaterjov odnosu do vas.
Zabavna
Sploh
Zelo
Nekako
ne

Zaposlitveni status
1. Zaposlena izven doma
2. Zaposlena doma/gospodinja
3. Brezposelna
4. Upokojena
5. Študentka
6. Drugo

Ljubeča,

Starost otrok (lahko izberete več odgovorov)
1. 0-2
2. 3-12
3. 13-20
4. 21-30
5. 31 in starejši

9.

Ali imate vnuke? 1. DA 2. NE

Zelo

Nekako

Skrbna

Zelo

Nekako

Učinkovita

Zelo

Nekako

Prožna

Zelo

Nekako

Preveč
zaščitniška

Zelo

Nekako

Zelo

Nekako

razpolago

Koliko otrok imate?
1. Enega
2. Dva
3. Tri
4. Štiri ali več

Ali imate
1. Samo sinove
2. Samo hčerke
3. Sinove in hčerke

Nekako

Na

Stopnja izobrazbe
1. Univerzitetna, magistrska ali
doktorska
2. Srednješolska ali višješolska
3. Osnovnošolska ali manj

8.

Zelo

topla

Hitro
užaljena

Sploh
ne
Sploh
ne
Sploh
ne
Sploh
ne
Sploh
ne
Sploh
ne
Sploh
ne

15. Kako bi najbolje opisali stil starševstva vašega očeta?
1. Zelo prisoten in zavzet
2. Nekako prisoten in zavzet
3. Nekako neprisoten in nezavzet
4. Zelo neprisoten in nezavzet
5. Bil je mrtev ali fizično odsoten
16. Kakšno starševsko vlogo je imela mati do vas?
1. Pozitivno
2. Negativno
3. Nevtralno

10. Če jih imate, so:
1. Hčerkini otroci
2. Sinovi otroci
3. Otroci obeh

17. Kakšno starševsko vlogo je imel oče do vas?
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1. Pozitivno
2. Negativno
3. Nevtralno
4. Bil je mrtev ali fizično odsoten

18. Katero, če sploh katero vedenje, je bilo prisotno
pri vas doma, v času otroštva ali pubertete?
1. Čustvena zloraba otrok
2. Zloraba alkohola alkoholizem
3. Fizična zloraba otrok
4. Psihična bolezen
5. Spolna zloraba otrok
6. Druga zloraba substanc
7. Drugo __________________
8. Nobeno tvegano vedenje ni bilo
prisotno
19. Koliko ste bili stari, ko ste rodili ali posvojili
prvega otroka?
1. Mlajša kot 20 let
2. 20-29
3. 30-39
4. 40 ali starejša
20. Kdo je bil prisoten pri porodu? V primeru
carskega reza tudi zapišite kdo je bil z vami.
(lahko označite več odogovorov)
1. Mož ali partner
2. Mati
3. Tašča
4. Prijateljica
5. Sestra
6. Svakinja
7. dogovor s svojo babico ali dulo
8. Drugi (stara mati, oče, tast, in
zdravnik ali babica)

21. S katerim pojmom bi najbolje opisali vašo prvo porodno
izkušnjo?
1. Zelo pozitivna
2. Nekako pozitivna
3. Nekako negativna
4. Grozna
22. Ali je bil vaš prvi otrok posvojen?
1. Da
2. Ne
23. Če je bil posvojen, kakšni so bili razlogi za posvojitev?
(lahko označite več odgovorov)
1. Neplodnost
2. Odločitev raje posvojiti kot roditi
3. Ponavljajoči se splavi
4. Samska mati po lastni izbiri
24. Kdo vam je pomagal (razen moža/partnerja) po rojstvu
vašega prvega otroka?
1. Mati
2. Tašča
3. Patronažna sestra ali dula
4. Prijateljica
5. Sestra
7. Drug družinski član ___________________
8. Nihče
25. Ali ste po porodu trpeli zaradi diagnosticirane poporodne
depresije?
1. Ne
2. Da

