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1. UVOD

Oseb, ki trpijo za duševno motnjo, se je skozi zgodovino pogosto držala stigma. Osebe z
duševnimi motnjami so bile tekom zgodovine prepogosto nezaželene v družbi, zaradi
nepoučenosti družbe o duševnih motnjah pa vse prevečkrat ostajajo nerazumljene tudi v
današnjem času. Napačne predpostavke o duševni bolezni, so lahko tako škodljive kot
bolezen sama (Overton idr. 2008).
Stigma, povezana z duševnimi motnjami, je še toliko večja, kadar za duševno motnjo
zboli otrok ali mladostnik. V svojem magistrskem delu se bomo osredotočili samo na
eno področje duševnih motenj, to so osebnostne motnje pri mladostnikih.
Človek ni enak drugemu človeku. Tisto, kar nas razlikuje od drugih, je naša osebnost.
Osebnost se razvija postopoma in se utrjuje ter dograjuje. Žal pa ni vedno tako, da se
osebnost samo dograjuje in izpopolnjuje, včasih se lahko v patoloških procesih tudi
deformira in razkraja (Benedik 2014, 16). Ti patološki procesi lahko vodijo tudi v
nastanek osebnostnih motenj, ki večinoma trajno zaznamujejo posameznika in imajo
vpliv na različne vidike posameznikovega življenja ter samo kvaliteto življenja. Da pa
bi čim bolj ohranili posameznikovo kvaliteto življenja je izrednega pomena čimprejšnje
prepoznavanje osebnostnih motenj, kar pa včasih povzroča tudi težavo. Pogosto se
zaplete pri postavitvi diagnoze osebnostne motnje, še posebej pogosto se to zgodi, kadar
so simptomi osebnostnih motenj prisotni pri otroku ali mladostniku. Raziskave
(Petronella Laurenssen idr. 2013) kažejo, da se strokovnjaki, ki se pri svojem delu
srečujejo z otroki in mladostniki, izogibajo postavljanju diagnoze osebnostnih motenj,
saj teh otrok enostavno ne želijo stigmatizirati. Postavljanje diagnoze osebnostnih
motenj pri otrocih in mladostnikih tako še vedno ostaja tabu tema.
V svojem magistrskem delu se osredotočamo predvsem na populacijo mladostnikov, pa
tudi otrok. Razlog, da se posvečamo ravno tej populaciji, je predvsem v tem, da naj bi
nekatere osebnostne motnje nastopile ravno v času mladostništva oziroma da naj bi se
simptomi določenih motenj že začeli odražati v obdobju otroštva in mladostništva. Pri
osebah, kjer je psihopatologija prisotna že v zelo zgodnjih letih, obstaja večja verjetnost,
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da se bo ta psihopatologija nadaljevala skozi celotno življenje (Robins 2013, 195).V
obdobju mladostništva je prepoznavanje osebnostnih motenj še malo težje, saj je to
obdobje življenja, ki je zelo čustveno burno in intenzivno. Ravno zato menimo, da se je
treba temu obdobju še posebej posvetiti in skrbno ločiti normalno mladostniško
doživljanje od patološkega, k čemur upamo, da bo prispevalo tudi naše magistrsko delo.
Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo se
najprej osredotočili na obdobje mladostništva in vrstniške odnose, ki v tem obdobju še
posebej pridobijo svoj pomen. V nadaljevanju smo se posvetili definiciji osebnosti ter
opisu osebnostnih motenj, kot jih podaja peta izdaja Diagnostičnega in statističnega
priročnika osebnostnih motenj (v nadaljevanju DSM 5). V nadaljevanju smo se lotili
problematike postavljanja diagnoze osebnostnih motenj pri otrocih in mladostnikih, ter
ugotavljali, kakšni so morebitni vzroki za nastanek osebnostnih motenj. Nazadnje smo
osebnostne motnje pri otrocih in mladostnikih tudi na kratko opisali.
V empiričnem delu magistrskega dela smo raziskovali povezanost simptomov, ki kažejo
na morebitne osebnostne motnje, s kvaliteto vrstniškega življenja. Zanimalo nas je, ali
imajo mladostniki, ki imajo bolj izražene simptome morebitnih osebnostnih motenj,
slabšo kvaliteto vrstniškega življenja. Zanimalo nas je tudi, ali se simptomi morebitnih
osebnostnih motenj v večji meri izražajo pri fantih kot pri dekletih. Preveriti pa smo
želeli tudi, ali so mladostniki, ki imajo bolj izražene morebitne simptome osebnostnih
motenj, manj zadovoljni s svojim družinskim življenjem.
Namen magistrskega dela je prispevati k boljšemu razumevanju osebnostnih motenj ter
oseb, ki trpijo za temi motnjami. Prav tako upamo, da bo delo prispevalo k
prepoznavanju simptomov, morebitnih osebnostnih motenj. S svojim delom pa želimo
prispevati tudi k manjši stigmatizaciji oseb, ki trpijo za osebnostno motnjo.
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2. TEORETIČNI DEL

2.1

MLADOSTNIŠTVO

2.1.1 Definicija mladostništva
Raziskovanju obdobja mladostništva se je prvi posvetil psiholog Stanley Hall, ki je v
tem posebnem življenjskem obdobju videl drugo rojstvo. Hall je to obdobje poimenoval
z besedo adolescenca. Pripisal pa ji je tudi značilnosti, kot so »viharništvo, stresi in
upori mladih proti različnim avtoritetam« (Ule 2008, 54).
Ko skušamo podati definicijo mladostništva, lahko opazimo, da se razumevanje
mladostništva skozi zgodovino spreminja. Skozi zgodovino je veljalo negativno
prepričanje, da je mladostništvo naporno, stresno in viharno obdobje odraščanja. To
prepričanje se je oblikovalo predvsem skozi raziskave mladostnikov, ki so trpeli za
različnimi težavami. Negativna opredelitev mladostništva se je čez čas in raziskovanja
normalnih mladostnikov, zadnjih nekaj let spremenila, in mladostništvo je sedaj
razumljeno kot povsem normalno razvojno obdobje. (Poljšak Škraban 2004,8).
Mladostništvo ali adolescenco lahko opredelimo kot prehodno razvojno obdobje med
otroštvom in odraslostjo. Za to obdobje so značilne »pomembne telesne, hormonske in
druge fiziološke spremembe, ki lahko povzročijo strese, čustveno nestabilnost, tesnobo
in napetost« (Poljšak Škraban 2004,7). Stres, čustvena nestabilnost in napetost
povečujejo verjetnost, da bo mladostnik zašel v konflikte in se upiral avtoriteti.
V obdobju adolescence pride do fizičnega in čustvenega spreminjanja osebe in ravno
zaradi tega spreminjanja naj bi adolescenca predstavljala najbolj kritično obdobje v
človekovem razvoju. Če oseba v tem obdobju uspešno obvlada svojo naravo, potem
uspešno preide v fazo odraslosti, kadar pa oseba ni zmožna obvladovati svoje narave, se
pojavi delikventnost. (Ule 2008, 55). Tudi Erikson poudarja pomembnost obdobja
mladostništva, saj gre po njegovem za odločilno dobo v razvoju identitete. Največjo
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nevarnost v tem življenjskem obdobju Erikson vidi v izgubi identitete, ki lahko vodi v
osamo in notranjo praznost. (Ule 2008, 60). Lahko torej rečemo, da je mladostništvo
obdobje ponotranjanja lastne identitete in lastne spolne vloge. Mladostništvo pa ni samo
to, ampak je tudi »neke vrste poslavljanje od znanega, varnega, udobnega in je
podajanje na pot, ki je neznana, mikavna, včasih polna strahov« (Gostečnik 1999, 19).

2.1.2 Delitev mladostništva na obdobja
Avtorji podajajo različne kronološke delitve obdobja mladostništva, saj je zaradi
individualnih razlik med mladostniki skoraj nemogoče določiti natančne kronološke
mejnike. Med različnimi kronološkimi delitvami bomo za opis delitve obdobja
mladostništva, vzeli delitev svetovne zdravstvene organizacije, ki jo navaja Kobalova
(2000).
V skladu s svetovno zdravstveno organizacijo, lahko obdobje mladostništva razdelimo
na:


zgodnje mladostništvo, ki zajema obdobje od 10. do 14. leta starosti,



srednje mladostništvo, ki zajema obdobje od 15. do 19. leta starosti in



pozno mladostništvo, ki traja od 20. pa vse do 24. leta starosti (Kobal 2000, 63).


Za vsako obdobje mladostništva so značilne spremembe v fizičnem, kognitivnem,
emocionalnem in socialnem razvoju.

2.1.2.1

Zgodnje mladostništvo

Zgodnje mladostništvo je razvojno obdobje, ki traja od 10. do 14. leta starosti. To
obdobje je zaznamovano s sramežljivostjo, zardevanjem in spoznavanjem svojega
telesa. V tem obdobju se pojavijo prve telesne spremembe, kot so hitrejša rast,
pridobivanje teže, poveča pa se tudi znojenje. Prav tako v tem obdobju mladostnikovo
telo postane poraščeno na sramnem predelu in na predelu pazduhe. Pri dekletih se
pojavi prva menstruacija, pride tudi do rasti prsi. Pri fantih se telesne spremembe
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najmočneje kažejo v rasti testisov, spremembi barve glasu in rasti dlak na obrazu.
Dekleta običajno hitreje fizično odrastejo kot pa fantje.
V tem obdobju so mlajši mladostniki pogosto muhavi, svoja čustva pa pogosteje
izražajo preko svojih dejanj. Pomembna jim postanejo tesna prijateljstva, kar se kaže
tudi v tem, da pozornost, ki so jo prej dajali staršem, sedaj dajejo prijateljem. V tem
obdobju mladostniki prenehajo z idealiziranjem staršev in spoznajo njihove
pomanjkljivosti. Zanimivo je tudi dejstvo, da se mladostniki v stresnih situacijah radi
zatekajo k otročjemu vedenju, ki so ga uporabljali v otroštvu. Veliko jim pomenijo
vrstniki in odnosi z njimi, kar se kaže tudi na ravni njihovih osebnih interesov in načina
oblačenja.
Za to obdobje je značilno tudi preizkušanje pravil in meja, ki se odraža predvsem v
eksperimentiranju z alkoholom, tobačnimi izdelki in drogami. (Spano 2004)