26. Katero od spodaj naštetih pomoči, ste prejela od svoje matere med prvo nosečnostjo in v času po porodu?
manj kot sem
toliko kot sem
več kot sem
nič
potrebovala
potrebovala
potrebovala
Čustveno podporo (opogumljanje, ramo za
1
2
3
4
jokati, )
Praktično podporo (nega dojenčka, varstvo
1
2
3
4
dojenčka,. ..)
1
2
3
4
Informacije o nosečnosti in porodu
1
2
3
4
Informacije o svojem otroštvu
1
2
3
4
Informacije o sebi, kot mladi materi
27. Kako se je vaše mnenje o vaši materi spremenilo po tem, ko ste sama postala mati? (lahko označite več odgovorov)
1. Bolj sem jo občudovala
2. Manj sem jo občudovala
3. Do matere sem čutila več naklonjenosti
4. Do matere sem čutila manj naklonjenosti
5. Bolj sem se zavedla, kako me je imela rada
6. Bolj sem se zavedla, da me ni imela rada
7. Moje mnenje do nje se ni spremenilo
28. S kom se pogovarjate/ste se pogovarjali, o tem kako je biti starš in kako je vzgajati svoje otroke? (lahko označite več
odgovorov)
1. Prijatelji
2. Zakoncem oz. partnerjem
3. Materjo
4. Sorojenci (z brati ali sestrami)
5. Taščo
6. Očetom
7. Tastom
9. Nikomer
10. Z drugimi (stari starši, svakinje, varuške in tete)
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29. Na koga se obrnete/ste se obrnili, če potrebujete/ste potrebovali starševski nasvet (lahko označite več odgovorov)
1. Prijatelja
2. Moža ali partnerja
3. Knjige o starševstvu in/ali revije o starševstvu/internet
4. Mati
5. Plačenega strokovnjaka
6. Sorojenca
7. Taščo
8. Tasta
10. Druge (vklučuje podporne skupine, stare starše, Boga)
11. Zanesem se samo nase
30. Koliko vam pomaga/vam je pomagal pri skrbi in vzgoji otrok mož oz. partner?
1. Zelo pomagal
2. Nekako pomagal
3. Ni pomagal
31. Koliko pomaga/je pomagal partner v primerjavi z vami?
1. Več kot 50 %
2. Približno 50 %
3. Manj kot 50 %
32. Spodaj so zapisane nekatere karakteristike staršev. Prosim, če poleg vsakega opisa obkrožite, koliko se nanaša na vas v
odnosu do vaših otrok.
Zabavna
Zelo
Nekako
Sploh ne
Ljubeča, topla

Zelo

Nekako

Sploh ne

Na razpolago

Zelo

Nekako

Sploh ne

Skrbna

Zelo

Nekako

Sploh ne

Učinkovita

Zelo

Nekako

Sploh ne

Prožna

Zelo

Nekako

Sploh ne

Zelo

Nekako

Sploh ne

Zelo

Nekako

Spoh ne

Preveč
zaščitniška
Hitro užaljena

33. Kako dolgo ste živeli s svojo materjo?
1.
2.
3.
4.
5.

še vedno živim pri materi
več kot 25 let
od 16 do 25 let
manj kot 15 let
drugo__________________________

34. Svojo mater vidim:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

skoraj vsak dan
približno enkrat tedensko
približno enkrat mesečno
približno enkrat vsakih nekaj mesecev
enkrat ali dvakrat na leto
manj kot enkrat na leto
nikoli

33. Z materjo komunicirava:
1. dnevno
2. tedensko
3. mesečno
4. manj kot enkrat mesečno
5. nikoli
34. Za ohranjanje stika skrbi:
1. pretežno mati
2. pretežno jaz
3. enakovredno
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Priloga 3: Primerjave med prvim in drugim merjenjem na Skupini za mlade mamice
Tabela 53. Analiza vprašalnika RAAS po mamicah in razlika glede na prvo in drugo merjenje.
Zap. št.
Bližina
mamica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4,50
1,17
2,83
4,50
2,67
3,17
4,83
1,83
4,17
4,67
4,50
4,33
3,17
3,17
4,00
2,00

Bližina
2
4,33
2,17
2,50
4,17
2,00
2,83
3,83
1,83
2,00
4,67
5,00
4,67
3,50
3,83
3,50
2,83

razlika
odvisnost razlika
Odvisnost
Tesnobnost
Bližina
2
zanesljivost
-0,17
1,00
-0,33
-0,33
-0,67
-0,34
-1,00
0,00
-2,17
0,00
0,50
0,34
0,33
0,66
-0,50
0,83
-1,85

4,83
3,83
3,50
4,67
1,67
5,00
5,00
2,50
4,67
5,00
5,00
4,50
4,83
5,00
3,33
2,83

3,83
4,33
2,00
4,67
1,50
5,00
5,00
3,00
2,33
5,00
5,00
5,00
4,67
4,83
3,00
3,50

-1,00
0,50
-1,50
0,00
-0,17
0,00
0,00
0,50
-2,34
0,00
0,00
0,50
-0,16
-0,17
-0,33
0,67
-3,5

1,00
1,17
2,83
1,33
4,00
1,50
1,00
3,83
2,17
1,00
1,00
1,00
1,17
1,00
3,17
2,67

Tesnobnost
2
1,00
2,00
3,83
1,83
4,50
1,33
1,00
3,33
2,83
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,67
1,50

razlika
Tesnobnost
0,00
0,83
1,00
0,50
0,50
-0,17
0,00
-0,50
0,66
0,00
0,00
0,00
0,83
0,00
-0,50
-1,17
1,98

Tabela 54. Analiza vprašalnikov LDSS, KMS in V1 po mamicah in razlika glede na prvo in drugo
merjenje.
LDSS
KMS
Ali vam je težko biti mati?
Zap. št.
MAMICA difern. Diferen. 2 razlika diferen. zz zz
razlika zz
V1 V1 2
razlika V1
1
75
63
-12
21 18
-3
10
10
0
2
64
67
3
18 19
1
8
9
1
3
64
65
1
17 20
3
9
9
0
4
78
81
3
18 17
-1
9
8
-1
5
60
63
3
16 16
0
5
5
0
6
75
78
3
8
10
2
7
93
94
1
17 19
2
10
10
0
8
72
75
3
15 17
2
7
9
2
9
82
74
-8
18 17
-1
9
8
-1
10
69
72
3
21 21
0
10
10
0
11
67
71
4
20 21
1
9
9
0
12
80
85
5
15 15
0
10
10
0
13
68
65
-3
15 14
-1
4
6
2
14
72
79
7
18 17
-1
6
7
1
15
67
77
10
9
6
-3
16
76
72
-4
18 18
0
9
10
1
19
2
4
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Tabela 55. Analiza vprašalnika PSI-SF po mamicah in razlika glede na prvo in drugo merjenje.

%

razlika
S-ONI
%

%

%

razlika
SS %

%

40

5

-35

55

70

15

40

35

-5

6

12

6

3

10

10

0

20

35

15

10

1

4

10

10

0

75

8

-67

40

15

5

55

35

-20

94

87

-7

15

20

6

97

50

-47

93

86

-7

65

75

7

10

5

-5

5

3

-2

0

1

1

1

2

1

3

5

2

8

65

14

-51

96

92

-4

80

80

0

92

87

-5

99

97

-2

9

30

40

10

91

95

4

50

82

32

72

87

15

99

99

0

10

5

5

0

7

6

-1

1

5

4

2

3

1

15

10

-5

11

5

5

0

15

1

-14

8

1

-7

6

1

-5

15

1

-14

Zap. št.
MAMICA

%

1
2

%

razlika
TO %

SkS SkS 2 razlika
%
% SkS %

21

5

-16

30

16

-14

96

90

90

0

47

52

5

10

45

-9

9

8

-1

10

60

50

-25

45

6

-39

97

15

-82

5

70

52

-18

99

99

0

10

94

81

-13

99

22

-77

%

%

Razlika
ObO %
-96
35

12

5

5

0

7

12

5

8

15

7

4

7

3

10

10

0

13

50

50

0

70

85

15

20

10

-10

45

45

0

96

98

2

14

70

20

-50

96

70

-26

86

25

-61

94

32

-62

99

95

-4

15

5

10

5

5

15

10

5

10

5

2

8

6

5

60

55

16

5

5

0

12

2

-10

20

8

-12

7

2

-5

15

3

-12

Tabela 56. Analiza vprašalnika ABLRI po mamicah in razlika glede na prvo in drugo merjenje.
Zap. št.
Empatija razlika
Spoštovanje razlika
Skladnost razlika
Empatija
Spoštovanje
Skladnost
mamice
2
Empatija
2
Spoštovanje
2
Skladnost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

20
10
8
9
5
24
18
16
17
22
20
23
18
14
9
7

15
8
8
13
5
20
16
12
13
23
21
21
17
17
9
5

-5
-2
0
4
0
-4
-2
-4
-4
1
1
-2
-1
3
0
-2

28
25
22
26
8
21
29
20
29
30
30
30
24
30
21
25

28
27
16
27
13
23
30
21
27
30
29
30
23
29
19
24

-17

0
2
-6
1
5
2
1
1
-2
0
-1
0
-1
-1
-2
-1
-2
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20
8
12
9
6
17
16
7
10
16
12
16
13
16
6
10