2.1.2.2

Srednje mladostništvo

Je razvojno obdobje, ki traja od 15. do 16. leta starosti. Na telesni ravni v tem obdobju
fantje še vedno pridobivajo na telesni višini in teži, medtem ko se rast pri dekletih
upočasni. Pojavi se tudi zaskrbljenost, povezana z videzom, ter občutek nenavadnosti,
povezan s svojim telesom. V tem obdobju se lahko na začetku pojavijo tudi pomisleki o
spolni privlačnosti. V odnosu do nasprotnega spola se pojavijo zaljubljenosti, nežnosti
pa tudi strahovi.
Mladostniki v tem obdobju razvijejo tudi visoka pričakovanja in skrbi, povezane z
neuspehi. Prav tako se mladostniki oddaljijo od staršev v želji po tem, da bi stkali več
novih prijateljstev. V tem obdobju poteka tudi žalovanje, povezano s psihološko izgubo
staršev ter pregled svojih notranjih izkušenj, ki jih mladostniki pogosto izlivajo skozi
črnilo na papir svojega dnevnika. Svojo agresijo lahko v tem obdobju preusmerijo v
ustvarjalnost in različne karierne interese. Razvijejo tudi svoje ideale in izberejo
vzornike, ki jim predstavljajo zgled pri doseganju zastavljenih ciljev (Spano 2004).
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2.1.2.3

Pozno mladostništvo

Pozno mladostništvo je obdobje od 17. pa do 21. leta starosti. V tem obdobju je večina
deklet že v celoti telesno razvitih, medtem ko fantje še vedno pridobivajo telesno teži,
mišično maso in postajajo še bolj telesno poraščeni. Ustvari se tudi jasna spolna
identiteta, razvijejo pa se tudi prva resna ljubezenska razmerja, zaznamovana z
nežnostjo in čutnostjo. Pojavi se tudi sposobnost razmišljanja skozi ideje, razvije pa se
tudi smisel za humor. Mladostnik ne menja več interesov, ampak ti postanejo bolj
stabilni. Več pa je tudi čustvene stabilnosti, sposobnosti sprejemanja samostojnih
odločitev in sposobnosti za sklepanje kompromisov. Mladostnikova skrb ni več
usmerjena samo nanj, ampak postaja usmerjena tudi na druge. Prav tako mladostnik
razvije tudi več delovnih navad, začenja pa ga skrbeti tudi za njegovo prihodnost.
Pomembno mu je tudi dostojanstvo in samozavest. Zelo razvita je tudi sposobnost
postavljanja ciljev in sledenja le tem (Spano 2004).

2.1.3 Razvojne naloge mladostništva
Vsako obdobje posameznikovega življenja je zaznamovano z določenimi razvojnimi
nalogami, ki naj bi jih posameznik usvojil in s tem uspešno deloval v družbi.
Zupančičeva (2004, 521) razvojno nalogo opiše kot »tisto nalogo, ki se pojavi v
določenem obdobju posameznikovega življenja kot rezultat njegovega telesnega
razvoja, družbenih zahtev v njegovem okolju ter osebnih aspiracij in vrednot
posameznika samega.« Nadaljuje, da, »razvojne naloge konkretno predstavljajo znanja,
stališča, spretnosti, načine vedenja, ki jih mora posameznik usvojiti v določenem
obdobju svojega življenja in v določenem družbeno – zgodovinskem kontekstu.« (prav
tam)
Kot smo že omenili, je obdobje mladostništva eno izmed najpomembnejših obdobij
človekovega življenja, saj gre za obdobje fizičnega in čustvenega spreminjanja. V tem
obdobju se pride do prehoda iz otroštva v odraslost in iz zaščitenosti v samostojnost.
Gre tudi za obdobje sprejemanja lastne spolne vloge in ponotranjenja lastne identitete.
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Razvojnih nalog v obdobju mladostništva je torej veliko, najbolje pa jih opišeta Horvat
in Magajnova (v Poljšak Škraban 2004, 11-12):
1. ustvariti nove in zrelejše odnose z vrstniki obeh spolov,
2. oblikovati svojo spolno vlogo in spolno identiteto,
3. sprejeti in učinkovito uporabljati (obvladovati) svoje telo,
4. oblikovati čustveno neodvisnost od staršev in drugih odraslih,
5. pripravljati se na zakon in družinsko življenje,
6. oblikovati odnos do dela in pripraviti se na poklicno udejstvovanje,
7. oblikovati lasten sistem vrednot in etičnih načel ter
8. oblikovati željo in sposobnost opravljanja družbeno odgovorne dejavnosti.
Omeniti moramo, da so te naloge vedno bile in vedno bodo del prehoda v odraslost.
Prav tako pa velja omeniti tudi, da se danes socialni pogoji spreminjajo, kar mladim
deloma onemogoča, oziroma podaljšuje uspešno opravljanje posameznih razvojnih
nalog. Tako se npr. z dolžino šolanja in brezposelnostjo podaljšuje odvisnost mladih od
staršev. (Poljšak Škraban 2004, 13)

2.1.3.1

Oblikovanje identitete v mladostništvu

Razvojne naloge so del vseh kultur in družb in se pojavljajo v vseh časovnih obdobjih.
Kljub temu da se razvojne naloge v različnih družbah med seboj razlikujejo, pa imajo
vse isti cilj, ki je, razvoj identitete. Identiteta »je koherentno in celovito organizirano
pojmovanje sebe kot od drugih različnega posameznika, ki vključuje vrednote,
prepričanja, cilje, za katere se je posameznik opredelil« (Zupančič 2004, 57).
V obdobju mladostništva pride do tako imenovane krize identitete, ki posameznika vodi
v preizkušanje različnih vlog in iskanje tiste, ki bo odražala njegov pravi jaz.
Mladostnik preverja in išče komponente, ki mu bodo najbolj ustrezale. Nekatere
komponente mladostniki zadržijo, druge zavrnejo, nekatere pa preoblikujejo ali
dopolnijo. Ko mladostnik sprejme neko identiteto, se to kaže v sprejemanju samega
sebe. Identiteta, ki jo sprejme pa ni stalna, ampak se skozi življenje spreminja, popravlja
in dopolnjuje. (Zupančič 2004, 573-574).
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Psiholog Marcia je opredelil štiri posamezne identitetne položaje, in sicer razpršeni
identitetni položaj, privzeti identitetni položaj, odloženi identitetni položaj in doseženi
identitetni položaj.
1. Značilnosti mladostnika z razpršenim identitetnim položajem so:


navadno ni v krizi,



se ne opredeljuje,



še ni sprejemal pomembnih življenjskih odločitev,



navzven deluje brezskrbno,



je brezciljen,



v svojih dejavnostih ne vidi smisla,



ima ambivalenten odnos do sebe,



je zelo anksiozen,



ti mladostniki so pogosto depresivni in osamljeni (v Zupančič 2004, 574-575).

2. Značilnosti mladostnika s privzetim identitetnim položajem:


je trdno opredeljen določenim ciljem, vrednotam in življenjskim slogom,



nikoli ni doživel krize identitete,



je tog in zaverovan vase,



je netoleranten do drugačnosti,



v stresnih situacijah mu hitro upade samozavest,



teži k podrejanju avtoritete,



skrbi ga zavrnitev s strani drugih (Zupančič 2004, 575 -576).

3. Značilnosti mladostnika z odloženim identitetnim položajem:


vzame si čas, da pretehta in preizkusi različne življenjske možnosti,



trenutno je v stanju krize,



skuša odkriti, kaj sploh želi v življenju,



veliko razmišlja, išče informacije in preizkuša različne vloge,



ima močno težnjo po neodvisnosti, razmišlja racionalno, je odprt za nove
izkušnje,



je pripravljen na soočanje s težavami,
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prevzema tveganje (Zupančič 2004, 576-577).

4. Značilnosti mladostnika z doseženim identitetnim položajem:


sledi postavljenim dolgoročnim ciljem, ki si jih je zadal,



ima razvito psihološko pripravljenost za intimnost z drugo osebo,



sebe sprejema v celoti, ve, kdo je in kdo ni,



je psihološko prilagodljiv,



veliko razmišlja,



ima visoko samospoštovanje,



ima smisel za humor,



je optimističen,



je samostojen,



je odprt za nove ideje,



učinkovito deluje v stresnih situacijah (Zupančič 2004, 577-578).

V zgodnjem mladostništvu so posamezniki v razpršenem, odložitvenem ali pa
privzetem identitetnem položaju. V obdobju poznega mladostništva pa so posamezniki
že v doseženem identitetnem položaju.

2.1.3.2

Čustven razvoj v mladostništvu

Že v svoji definiciji mladostništva smo omenili, da to obdobje velja za naporno, stresno
predvsem pa viharno obdobje življenja. V tem obdobju se povečata čustvena labilnost in
intenzivnost čustvovanja. Čustva mladostnikov so običajno kratka, intenzivna in
nestabilna, kar pomeni, da mladostnikovo razpoloženje pogosto niha. Zupančičeva
(2004, 547) pravi, da je nihanje čustev »neposredno povezano s situacijskimi
spremembami, posredno pa s hormonskimi spremembami«.
Vsak posameznik doživlja različna čustva, ki so različno intenzivna.
Rice (v Zupančič 2004, 547) čustva razvršča v naslednje kategorije:


pozitivna čustva (veselje, zadovoljstvo, radost, naklonjenost, ljubezen),

9



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



sovražna stanja (jeza, sovraštvo, ljubosumje).

Kljub temu da je mladostništvo viharno in čustveno nestabilno obdobje, so v prevladi
pri mladostnih pozitivna čustva, ki pa se v veliki meri nanašajo tudi na odnose z
vrstniki, zlasti ko gre za prve zaljubljenosti. Kljub temu pa velja omeniti tudi negativna
čustva, ki mladostnika spravljajo v stisko. Predvsem se poveča strah pred določenimi
socialnimi situacijami in pred neznanim. Povečana pa je tudi zaskrbljenost glede tega,
kako bodo drugi gledali nanj (Zupančič 2004).
Čustvovanje je v obdobju mladostništva že zelo razvito, izpopolni se reflektirano
mišljenje. Mladostnik se v tem obdobju začne zavedati, da na njegova občutja delujejo
tako zavestni razlogi kot tudi nezavedne vsebine, na katere nima vpliva. Mladostnik je
zmožen samorefleksije in uravnavanja svojih čustvenih stanj (Cvetek 2013, 142-143).
Temi čustvenega razumevanja med mladostniki je bilo posvečenih tudi nekaj študij.
Cassidy se je skupaj s sodelavci posvetil merjenju čustvenega dojemanja in
razumevanju čustev, kakor jih doživljajo otroci. Otrokom so bile prikazane fotografije
oseb, ki čustva izražajo na zelo diskreten način. Po prikazu fotografij je Cassidy otroke
povprašal o čustvih, ki so bila izražena na fotografiji ter o tem, kaj privede do tega
čustva ter kako se ustrezno odzivati na čustva. Ugotovil je, da so otroci, ki dobro
prepoznavajo in razumejo posamezna čustva bolje sprejeti med vrstniki (Ciarrochi idr.
2001, 1107).
Chiarrochi in sodelavci so se posvetili merjenju čustvene inteligentnosti med
mladostniki. Ugotovili so, da tudi odnos s starši močno vpliva na mladostnikovo
sposobnost uravnavanja čustev. Tam, kjer je odnos s strani staršev topel in spodbujajoč,
tam bo mladostnik bolj spretno uravnaval svoja čustva, prav tako bo bolj samozavesten
in manj anksiozen (Ciarrochi idr. 2001, 1115).
Sklenemo lahko torej, da je pomembno, da se mladostnik zaveda svojih čustev.
Čustveno samozavedanje je močno povezano tudi z moralnim vedenjem, vključno s
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prestopništvom in antisocialnim vedenjem. Spruit idr. ugotavlja, da so mladostniki, ki
imajo višjo stopnjo samozavedanja manj nagnjeni k prestopništvu, kot pa mladostniki,
ki imajo manjšo stopnjo samozavedanja. Ugotavljajo pa tudi, da je višja stopnja
prestopništva povezana tudi z občutjem sramu, ki pa ne vsebuje občutja krivde (Spruit
2012). Kljub temu da je pozornost nase in na svoje čustvovanje pozitivna, pa je lahko v
nekaterih primerih pretirana in privede do tega, da posameznik prezre druge, ki ga
obkrožajo (Cvetek 2013, 33).

2.1.3.3

Mladostništvo kot obdobje zorenja možganov

Večkrat lahko slišimo, da je obdobje mladostništva eno najpomembnejših obdobij v
posameznikovem življenju. Poleg razvoja identitete se v obdobju mladostništva
razvijajo tudi možgani. Večkrat slišimo, da možgani v obdobju mladostništva zorijo. V
tem obdobju prihaja do velikih nevrobioloških sprememb, ki se odražajo predvsem v
strukturi možganov in v samem načinu delovanja. Možgani dosežejo svojo največjo
prostornino pri fantih starih 14,5 let in pri dekletih starih 11,5 let. V tem obdobju
propade veliko število možganskih sinaps, kar lahko poimenujemo kot obrezovanje
možganov (Bregant 2012). Gre za to, da se možgani znebijo nepotrebnih sinaps, ki jih
posameznik ne uporablja, kar omogoči okrepitev sinaps, ki jih uporablja veliko (Rus
Makovec 2014).
Možgani se razvijajo skozi celo življenje, kljub temu pa sta zlasti kritični obdobji
otroštva in obdobje mladostništva. Če se v otroštvu razvije desna hemisfera možganov,
se v obdobju mladostništva razvije še leva možganska hemisfera, ki »omogoča
abstraktno mišljenje in sposobnost razmišljanja o svojem mišljenju in čutenju. Preko
levohemisferskih strategij pa se sproži še nadaljnji razvoj desnohemisferskih procesov«
(Kompan Erzar 2003, 157).
Najstniki so v svojem vedenju impulzivni, spontani in odkriti. Te lastnosti so povezane
z delovanjem prefrontalne skorje možganov, njihova neustrašnost pa je povezana
predvsem z delovanjem amigdale (Bregant 2012, 56). Prefrontalna skorja ima
pomembno vlogo tudi pri odločanju in načrtovanju, zavira pa tudi nesprejemljivo
vedenje. Sprednji del prefrontalne skorje imenujemo tudi socialni del možganov, saj
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ima pomembno funkcijo v odnosih z drugimi, v razumevanju drugih, omogoča pa tudi
samozavedanje. Ko se prefrontalni del razvije, je mladostnik zmožen, da se zave
samega sebe, kar se navzven kaže predvsem v njihovem mišljenju, da jih drugi ne
razumejo in da jih drugi vedno opazujejo (Rus Makovec 2014).
Omeniti velja tudi, da raven dopamina, ki v možganih povzroči občutek ugodja, v
mladostništvu upade. Mladostniki pogosto izberejo tvegana vedenja, saj se jim pri tem
poveča raven dopamina in njihovi možgani znova začutijo ugodje. Ravno tu pa se kaže
nevarnost, saj mladostniki pogosto posegajo po alkoholu in prepovedanih substancah,
zato da znova dosežejo dovolj visok nivo dopamina v možganih. Omenimo naj tudi, da
uživanje alkohola v obdobju mladostništva pušča posledice na razvijajočih se možganih,
kar se kaže v spremenjeni strukturi možganov in v delovanju kognitivnih funkcij.

2.1.4 Družina z mladostnikom
Družinski sistem je ves čas nagnjen k iskanju ravnovesja. Družinski člani ob prelomnih
obdobjih v družini sprejemajo nove vloge in nič drugače ni tudi v obdobju
mladostništva. Vsako obdobje v življenju družine je zaznamovano z novimi izzivi
oziroma nalogami. Kompan Erzarjeva (2003, 136) vidi kot glavno nalogo družinskega
sistema ob prehodu otrok v obdobje adolescence najprej v »povečavi fleksibilnosti
sistema, saj že sama starost otrok in starejših generacij narekuje, da se med njimi
spletejo dovolj odrasle in hkrati zelo specifične vezi« ter nadaljuje, da mora »sistem ob
prehodu v adolescenco hkrati vključiti in sprejeti otrokove potrebe in želje po
neodvisnosti ter potrebe in želje starih generacij, ki postajajo odvisni od pomoči drugih«
(prav tam). Za to obdobje družine je torej značilna želja po avtonomiji, hkrati pa ostaja
prisotna tudi potreba po odvisnosti. Mladostnik si želi biti samostojen, hkrati pa si želi
imeti varen pristan, kamor se lahko vedno vrača. Naloga staršev je, da mu pomagajo pri
razvoju identitete in hkrati ostajajo ljubeči. Obdobje z mladostnikom je najbolj
kreativno obdobje v življenju družine tako za mladostnika kot za starše. Obdobje
mladostništva ne vpliva pomembno samo na mladostnike, temveč tudi na njegove starše
in njihov odnos. Starša lahko ob svojem mladostniku poglobita svoj odnos hkrati pa
lahko vsak pri sebi predelata svoje zaplete iz mladostništva (Kompan Erzar 2003). Prav
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tako mladostništvo nudi staršem še eno priložnost, da v odnosu do svojega otroka
uresničijo tisto, česar do sedaj niso (Gostečnik idr. 1999).
Kot smo že omenili, je obdobje mladostništva, obdobje, ko mladostnik gradi svojo
identiteto. Mladostnik gradi identiteto ob svojih starših, lahko bi celo rekli, »da sta oče
in mama glavna stebra adolescentove identitete, saj oče podpira iniciativo, radovednost
in opremi otroka za raziskovanje sveta, mati pa mu daje občutek pripadnosti,
povezanosti in ga uči lojalnosti in zaveze« (Kompan Erzar 2003, 141‒142). Najmočneje
na mladostnika vpliva starš istega spola, kar pomeni, da se dekleta od matere naučijo,
kaj pomeni biti ženska, in fantje od očetov, kaj pomeni biti moški (Kompan Erzar
2003). Za mladostnika sta pomembna oba starša, zato je še posebej težko
mladostnikom, ki odraščajo samo z enim staršem ali pa celo brez staršev. Kljub temu da
se pogosto en starš trudi prevzeti vlogo drugega starša, ki je odsoten, te vloge v resnici
ne more nadomestiti (Gostečnik idr. 1999). V tem obdobju mladostnik nujno potrebuje
odzive staršev, kar se pogosto kaže v obliki konfliktov s starši. Izrednega pomena je, da
se starši na mladostnika odzivajo tako, da mu pomagajo stvari ubesediti oziroma da
regulirajo njegova čustva. Da bi ga starši slišali v njegovih občutjih, bo mladostnik
uporabil problematično in uporniško vedenje, vse to z namenom zbuditi pozornost
staršev. Mladostnik hrepeni po stiku s starši, obenem pa ga je tudi sram, saj ne ve, na
kakšen način bi se jim približal. Ob vsem tem hrepenenju in sramu pa je mladostnika
pogosto tudi strah, da ga starši ne bodo slišali v njegovih potrebah (Kompan Erzar
2003).
Omenili smo že, da mladostniki zaradi zmanjšane količine dopamina v možganih
pogosto uporabljajo tvegana dejanja. Tveganja pa niso vedno slaba, še posebej, če starši
mladostniku omogočijo sprejemanje večjih in težjih izzivov, ki mladostniku pomagajo
tudi pri izgradnji identitete. Bolj kot starši omogočajo mladostniku, da sprejema izzive
bolj, bo opremljen za soočanje z izzivi v odraslosti, saj se v obdobju mladostništva
gradijo temeljni mehanizmi, ki nam omogočajo učinkovito spopadanje z vsakdanjimi
izzivi in stresom (Kompan Erzar 2003).
V obdobju mladostništva so ključnega pomena tudi razmejitve v družini, s katerimi
starši nudijo mladostniku občutek varnosti in ga odvračajo od težav (Kompan Erzar
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2003). Pomembno je, da se družinski člani zavedajo, kaj čutijo sami in kaj čutijo drugi
družinski člani. Prav tako pa je »v družini potrebno ohraniti generacijske razlike,
oziroma jasno razločevati, kdo so starši in kdo so otroci (Gostečnik idr. 1999, 12).

2.2

VRSTNIŠKI ODNOSI

Obdobje mladostništva je obdobje, ko se spremenijo tudi mladostnikovi odnosi. Če je
bil prej mladostnik bolj povezan s starši, se v obdobju mladostništva oddalji od njih in
svojo pozornost preusmeri k vrstnikom, ki jih največkrat postavi na prvo mesto.