20
10
10
8
6
20
12
7
9
14
14
19
11
13
8
17

0
2
-2
-1
0
3
-4
0
-1
-2
2
3
-2
-3
2
7
4

Priloga 4: Vprašanje kredibilnosti instrumenta navezanosti
Glede merjenja varne navezanosti smo imeli dileme, ker se je izkazalo, da vprašalnik
RAAS, ki smo ga uporabili za določanje tipov navezanosti v razdelitvi po tipih ni
najbolj primerljiv z ostalimi instrumenti, ki merijo odraslo navezanost.
V raziskavi Steinove in sodelavcev (2002) so preverjali različne vprašalnike, ki merijo
odraslo navezanost. Rezultati kažejo, da samoocenjevalni vprašalniki, ki merijo stile
navezanosti, dajejo precej različne podatke o deležu varno in ne-varno navezanih, pa
tudi o porazdelitvi med tremi ne-varnimi stili navezanosti, kar pripisujejo različnemu
konceptu pri ustvarjanju vprašalnikov. Pri primerjavi podatkov z našo raziskavo je
potrebno najprej poudariti, da smo z RAAS instrumentom merili odnos odrasle hčere dp
matere, medtem ko večina raziskovalcev meri navezanost v aktualnem ali namišljenem
romantičnem odnosu. Steinova s sodelavci (2002) ugotavljajo, da je bilo med
udeleženci njihove raziskave kar polovica samskih, za katere so predvidevali, da dajejo
socialno všečne odgovore, ki ne odražajo slike dejanskih odnosov.
Pri izračunu oziroma pri porazdelitvi udeleženk po stilih navezanosti se je v naši
raziskavi izkazalo, da je bilo v tesnobni stil navezanosti razvrščenih malo udeleženk
(3 %), tako da zaradi majhnega numerusa izračuni pogosto niso kazali statistično
pomembnih razlik, čeprav so se nakazovale. V raziskavi Steinove in sodelavcev (2002)
se je v tesnobni stil v primerjavi z ostalimi vprašalniki uvrstilo najmanj (11 %)
udeležencev, medtem ko je bila porazdelitev tesnobno navezanih v drugih vprašalnikih
odrasle navezanosti med 13 % in 22 %. Prav tako so ugotovili, da vprašalnik RAAS bolj
kot vsi drugi uvršča udeležence med varno navezane, ki jih je bilo v naši raziskavi kar
69 %, v raziskavi Steinove in sodelavcev (2002) pa 63 %, medtem ko so drugi
vprašalniki uvrstili med varno navezane med 48 % do 59 % udeležencev (primerjaj s
Stein idr. 2002). Primerjava me uvrstitvijo med stile navezanosti po različnih
vprašalnikih kaže, da se v naši raziskavi uvršča med varno navezane več udeleženk in
med tesnobno navezane manj udeleženk kot v raziskavi Steinove in sodelavcev (2002)
na vprašalniku RAAS. Razliko bi delno lahko pojasnili s tem, da smo v naši raziskavi
merili navezanost hčerke na mater, ki je ponavadi primarni odnos navezanosti in tudi
kasneje v življenju ostaja pomemben bližnji odnos (Rossi in Rossi 1990, Bromberg
vii

1983, Fischer 1981), zaradi česar se je morda v varen stil navezanosti uvrstilo še več
udeleženk. Primerjava med porazdelitvijo po stilih navezanosti in drugimi vprašalniki
pa nakazuje, da se morda v varen stil navezanosti uvršča mnogo tistih mater, ki bi bile
drugače uvrščene med tesnobno navezane, saj je prav za tesnobno navezane hčere
značilno, da so vloge med materjo in hčerjo precej prepletene in da je težko doseči
čustveno oddaljenost (Stern in Bruschweiler-Stern 1998, 145). Razdelitev po stilih
navezanosti za tesnobno navezane hčere predvideva visoko raven bližine in
zanesljivosti ter prav tako visoko raven tesnobnosti. Ker gre za samoocenjevalni
vprašalnik, so raziskovalcu dostopni le zavestni procesi, ki se vežejo na izkušnje z
navezovalnimi figurami v trenutnih odnosih, medtem ko Intervju odrasle navezanosti
lahko preko značilnosti pripovedovanja dostopa do trenutnih stanj zavesti v povezavi z
navezanostjo (Ijzendoorn 1995, Madigan 2006, Jones idr. 2015, 238), ki so zavestnim
procesom prikrite. Tako lahko predvidevamo, da strah pred zavrnitvijo ali strah, da je
mati nima rada, na katerem temelji lestvica tesnobnosti, sploh ni ozaveščen.
Druga možnost pa je, da je meja tesnobnosti (nad 3) postavljena previsoko, glede na to,
da je povprečna vrednost tesnobnosti 1,83. Povprečna vrednosti spremenljivke seštevka
bližine in odvisnosti, ki se ga uporabi za izračun navezanosti je 3,72, mejna vrednost za
izračun stilov navezanosti pa je prav tako 3 kot pri tesnobnosti.