2.2.1 Vloga vrstnikov v obdobju mladostništva
Vrstniški odnosi so za mladostnika zelo pomembni. Pozitivni odnosi z vrstniki
pozitivno vplivajo na mladostnikov razvoj, medtem ko zavrnitev s strani vrstnikov
negativno vpliva na mladostnika ter tudi na njegovo nadaljnje življenje v odraslosti, kar
se kaže predvsem v težavnem prilagajanju na različne življenjske situacije in v
negativnem vedenju (Sessa 2016). V tem obdobju mladostniki veliko svojega časa
posvetijo vzpostavljanju in ohranjanju stikov s prijatelji. Še posebej velik pomen
mladostniki pripisujejo vrstniškim skupinam, saj jim dajejo čustveno gotovost.
Vrstniške skupine »delujejo podobno kot družine, dajejo pa tudi nove vedenjske vzorce,
izkušnje in podporo pri osamosvajanju in odraščanju« (Ule 2008,93). Vrstniški odnosi
in skupine so pomembni, ker se mladostniki v njih »učijo strategij samorazkrivanja,
zaupanja, vzajemnosti in vživljanja v drugega« (prav tam). Mladostniki od svojih
vrstnikov prejmejo potrditev, ki jo potrebujejo. Obenem pa so vrstniki tudi terapevti, saj
se mladostniki v konfliktnih situacijah pogosto zatečejo k njim po podporo.
Brendt (v Ule 2008, 94) navaja štiri podtipe podpore, ki jo prijatelji nudijo drug
drugemu:


informacijska podpora (vključuje nasvete pri reševanju osebnih problemov),



instrumentalna podpora (vključuje pomoč pri različnih nalogah npr. posojanje
stvari),
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tovariška pomoč (pomeni, da se zaneseš na druge in nanje računaš pri socialnih
aktivnostih npr. udeležba na zabavi) ter



podpora v samopodobi (gre za dvigovanje samozavesti s pohvalami in
spodbudami ali pa tolažbo, ko pride do neuspeha).

Kot smo že omenili, se mladostniki v tem obdobju oddaljijo od staršev, tudi njihova
komunikacija s starši postaja bolj selektivna, kar pomeni, da se s starši pogovarjajo
samo o določenih stvareh, medtem ko se s sovrstniki lahko pogovarjajo o vsem. Z njimi
torej delijo tiste vsebine, ki jih s starši ne morejo deliti. Pomembno pa je tudi dejstvo, da
vrstniške odnose zaznamuje tudi odnos, otrok – starš, kar pomeni, da se v vrstniške
odnose prenaša vse tisto, česar je bil otrok (ne)deležen s strani svojih staršev. Do neke
mere lahko mladostnik svoje čustvene potrebe, ki jih niso zadovoljili starši, zadovolji v
odnosu z vrstniki. Vrstniki mu lahko ponudijo oporo in razumevanje. Mladostniki v
vrstniških odnosih dobijo tudi izkušnjo vzajemnosti, tovarištva in delitve (Zupančič
2004).
Kako pomembni so vrstniki, ugotavlja tudi Parrova (2015). V svoji študiji ugotavlja
povezanost med slabimi vrstniškimi odnosi in prisotnostjo somatskih simptomov pri
mladostnikih. Kljub temu da ima veliko število mladostnikov zlasti v obdobju
zgodnjega mladostništva povečano število somatskih simptomov, na porast teh
simptomov lahko vpliva tudi odnos s sovrstniki. Mladostniki s povečanim številom
somatskih simptomov imajo slabšo kvaliteto vrstniških odnosov. Ugotovljeno je bilo, da
se somatski simptomi pojavijo zlasti pri tistih mladostnikih, katerih prijatelji se niso
ustrezno odzvali na njihovo čustveno doživljanje oziroma so se na njihovo čustveno
doživljanje odzvali na negativen način.
Omeniti velja tudi, da je za mladostnika pomembno, da je socialno spreten.
Mladostniki, ki so socialno nespretni, so zadržani, plahi in nimajo odnosov z vrstniki.
Kadar so v interakciji z vrstniki, se počutijo anksiozno, manj so pripravljeni na
samorazkrivanje, lahko so tudi sovražni. Socialna nespretnost lahko vodi v osamljenost
in depresijo (Zupančič 2004).
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2.2.2 Vrstniški vpliv na mladostnika
V obdobju mladostništva, mladostnik, na prvo mesto postavi vrstnike oziroma prijatelje.
Omenili smo že, da v njih najde zaupnike in steber opore, zato ni nenavadno, da je vpliv
vrstnikov na mladostnika tako močan. Brown (idr. 2008, 18) ugotavlja, da je vrstniški
vpliv večsmeren, kar pomeni, da pri mladostniku spodbudi zdravo ali pa škodljivo
vedenje. Ugotavlja tudi, da je vrstniški vpliv večdimenzionalen in kompleksen.
Vpliv vrstnikov na mladostnika torej ni nujno vedno pozitiven. Omenili smo že, da se v
obdobju mladostništva zmanjša raven dopamina v možganih. Da bi si mladostnik zvišal
raven dopamina in s tem svojim možganom dal tako zelo želeni občutek ugodja, bo
lahko posegel po tveganem vedenju, ki se lahko kaže v zlorabi alkohola, drog, spolnosti,
nasilja ali kriminalnega vedenja. Na to ali bo mladostnih posegel po teh vedenjih, pa
močno vplivajo tudi vrstniki. Večina mladostnikov se tvegano vede, ko so v družbi in
redko, ko so sami. Albert (2013) navaja, da kriminalna statistika kaže, da večina
mladostnikov zakrivi delikventna dejanja, kadar so v družbi vrstnikov, medtem ko
večina odraslih zagreši kriminalna dejanja, kadar so sami. Tvegana vedenja in
delikventnosti so še povečana pri mladostnikih, ki se družijo z ostalimi mladostniki, ki
so delikventni.
Omenimo pa lahko tudi, da mladostniki velikokrat posežejo po tveganem vedenju zato,
da bi se lažje vključili v vrstniško skupino in bili sprejeti.

2.2.3 Romantični vrstniški odnosi v mladostništvu
Odnosi z vrstniki so na začetku mladostništva največkrat omejeni na vrstnike istega
spola. Kasneje v mladostništvu pa se pozornost mladostnikov počasi začne preusmerjati
iz vrstnikov istega spola na vrstnike nasprotnega spola. Pojavijo se tudi prve
zaljubljenosti, ki so običajno zaletave in mladostnikom zadenejo boleče rane. Kljub
temu pa je obdobje zaljubljenosti za mladostnika zelo pozitivno obdobje saj takrat
mladostniki »izžarevajo srečo, pozitivno energijo, veselje do življenja« (Ule 2008, 100).
V tem obdobju se mladostniki prvič srečajo s spolnostjo in pridobijo prve spolne
izkušnje, medtem ko je sam spolni odnos največkrat prestavljen v obdobje poznega
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mladostništva (Zupančič 2004). Spolnost pomeni, da je mladostnik sposoben nadzora
nad svojim telesom ter telesnega stika z drugo osebo (Kompan Erzar 2003). Kljub temu
da je obdobje zaljubljenosti pozitivno obdobje, pa lahko negativne romantične izkušnje
in zavrnite negativno vplivajo na mladostnikovo razpoloženje in na odnos s starši in
vrstniki.
Soller (2016, 67) ugotavlja, da so pri dekletih, katerih romantični odnosi odstopajo od
želenih oziroma »idealnih«, povečane depresivnost, samomorilne misli ter poskusi
samomora, medtem ko pri fantih ti znaki niso prisotni. Z depresivnostjo pa se ne
povezuje samo nasilje v zvezi, ampak tudi spolnost, ki na začetku mladostniku lahko
povzroči ogromno stresa in duševnih težav.
Omeniti pa velja tudi nasilje v romantičnih vrstniških odnosih. Tudi nasilje in agresija
partnerja pri mladostnikih lahko povzročita depresivnost, včasih celo samomorilne
misli. Mulfordova in Giordanova (2008, 34) navajata, da naj bi nasilje v romantični
zvezi doživel vsak deseti mladostnik. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da nasilje v zvezi
izvaja skoraj enako število fantov kot deklet. Avtorici sta ugotovili tudi pomembno
povezavo med izvajanjem nasilja v zvezi in vrstniškim vplivom, saj običajno vrstniki
predstavljajo ključen element v družbenem življenju para. Približno polovica nasilja v
romantični zvezi mladostnikov je izvedenega v prisotnosti tretje osebe. Pojavijo se tudi
ljubosumja tako s strani vrstnikov na mladi par kot tudi s strani posameznika, ki tvori
par in je ljubosumen na partnerja, ki preživi veliko časa z vrstniki.

2.2.4 Medvrstniško nasilje
Omenili smo že, da se v mladostniških romantičnih odnosih lahko pojavlja tudi nasilje.
Nasilje pa se lahko pojavlja tudi v ostalih medvrstniških odnosih in je zadnja leta v
porastu.
Različni avtorji nasilje med vrstniki največkrat poimenujejo z izrazom »bullying«.
Obstaja več različnih definicij medvrstniškega nasilja, mi si bomo posodili definicijo
Olweusa, ki je prvi raziskal to področje in medvrstniško nasilje opredelil kot »nasilje
med učenci, ki poteka, kadar je določen učenec v daljšem časovnem obdobju večkrat
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izpostavljen agresivnemu vedenju oziroma negativnim dejanjem, ki jih je povzročil
njegov vrstnik ali skupina učencev« (v Cvek in Pšunder 2013, 106).
Tudi kasnejše opredelitve nasilja se naslanjajo na Olweusovo opredelitev nasilja, avtorji
Smith, Ananiadou in Sullivan pa ji dodajo še nekaj dodatnih elementov, ki so:


zavestno, namerno in ponavljajoče se vedenje,



agresivno vedenje in/ali,



manipulativno vedenje in/ali,



izključevalno vedenje,



ene ali več oseb proti eni ali več osebam, ki je/so šibkejša/e (fizično, psihično ali
socialno) od nasilneža (Pečjak 2014, 9).

Olweus medvrstniško nasilje deli na neposredno, pri katerem gre za odkrit in očiten
napad na drugega in na posredno nasilje, ki se lahko kaže v socialni osamitvi oziroma
izključitvi iz skupine. Za razliko od Olweusove splošne opredelitve nasilja Sullivan
oblike nasilja razdeli hierarhično in širše. Tako Sullivan ločuje med fizičnim in
psihičnim nasiljem.
Fizično nasilje zajema:


pretepi s poškodbami,



namerno brcanje,



odrivanje, lasanje,



omejevanje gibanja,



grizenje,



prerivanje, potiskanje,



namerno poškodovanje lastnine posameznika oziroma uničevanje njegovih
osebnih predmetov (Pečjak 2014, 11).

Psihično nasilje pa pomeni napad na posameznikovo notranjost, s ciljem čim bolj
škoditi posamezniku. Sullivan (v Pečjak 2014, 12) deli psihično nasilje na:


verbalno (žaljivke s spolno in socialno vsebino, širjenje laži, hujskanje
prijateljev, grožnje, izsiljevanje za denar, opazke, spakovanje idr.) in
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neverbalno nasilje (različne nesramne geste, manipulacija z odnosi, socialno
izključevanje in ignoriranje, čemur tudi rečemo odnosno ali relacijsko nasilje).

Mladostnik lahko nastopa kot izvršitelj nasilja ali kot žrtev nasilja, včasih celo oboje.
Fantje so v večji meri bolj nagnjeni k neposrednemu izvrševanju nasilja, dekleta pa k
posrednemu izvrševanju nasilja. Nasilno vedenje običajno doseže svoj vrhunec v
zgodnjem mladostništvu (Bilić 2013).
Nasilje med vrstniki se lahko dogaja v različnih okoljih, najpogosteje pa v šolah.
Raziskava, ki sta jo izvedli Cvekova in Pšundrova (2013, 105) med slovenskimi
osnovnošolci petih, sedmih in devetih razredov je pokazala, da je kar 24,1 % učencev že
bilo žrtev medvrstniškega nasilja.
Nasilje pa se ne dogaja samo v šolah, ampak se vedno bolj širi tudi na spletna omrežja.
Spletno nasilje se kaže v obliki groženj in širjenja neresničnih informacij z namenom
osmešiti in ponižati posameznika. Spletno nasilje vključuje pošiljanje elektronske pošte
in sporočil po telefonu. Smith idr. (v Pečjak 2014, 16) ugotavlja, da medtem ko se pri
tradicionalnih oblikah nasilja s starostjo delež nasilnežev zmanjšuje, se obratno pri
spletnem nasilju ta delež povečuje. Ugotovljeno je bilo, da spletno nasilje v primerjavi s
tradicionalnim nasiljem povzroča večjo stopnjo depresivnosti, več samomorilnih misli,
več samopoškodb ter vodi k poskusom samomora.
Huesmann (v Vršnik Perše idr. 2011, 75) ugotavlja, da se z agresivnim vedenjem
povezujejo tudi slabši učni dosežki. Otroci in mladostniki, ki v večji meri izražajo
agresivnost, imajo slabše razvite akademske sposobnosti in so pogosteje neuspešni na
akademskem področju.

2.3

OSEBNOST

Ko skušamo definirati pojem osebnost, ugotovimo, da je to zelo širok pojem in da
obstaja več definicij osebnosti. V zgodovini se je s pojmovanjem osebnosti ukvarjalo
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več filozofov in pisateljev, ki so v svojih delih želeli podati različna pojmovanja
osebnosti.
Platon vidi »človekovo dušo kot sedež osebnosti« (Ellis 2008, 3).
Francoski filozof Rene Descartes vidi človekovo osebnost kot »produkt interakcije
božanskih in prvinskih sil«. (Ellis 2008, 4). Kot bistveno silo človekove osebnosti vidi,
neumrljivo dušo, ki je čista, popolna in nematerialna.
V nasprotju z Descartesom Niccolo Machiavelli verjame, da je osebnost treba razumeti
v družbenem kontekstu. (Ellis 2008, 4).
Tudi v novejšem času se srečamo z več različnimi definicijami osebnosti, mi si bomo
posodili Muskovo definicijo osebnosti.
Musek osebnost opredeli kot »psihofizično celoto, celoto vseh značilnosti telesnega in
duševnega dogajanja pri posamezniku. Osebnost obsega vse telesne, duševne in
vedenjske lastnosti, ki se pojavljajo pri posamezniku relativno dosledno in zanj
značilno.« (Musek 2001, 188) Nadaljuje, da je »osebnost celota duševnih, vedenjskih in
telesnih značilnosti, po katerih se posameznik razlikuje od drugih« (Musek 2001, 190).
Posameznika od drugih ljudi loči ravno osebnost. Vsak posameznik ima svojo in
neponovljivo osebnost, kar pomeni, da »smo si vsi ljudje enaki in podobni v tem, da se
pri vsakem od nas pojavijo določene lastnosti, povezane v osebnostno celoto. A ta
celota, osebnost, je od posameznika do posameznika drugačna. Vsak človek je enkratna,
individualna osebnost« (Musek 2001, 188). Osebnost je relativno trajna in ohranja svojo
identiteto, kar pomeni, da čez čas ostaja enaka oziroma podobna. (Musek 2001, 188).
Osebnost je subjektivno izkustvo in temelji na samozavedanju (Benedik 2014, 14).
Osebnost sestavlja kompleksen sistem naslednjih psiholoških struktur:


konstitucija (psihofizične lastnosti posameznika),



temperament (način odzivanja na dražljaje),



sposobnosti (notranje dispozicije, zmožnosti in kapacitete organizma),
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motivi (vzroki in razlogi dejanj),



vrednote (kognitivne reprezentacije),



čustva (doživljanje in reakcije subjekta na dražljaje),



etično – moralno delovanje (delovanje, ki je v okolju razumljeno kot dobro),



socialni odnosi (značilnosti posameznika v interakciji z drugimi),



vedenje (zunanji odraz osebnosti) (Benedik 2014, 12).

2.3.1 Razvoj osebnosti
Človek se ne rodi kot oblikovana osebnost. Osebnost se razvija postopoma, na njen
razvoj pa vplivajo različni dejavniki, kot so dedni in biološki dejavniki, okoljski
dejavniki in samodejavnost oziroma samoiniciativnost (Musek 1982, 73). Kljub temu pa
lahko rečemo, da se že pri novorojenčkih opazijo zametki osebnostnih značilnosti.
Mentalne strukture se oblikujejo skozi izkušnje, prav tako pa se skozi izkušnje krepi
tudi njihova medsebojna povezanost. Benedik opiše osebnost kot odprt sistem, ki se
»kot organizem rojeva, raste, zori, se razvija, prilagaja, utrjuje, v patoloških procesih in
s starostjo pa tudi deformira in razgrajuje« (Benedik 2014, 16).
Osebnost se razvija skozi celo življenje. Razvoj posameznika lahko razdelimo na
naslednja obdobja:


prenatalno obdobje, v katerem se začne razvoj telesnih in duševnih značilnosti,



obdobje ob rojstvu in po njem,



otroštvo, kjer je osebnostni razvoj najhitrejši,



mladostništvo,



odraslost, zrela leta in starost (Musek 2001, 196).

Erik Erikson meni, da je razvoj osebnosti v prvi vrsti socialni razvoj. Menil je, da lahko
o fazah razvoja govorimo kot o stopnjah psihosocialnega razvoja. Erikson psihosocialni
razvoj in razvoj osebnosti opredeli skozi osem stopenj. Na vsaki izmed teh stopenj se
posameznik sooča z različnimi razvojnimi nalogami in izzivi. Ko posameznik uspešno
opravi nalogo, ki jo zahteva določena stopnja, lahko napreduje na naslednjo stopnjo
(Musek 1982, 218). Prav tako pa se na vsaki stopnji oblikuje poseben odnos med
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posameznikom in socialnim okoljem, ki mu pripada. Če izziv na določeni stopnji
razvoja ni uspešno opravljen, pride do upočasnjenega oziroma neadekvatnega razvoja
osebnosti. Lahko rečemo tudi, da »posameznik obtiči v fazi, ki mu je ni uspelo preseči,
zato tudi vse naslednje krize ne morejo biti ustrezno razrešene« (Benedik 2014, 17).

Stopnje osebnostnega razvoja po Eriku Eriksonu:


zgodnje detinstvo (1 leto starosti) oz. zaupanje nasproti nezaupanju:
posameznik že pridobi svoje prve izkušnje z okoljem. Lahko pridobi pozitivne
izkušnje in s tem razvije zaupljiv odnos do sveta in drugih. Če pridobi negativne
izkušnje, potem bo razvil nezaupljivo držo do sveta in drugih.



pozno detinstvo (od 1. do 4. leta starosti) oz. samostojnost nasproti strahu in
dvomu: posameznik postane zmožen nadzirati lastno ravnanje, pri tem pa se
sooča tudi s pozitivnimi ali negativnimi odzivi okolja. Če drugi njegove poskuse
samostojnosti odobravajo, bo pridobil občutje avtonomije, če pa ga drugi
kritizirajo, bo razvil občutja sramu in dvoma.



zgodnje otroštvo (od 4 do 5 let) oz. iniciativa nasproti krivdi: posameznik
skuša realizirati svoje prve načrte. Če ga bodo drugi spodbujali, potem bo razvil
občutje osebne odgovornosti in samoiniciative, če bodo drugi odreagirali
negativno, bo razvil občutje krivde.



srednje otroštvo (od 6 do 11 let) oz. delavnost nasproti manjvrednosti:
posameznik se začenja učiti, da lahko probleme rešuje z delom. Če je pri tem
uspešen, se bo razvila delavnost, če pa ni uspešen, bo razvil občutja
manjvrednosti.



puberteta in adolescenca (med 12. in 20. letom starosti) oz. jasna identiteta
nasproti identitetni zmedenosti: na prehodu iz otroštva v odraslost se pojavi
močna potreba po oblikovanju izdelane osebnosti. Posameznik išče svoj prostor
v svetu in pri tem preizkuša različne vloge, dokler ga to ne privede do
oblikovanja jasne samopodobe. Če pri tem odkrivanju identitete naleti na hude
ovire in konflikte, ne oblikuje stabilne podobe o sebi.



zgodnje odraslo obdobje oz. intimnost nasproti izolaciji: posamezniku
postanejo pomembni tesnejši partnerski odnosi. Če so njegove izkušnje
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pozitivne, bo oblikoval intimne in zaupne odnose z drugimi, če pa so njegove
izkušnje negativne, se bo bližini izogibal, saj bo zanj boleča in nevarna.


zrelo obdobje oz. ustvarjalnost nasproti stagnaciji: posameznik lahko v
življenju napreduje, razvije ustvarjalnost, če pa ima za seboj veliko neuspehov,
lahko pridobi občutje, da stagnira in ne napreduje.



pozno obdobje oz. integralnost nasproti obupu: posameznik je zmožen
kritično pregledati svoje življenje, pri čemer lahko zavzame pozitivno držo do
svojega življenja in pridobi občutje integralnosti, izpopolnjenosti. Če svoje
življenje oceni negativno, potem ga občuti kot nesmiselno in neizpolnjeno
(Musek 2001, 199).