To predvidevanje lahko podkrepimo tudi s svojim spoznanjem iz drugega kvalitativnega
dela empirične razskave, ko smo ugotovili, da mlade mamice, ki so dosegale ravni
tesnobnosti nad 1,5, kažejo drugačne vzorce v odnosu do matere kot hčere z nižjimi
ravnmi tesnobe.
Zaradi precej neprimerljive porazdelitve po stilih navezanosti smo vprašalnik uporabili
na dva načina, kot smo opisali že pri razlagi vprašalnika v poglavju Instrumenti. Vendar
pa kljub tej omejitvi vprašalnika rezultati, ki so povezani s primerjavo različnih
podatkov med stili navezanosti kažejo na pomembne razlike med skupinami tudi na
drugih dimenzijah, ki merijo zadovoljstvo v odnosu z materjo, diferenciacijo, starševski
stres in zadovoljstvo v zakonu, zato se nam je zdelo smiselno, da predstavimo rezultate
tudi glede na stil navezanosti.

viii

Zaradi porazdelitve po stilih navezanosti smo naredili faktorsko analizo, ki je pokazala
sicer malce drugačno porazdelitev postavk med prvo in drugo dimenzijo (bližina in
odvisnost), v dimenziji tesnobnosti pa so postavke porazdeljene tako, kot predlaga
avtorica (Collins 1995). To odstopanje pa ne spremeni izračuna navezanosti po
kategorijah, ker se prvih dveh dimenzij ne uporablja samostojno, temveč njun seštevek.
Sicer je na pomembnost omejitev modela kategorij navezanosti v odraslosti opozorilo
več avtorjev (Brennan, Clark in Shaver 1998; Shaver in Clark 1994), ki so ugotovili, da
se ocene varnega in izogibajočega stila omembno bolj negativno povezujejo kot ocene
varnega in anksioznega stila. Ugotovitev je postavila pod vprašaj veljavnost
kategoričnega modela navezanosti v odraslosti in postavila alternativo v dimenzionalni
opredelitvi navezanosti (Griffin in Bartholomew, 1994). Avtorji so iz različnih
instrumentov za merjenje navezanosti izločili več postavk, jih aplicirali na velikem
številu udeležencev ter ugotovili, da se razlike v odrasli navezanosti razporejajo znotraj
dimenzij anksioznosti (nanaša se na posameznikov strah pred zapuščenostjo, ki je
pomembna pri regulaciji emocij) in izogibanja (ki se nanaša na odpor pred bližino in
odvisnostjo od drugih ter je odvisna od vedenja posameznika) (Brennan idr., 1998).
Model se empirično ujema z modelom sebe in drugega avtoric Bartholomew in
Horowitz (1991), torej varno navezani odrasli v partnerskem odnosu doživljajo nizek
nivo anksioznosti in izogibanja, preokupirano navezani odrasli imajo visoko izraženo
anksioznost ter nizko izogibanje odnosom, anksiozno-izogibajoče navezani odrasli
imajo močno poudarjeni dimenziji ankioznosti in izogibanja, medtem ko zavračujočeizogibajoči posamezniki doživljajo nizko anksioznost ter visoko izogibanje v
medsebojnih odnosih (Brennan in Shaver, 1995; Tomec, 2005) (prim. Jurič 2009, 67).
Vprašalnik sem nam zdi primeren in zelo uporaben, ker omogoča merjenje dimenzij
(bližina, odvisnost in tesnobnost), lahko ga uporabimo za merjenje navezanosti znotraj
dimenzij tesnobnosti in izogibanja (Griffin in Bartholomew 1994) ali po vseh štirih
kategorijah navezanosti. Ne glede na to, da se nam zdi, da delitev po kategorijah ni
najboljša pa kljub vsemu omogoča, da natančno vemo, kje se v doživljanju bližine,
odvisnosti in tesnobnosti posameznik nahaja. Predlagamo, da se razišče povezavo s
primerljivim instrumentom in na novo oblikuje meje med katergorijami.
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