Vsako obdobje prinaša nove naloge oziroma nove izzive. Za osebnostni razvoj je
najpomembnejše obdobje adolescence, kar pa ne pomeni, da se osebnostni razvoj takrat
konča. Osebnostni razvoj se nadaljuje v odraslo in pozno obdobje. Kot smo že omenili,
je najpomembnejše in hkrati tudi najbolj kritično obdobje v razvoju osebnosti
adolescenca. Gre za obdobje » pospešenega dozorevanja, ko se pojavijo pomembne
telesne, hormonske in druge fiziološke spremembe, ki lahko povzročajo strese in
čustveno nestabilnost, tesnobo in napetost, vse to pa povečuje verjetnost za konflikte in
spopade z avtoriteto« (Musek 2001, 200). Posameznik skuša v tem obdobju zgraditi
svojo identiteto, tako da se osamosvaja, išče svoje mesto v družbi, išče smisel življenja
in si postavlja cilje (Benedik 2014, 18).

2.3.2 Normalna in patološka osebnost
Skozi zgodovino se je oblikovala predstava o tem, kaj je normalno in kaj ni.
»Posamezniki s posebnimi in izjemnimi lastnostmi so zato vzbujali pozornost okolice,
ki jih je pogosto označevala za nenormalne (odklonske, deviantne)« (Musek 2001, 223).
Vendar pa, ko beseda nanese na osebnost, težko rečemo, kaj je normalno in kaj je
nenormalno. Razlog je v tem, da se pojem normalnosti in nenormalnosti razlikuje v
različnih družbah in kulturah. Kar je v določeni kulturi opredeljeno kot normalno, je
lahko v neki drugi kulturi opredeljeno kot nenormalno, zato je pomembno, da se pri
opredeljevanju normalnega in nenormalnega upošteva tudi kulturni vidik. Pri
opredeljevanju normalnega lahko uporabimo tudi neke norme, ki je lahko statistično
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povprečje, ideal ali pa nekaj, kar je zaželeno, vendar pa tudi s tem težava opredelitve
normalnega in nenormalnega še ni rešena. Nekdo bo lahko v nekaterih lastnostih
povsem sodil v povprečje, v nekaterih drugih lastnostih pa bo lahko izstopal. Bolj
smiselno kot govoriti o splošni normalnosti je, da govorimo »o normalnosti,
prilagojenosti, pogostosti določenega obnašanja in določene lastnosti; smiselno je
govoriti o specifičnih težavah, problemih, motnjah. Vsakdo je pač v mnogih pogledih
normalen in prav tako v mnogih pogledih nenormalen« (Musek 2001, 224). Vsak od nas
se kdaj v življenju sreča s težavami in konflikti, ki pa niso vedno nujno negativni.
Težave in konflikti nas lahko spodbujajo tudi k napredku in rasti. Drugače pa je kadar
so težave in konflikti zelo hudi in neprijetni. Takrat pogosto ne vidimo rešitve, kako bi
težavo ali konflikt rešili, zato jo lahko tudi potlačimo. Zlasti potlačeni konflikti in
travme iz otroštva lahko vodijo v kasnejši razvoj osebnostnih motenj (prav tam).
Značilnost normalne osebnosti je utrjeno pojmovanje sebe in pomembnih drugih. Utrjen
pogled nase »zagotavlja zmožnost za udejanjenje posameznikovih želja, zmožnosti in
uresničevanje dolgoročnih ciljev. Utrjen pogled na pomembne druge pa zagotavlja
zmožnost za primerno presojo drugih, empatijo, taktnost, obzirnost, tankočutnost«
(Friedl 2006, 351). Utrjen pogled nase in na druge pomeni tudi zmožnost »čustvenega
vlaganja v druge in ob tem vzdrževanje trdnega čuta avtonomije pa tudi zmožnost
doživljanja skrbi za druge« (prav tam).
Za normalno osebnost je značilen širok spekter čustvenih dispozicij, kar pomeni, da so
čustva kompleksna in uravnana. To pomeni, da oseba lahko doživlja močna čustva in
pri tem ne izgubi nadzora nad njimi. Prav tako je za normalno osebnost značilen tudi
zrel in povezan sistem ponotranjenih vrednot, ki je stabilen in neodvisen od zunanjih
povezav z drugimi. Zrel sistem ponotranjenih vrednot pomeni, da ima oseba razvit
občutek osebne odgovornosti, da je zmožna konstruktivne samokritike, da ohranja
integriteto in da je prilagodljiva pri odločanju. Za normalno osebnost pa je značilno tudi
»primerno in zadovoljivo uravnavanje spolnih, odvisnostnih in agresivnih motivov, ki
jih subjektivno doživljamo kot potrebe, strahove, želje ali impulze« (prav tam).
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2.4

OSEBNOSTNE MOTNJE

Za osebnostne motnje so značilni trajni in izraziti vzorci vedenja, ki se kažejo kot
»neprilagodljivi in rigidni odzivi na širok obseg osebnostnih in družbenih odnosov in
predstavljajo značilne odklone od načina, kako povprečni posameznik v dani kulturi
zaznava, misli, čuti in kako vzpostavlja medosebne odnose« (Židanik 2003, 142).
Poznamo več vrst osebnostnih motenj, ki se razlikujejo predvsem glede na »obseg in
jakost motenosti, glede na duševno ali osebnostno področje, ki je prizadeto, in glede na
vzročne dejavnike« (Musek 2001, 224).
Ko govorimo o osebnostnih motnjah, kaj hitro naletimo na problem klasificiranja
motenj. Težava je predvsem v mejah med tem, kaj je razumljeno kot normalno in kaj
patološko oz. v tem primeru, kaj je vedenje normalnih ljudi in kaj je vedenje ljudi z
osebnostjo motnjo. Prav tako se pojavijo tudi težave pri diagnosticiranju posameznih
osebnostnih motenj, saj ni vedno možno določiti samo ene motnje. Motnje se zato
pogosto prikrivajo in posledica tega je, da ima posameznik diagnosticiranih več
osebnostnih motenj. Pogosto skupaj nastopijo posamezne osebnostne motnje; klastra A
in klastra C« (Židanik 2003, 142).
V nadaljevanju bomo opisali značilnosti posameznih osebnostnih motenj, pri tem pa se
bomo oprli na zadnji, peti izvod Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih
motenj (v nadaljevanju DSM 5).

2.4.1 Osebnostne motnje po DSM 5
Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj navaja deset vrst osebnostnih
motenj. V DSM 5 je osebnostna motnja opredeljena kot »trajni vzorec notranje izkušnje
in vedenja, ki bistveno odstopa od kulturnih pričakovanj in je neprilagodljiv. Ta vzorec
se pojavi v adolescenci ali zgodnji odraslosti in je čez čas stabilen« (DSM 5 2013, 645).
V DSM 5 so opredeljene naslednje osebnostne motnje:


paranoidna osebnostna motnja;
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shizoidna osebnostna motnja;



shizotipska osebnostna motnja;



antisocialna osebnostna motnja;



mejna osebnostna motnja;



histrionična osebnostna motnja;



narcisistična osebnostna motnja;



izogibajoča osebnostna motnja;



odvisnostna osebnostna motnja;



obsesivno – kompulzivna osebnostna motnja;



sprememba osebnosti zaradi drugega medicinskega stanja;



druga določena osebnostna motnja in



neopredeljena osebnostna motnja (DSM 5 2013, 645).

DSM 5 razvršča osebnostne motnje v tri klastre, in sicer klaster A, klaster B in klaster
C. Osebnostne motnje so v klastre razdeljene na podlagi opisnih podobnosti motenj.
V klaster A sodijo naslednje osebnostne motnje:


paranoidna osebnostna motnja;



shizoidna osebnostna motnja ter



shizotipska osebnostna motnja.

Posamezniki s temi motnjami se pogosto vedejo čudno ali ekscentrično (DSM 5 2013,
646). Skupne značilnosti teh osebnostnih motenj so tudi socialna nerodnost in socialni
umik. Pogosto imajo te osebe tudi izkrivljene misli (Seven Counties Services 2005).
V klaster B sodijo naslednje osebnostne motnje:


antisocialna osebnostna motnja;



mejna osebnostna motnja;



histrionična osebnostna motnja ter



narcisistična osebnostna motnja.
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Posamezniki, ki imajo kakšno izmed teh motenj, se pogosto vedejo zelo dramatično in
čustveno (DSM 5 2013, 646). Skupna značilna motenj iz tega klastra pa je tudi ta, da so
posamezniki s temi motnjami zelo impulzivni in imajo težave z regulacijo svojih čustev
(Seven Counties Services 2005).
V klastru C najdemo naslednje osebnostne motnje:


izogibajočo osebnostno motnjo;



odvisnostno osebnostno motnjo ter



obsesivno – kompulzivno osebnostno motnjo.

Posamezniki, ki imajo katero izmed teh motenj so pogosto anksiozni in bojazljivi.
(DSM 5 2013, 646).

2.4.2 Simptomi osebnostnih motenj
DSM 5 navaja naslednje simptome, ki kažejo na osebnostne motnje:
A. Trajen vzorec notranje izkušnje in vedenja, ki bistveno odstopa od pričakovanj
posameznikove kulture. Ta vzorec se kaže na vsaj dveh ali več spodaj naštetih
področjih:


spoznanje (načini zaznavanja in interpretiranja sebe in drugih ter dogodkov),



razpoloženje (obseg, intenzivnost, labilnost in primernost čustvenega odziva),



medosebno delovanje,



nadzor impulzov,

B. Trajen vzorec, ki je neprilagodljiv in prevladuje v osebnih in družbenih situacijah.
C. Trajen vzorec, ki vodi v klinično pomembno stisko ali poslabšanje na družbenem,
poklicnem ali drugem pomembnem področju delovanja.
D. Vzorec je stabilen in dolgotrajen, njegov nastop pa lahko opazimo že v adolescenci
ali zgodnji odraslosti.
E. Trajnega vzorca se ne da pojasniti kot manifestacije ali posledice druge duševne
motnje.
F. Trajnega vzorca ni mogoče pripisati fiziološkim učinkom snovi (npr. zloraba drog,
zdravila) ali drugemu medicinskemu stanju (npr. poškodbi glave).
(DSM 5 2013, 646-647).
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Da se lahko postavi diagnoza osebnostnih motenj, je potrebna ocena daljšega
spremljanja posameznika, vzorcev njegovega delovanja in določenih osebnostnih
lastnosti, ki morajo biti razvidne v zgodnji odraslosti. Osebnostne lastnosti, ki so
značilne za osebnostne motnje, se morajo razlikovati od značilnosti, ki se pojavljajo kot
odziv na posebne stresne situacije, ali več prehodnih duševnih stanj, kot so npr.
depresija, bipolarna motnja, zastrupitev. Strokovnjak mora oceniti stabilnost
osebnostnih lastnosti skozi daljše časovno obdobje in v različnih situacijah (DSM 5
2013, 647).
Poteze osebnostne motnje običajno postanejo prepoznavne v času adolescence ali
zgodnje odraslosti in so trajne. Kategorije osebnostnih motenj se v neobičajnih primerih
lahko uporabljajo tudi pri otrocih in mladostnikih, kjer so posameznikove slabo
prilagodljive osebnostne lastnosti prevladujoče, vztrajne in verjetno niso vezane na
določena razvojna obdobja ali kakšno drugo duševno motnjo. Da se lahko osebi, mlajši
od 18. let postavi diagnozo osebnostne motnje, morajo biti simptomi prisotni vsaj eno
leto. Izjema je le antisocialna osebnostna motnja, katere diagnoza ne more biti
postavljena pred 18. letom starosti.
Določene osebnostne motnje, kot so npr. antisocialna osebnostna motnja, so pogostejše
pri moških, medtem ko so mejna, histrionična in odvisnostna osebnostna motnja
pogostejše pri ženskah. (DSM 5 2013, 648).

2.4.3 Osebnostne motnje klastra A
2.4.3.1

Paranoidna osebnostna motnja

Posamezniki, ki imajo paranoidno osebnostno motnjo, so zelo pogosto neupravičeno
nezaupljivi do drugih in sumničavi. Osebe s paranoidno osebnostno motnjo si pogosto
napačno razlagajo vedenje drugih oseb. Njihove misli so vedno usmerjene v
razmišljanje o slabih namerah drugih ljudi in o zarotah, ki jih drugi domnevno kujejo
proti njim (Popović in Manojlović v Erić 2012, 141).
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Za paranoidno osebnostno motnjo je značilen »nepopustljiv, nesprejemljiv omejujoč
način, s katerim te osebe zaznavajo svet in imajo odnos do njega kot tudi rigidna
zaprtost in umaknjenost misli ter občutij paranoidne osebe.« (Popović in Manojlović v
Erić 2012, 150).
Paranoidne osebe so nezaupljive, napete in občutljive na vsakršno kritiko. V opazkah
drugih ljudi vedno vidijo negativne namere in napade nase. Ves čas so na robu izbruha
in na vsakršne komentarje reagirajo z jezo (Erzar 2007, 163). Za to motnjo pogosteje
trpijo moški.
DSM 5 navaja naslednje kriterije, ki so potrebni za postavitev diagnoze paranoidne
osebnostne motnje:


Nezaupanje in sumničavost do drugih, tako da se njihove motive interpretira kot
zlonamerne. Motnje se začnejo kazati v zgodnji odraslosti in so prisotne v
različnih kontekstih. Na motnje kažejo naslednji kriteriji:
1. sum brez zadostne podlage; oseba misli, da jo drugi izkoriščajo, da jo
želijo prizadeti in prevarati;
2. preobremenjenost z dvomi v zvestobo in lojalnost prijateljev ali
sodelavcev;
3. neradi zaupajo drugim, zaradi neupravičenega strahu, da bodo osebe
informacije zlonamerno uporabile proti njemu;
4. v vsakršnih pripombah ali dogodkih oseba zaznava grožnje in skrite
pomene druge osebe;
5. ves čas goji zamere;
6. zaznava napade, usmerjene na svoj ugled ali značaj, ki pa drugim niso
očitni ter hitro reagira z jezo;
7. ponavljajoči se neutemeljeni dvomi o zvestobi partnerja ali spolnega
partnerja.



Motnja se ne pojavi izključno v času trajanja shizofrenije, motenj razpoloženja s
psihotičnima značilnostma, ali druge psihotične motnje ter ne nastane kot
neposredni učinek drugih zdravstvenih stanj (Popović in Manojlović v Erić
2014, 157).
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V klinični sliki paranoidne osebe najdemo tri prevladujoča področja funkcioniranja:


Pri prvem področju funkcioniranja najdemo anksioznost. Paranoidna oseba se
boji odvisnosti od drugih. Anksioznost je tu povezana z bojaznijo, da bi bila
oseba »izkoriščena, nadzirana, podrejena; avtonomija je ogrožena, ko se oseba
izpostavi intimi z drugim« (Popović in Manojlović v Erić 2012, 151). Oseba se
boji, da bo izgubila nadzor nad seboj ter da bo izkoriščena.



Drugo področje funkcioniranja so kognitivni dvomi. Paranoidne osebe ves čas
dvomijo o drugih in so pretirano sumničave. Težko razlikujejo opaženo od
mišljenega, kar lahko vodi tudi v blodnjavost (Popović in Manojlović v Erić
2012, 151).



Tretje področje funkcioniranja pa se nanaša na tipična vedenja paranoidnih oseb.
Paranoidne osebe so ves čas pretirano budne, v stanju pripravljenosti, da se bodo
začele braniti pred čimerkoli, kar bi jih lahko ogrožalo. Pri drugih ves čas iščejo
skrite motive in tudi pozitivne misli drugih hitro interpretirajo kot negativne.
Paranoidne osebe na zunaj dajejo vtis samozadostnosti, nepremagljivosti in
ponosa, medtem ko je paranoidna oseba v sebi »hladna, groba, brez smisla za
humor, nečustvena, zavistna, žaljiva, ljubosumna, nepopustljiva, neobčutljiva za
trpljenje drugih« (Popović in Manojlović v Erić 2012, 153).

Osebe, ki imajo paranoidno motnjo, so bile v otroštvu pogosto zlorabljene ali prevarane.
Na razvoj motnje pa naj bi vplivale tudi »izkušnja izrazito anksioznega starša, motnje
spolne identitete, preokupiranost s homoseksualnostjo in nezavedna občutja krivde«
(Benedik 2014, 221). Erzar predpostavlja, da so eden izmed vzrokov za nastanek motnje
lahko tudi »okoliščine doma, kjer so odnosi polni nezaupanja in tudi nerazpoznavnega
sovraštva, čeprav o tem ni zanesljivih dokazov« (2007, 163).

2.4.3.2

Shizoidna osebnostna motnja

Posamezniki, ki imajo shizoidno osebnostno motnjo, so običajno samotarji. Zanje je
značilna »odtujenost v socialnih odnosih in omejen obseg izražanja čustev v
interpersonalnih odnosih« (Manojlović in Popović v Erić 2012, 165). Osebe, ki imajo
shizoidno osebnostno motnjo, ne vidijo zadovoljstva, ki ga prinašajo socialni odnosi,
zaradi česar so se nezmožni povezovati z drugimi. Osebe s to motnjo, pogosto živijo
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same in si ustvarijo svoj svet. Okolici so čustveno hladne in nedostopne. Pogosto se ne
znajo odzivati na čustva drugih. Kadar so primorani v odnose, v njih delujejo zelo
formalno, nepristno ter neosebno. Osebe s shizoidno motnjo se najbolje počutijo, ko so
same in izolirane od drugih. (Manojlović in Popović v Erić 2012).
Osebe s shizoidno osebnostno motnjo imajo o sebi zelo nejasno sliko in se ne zanimajo
za svoja lastna občutja. Običajno osebe s to motnjo nimajo velikih potreb, saj o njih ne
razmišljajo in so zelo ravnodušni tako do sebe kot do drugih (Popovič in Manojlović v
Erić 2012).
Millon (v Popović in Manojlović v Erić 2012, 176) opisuje štiri podtipe te motnje:


Upočasnjen podtip, za katerega sta značilni hitra utrujenost in pomanjkanje
energije. Osebe zaradi tega pogosto navzven delujejo lene in nenehno
preutrujene, da bi se lotile kakršnekoli dejavnosti;



oddaljeni podtip je zmožen vzpostavljanja odnosov, vendar pa je njegova želja
po navezanosti potlačena;



za depersonaliziran podtip je značilna zasanjanost in kognitivna odsotnost;



za brezčutni podtip je značilna odsotnost empatije in topline.

Shizoidna osebnostna motnja naj bi bila redka, pogosteje pa se pojavlja pri moških.
Torgensen (v Manojlović in Popović v Erić 2012, 167) ugotavlja, da imajo moški, ki
trpijo za to motnjo nekatere skupne značilnosti, kot so, da »živijo sami, nimajo
partnerja, živijo v središčih mest in imajo nižjo stopnjo izobrazbe«.
DSM 5 navaja naslednje kriterije, ki so potrebni za postavitev diagnoze shizoidne
osebnostne motnje:


Vztrajen vzorec izločenosti iz socialnih odnosov, omejeno izražanje čustev v
medsebojnih odnosih z začetkom v zgodnji odraslosti. Na motnjo kažejo
naslednji kriteriji:
1. Oseba ne želi in ne uživa v tesnih medosebnih odnosih niti v družinskih
odnosih;
2. skoraj vedno izbira samotarske aktivnosti;
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3. ima majhen interes za spolne aktivnosti z drugo osebo oz. interesa za spolne
aktivnosti sploh nima;
4. v redkih aktivnostih (če sploh) najde zadovoljstvo;
5. nima tesnih prijateljev oz. zaupnikov izven kroga najbližjih sorodnikov;
6. oseba je neobčutljiva na kritiko ali pohvalo drugih;
7. oseba kaže čustveno hladnost, nezanimanje ter oslabelo čustvovanje (Erzar
2007, 264)


Motnja se ne pojavi v času trajanja shizofrenije, bipolarne motnje, depresivne
motnje s psihotičnimi potezami, druge psihotične motnje ali spektra avtističnih
motenj ter ni posledica fizioloških učinkov drugega medicinskega stanja (DSM
5 2013, 653).

Različne psihološke teorije nakazujejo socialno-kulturne dejavnike kot tiste, ki
prispevajo k nastanku te motnje. Psihodinamični pristop pravi, da naj bi shizoidna
osebnostna motnja izhajala iz pomanjkljivosti v najzgodnejših odnosih s starši (Simosen
idr. 2006, 131). Retrospektivne ocene kažejo, da so bile osebe s to motnjo, v otroštvu
pogosto deležne neustrezne, hladne in brezbrižne vzgoje s strani staršev. Iz teh zgodnjih
izkušenj oseba kasneje razvije vzorec nezadovoljivih odnosov, ki ne znajo
razveseljevati. Posledica tega pa so obrambni umi (PTypes 2012).
Shizoidna osebnostna motnja je lahko opazna že v otroštvu in mladostništvu in se kaže
v:


osamljenosti,



slabih vrstniških odnosih,



slabih rezultatih v šoli,

kar pogosto privede do zbadanja s strani sovrstnikov (DSM 5 2013, 654).

2.4.3.3

Shizotipska osebnostna motnja

Tudi za to motnjo je značilna anksioznost v medosebnih odnosih, prisotno pa je tudi
nenavadno vedenje. Osebe s to motnjo »se obnašajo neobičajno, kažejo formalne
motnje mišljenja, neobičajna prepričanja in motnje zaznavanja« (Manojlović in Popović
v Erić 2012, 187). Izogibajo se bližini obenem pa so zelo osamljeni. Osebe s shizotipsko
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osebnostno motnjo so zelo čustveno hladne in nimajo bližnjih prijateljev. V socialnem
okolju se lahko odzovejo s plašnostjo ali pa z neobčutljivostjo in ravnodušnostjo. V
komunikaciji z drugimi se počutijo nelagodno, zaradi česar se pri njih ustvari vtis
nezaupanja do drugih. Za osebo s to motnjo sta značilni tudi sumničavost in
paranoičnost. Pogosto imajo magična mišljenja, neobičajna prepričanja in sanjarjenja.
Okolica jih zaradi njihovega nenavadnega videza in vedenja pogosto označi za
posebneže (Manojlović in Popović v Erić 2012, 199).
Shizotipska osebnostna motnja ima svoj začetek v zgodnji adolescenci. Pogosteje zanjo
zbolijo moški (Popović in Majlović v Erić 2012, 204).
Shizotipska osebnostna motnja ima dva podtipa, in sicer:


Nezanimivi shizotipski podtip, za katerega so značilne nemotiviranost,
nezanimanje ter neobčutljivost. Mišljenje je pogosto zelo nejasno, spremljajo pa
ga tudi nenavadne ideje. Govor je zelo monoton. Oseba ne doživlja povezanosti
med svojim umom in telesom, pride do depersonalizacije in posledično do
anksioznosti;



Drugi podtip je bojazljivi shizotipski. Značilno je izogibanje in obrambni umik.
Oseba je preobčutljiva. Mišljenje je pogosto usmerjeno v magično. Oseba s tem
podtipom živi v svojem fantazijskem svetu (Manojlović in Popović v Erić 2012,
199‒200).

DSM 5 navaja naslednje kriterije, ki so potrebni za postavitev diagnoze shizotipske
osebnostne motnje:


Vzorec socialnih in inerpersonalnih deficitov, izraženih z akutnim neugodjem v
tesnih odnosih (ter z zmanjšano kapaciteto za tesne odnose) in s kognitivnimi in
zaznavnimi izkrivljanji ter čudaškim vedenjem. Motnja se kaže v petih različnih
kontekstih:
1. Ideje o odnosih (brez blodenj o odnosih);
2. Čudna prepričanja ali magično razmišljanje, ki vpliva na vedenje in se ne
ujema s subkulturnimi normami (npr. praznoverje, vera v jasnovidnost,
telepatijo itd.);
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3. Neobičajne zaznavne izkušnje (vključeno tudi spremenjeno dojemanje
lastnega telesa);
4. Nenavadno mišljenje in nenavaden govor;
5. Sumničave in paranoidne misli;
6. Neustrezno ali omejeno čustvovanje;
7. Vedenje ali videz, ki je nenavaden ali čudaški;
8. Pomanjkanje tesnih prijateljev oz. zaupnikov izven kroga najbližjih
sorodnikov;
9. Pretirana socialna tesnobnost, ki se s spoznavanjem ne zmanjšuje in je
povezana s paranoidnimi strahovi (Erzar 2007, 264‒265).


Se ne pojavi izključno v času trajanja shizofrenije, bipolarne motnje, depresivne
motnje s psihotičnimi potezami, drugih psihotičnih motenj ali motenj
avtističnega spektra (DSM 5 2013, 656).

Točen vzrok za pojav te motnje še ni poznan, se pa pripisuje velika vloga genetiki,
socialnim faktorjem (npr. odnosi s starši in prijatelji v zgodnjem otroštvu) ter
psihološkim faktorjem (osebnost, temperament itd.) (PsychCentral 2015)

2.4.4 Osebnostne motnje klastra B
2.4.4.1

Antisocialna osebnostna motnja

Za osebo, ki trpi za antisocialno osebnostno motnjo, je značilno, da zanemarja lastno
varnost in varnost drugih ljudi. Osebe s to motnjo se ne ozirajo na pravice drugih in so
pogosto zelo manipulativne. Osebe z antisocialno motnjo so neprilagodljive in se zato
ne morejo prilagajati družbenim normam (Đurić v Erić 2012, 213). Za osebe s to motnjo
je značilno tudi to, da so neodgovorne in zelo impulzivne. Erzar (2007, 167-168)
navaja, da je »za njimi običajno dolga zgodovina kraj, goljufij in celo kriminala. Ker
nimajo sočutja do drugih ljudi, delujejo kot brezobzirni plenilci, manipulatorji in
izkoriščevalci, mimo družbenih norm in etičnih načel.«
DSM 5 navaja naslednje simptome, na podlagi katerih se lahko osebi postavi
antisocialna osebnostna motnja:

34

A. Antisocialno motnjo osebnosti zaznamuje trajen in prevladujoč vzorec nespoštovanja
in kršenja pravic drugih ljudi, ki se pojavlja od 15. leta naprej in se kaže v naslednjih
lastnostih:


neupoštevanje družbenih norm in zakonsko predpisanih vedenj, kar se kaže v
tem, da je oseba večkrat kazensko preganjana in ji je odvzeta prostost,



ponavljajoče se laži, uporaba lažnih imen, goljufanje drugih ljudi zaradi svoje
osebne koristi ali zadovoljstva,



impulzivnost ali nezmožnost vnaprejšnjega načrtovanja,



razdražljivost in agresivnost, ki se kaže predvsem v ponavljajočih se fizičnih
napadih in konfliktih,



neupoštevanje svoje varnosti in varnosti drugih,



neodgovornost, ki se kaže v nezmožnosti, da bi oseba opravljala delovne
obveznosti in v nespoštovanju finančnih obveznosti,



pomanjkanje obžalovanja, ki se kaže v brezbrižnosti ali racionalizaciji storjene
škode, slabega ravnanja ali kraje drugim.

B. Posameznik mora biti za postavitev diagnoze star najmanj 18. let.
C. Obstajajo dokazi, da je posameznik pred svojim 15. letom trpel za motnjo vedenja.
D. Antisocialno vedenje se ne pojavlja samo med shizofrenijo ali manično epizodo.
(Erzar 2007, 267 in Đurić v Erić 2012, 227).
Diagnoza antisocialne osebnostne motnje se lahko postavi osebam starejšim od 18 let,
ki so pred svojim 15. letom trpele za simptomi motnje vedenja. Pri otrocih oziroma
mladostnikih z motnjo vedenja so prisotni ponavljajoči se vzorci vedenja, ki se kažejo v
kršenju pravic drugih in kršenju starosti primernih družbenih norm in pravil (A De Brito
idr. 2009, 134).
Vedenjske karakteristike oseb, ki trpijo za vedenjskimi motnjami, sodijo v eno izmed
spodaj naštetih štirih skupin:


agresija do ljudi in živali,



uničevanje lastnine,



zavajanje drugih in kraje,



resno kršenje pravil (DSM 5, 659).
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Diagnoza vedenjske motnje se posamezniku postavi, ko njegovo problematično vedenje
povzroči oslabitev na družbenem, šolskem ali službenem področju. (A De Brito idr.
2009, 134).
Swanson, Bland in Newman (v Martens 2000, 417) so v svoji raziskavi z naključno
izbranimi posamezniki ugotovili, da se prvi znaki antisocialnega vedenja pri fantih
pojavijo pri starosti 7,5 let in pri dekletih starih 9 let. Raziskave antisocialne osebnostne
motnje, ki sta jih izvedla Robins in Regier (Martens prav tam) pa so pokazale, da se
začnejo znaki antisocialne osebnosti, kazati tako pri fantih kot pri dekletih okoli 8. leta
starosti. Ti znaki se na začetku kažejo predvsem v obliki problematičnega vedenja v šoli
in doma, v celoti pa so izraženi v zgodnji odraslosti, in sicer med 20. in 30. letom
starosti (prav tam).
Swanson, Bland in Newman v svojih raziskavah ugotavljajo, da je približno polovica
odraslih, ki imajo postavljeno diagnozo antisocialne osebnostne motnje, v otroštvu že
pri 10. letih starosti, izpolnjevala kriterije za postavitev diagnoze vedenjske motnje. Kar
95 % oseb pa je izpolnjevalo kriterije za postavitev diagnoze vedenjske motnje, ko so
bili stari 12 let. (A De Brito idr. 2009, 134). Pri mlajši starosti kot simptomi nastopijo in
večje, kot je njihovo število, bolj verjetno je, da se bo iz vedenjske motnje v odraslosti
razvila antisocialna osebnostna motnja (A De Brito idr. 2009, 135).
Antisocialna osebnostna motnja se povezuje tudi z zlorabo drog in alkohola. Kar 90 %
oseb, ki ima diagnozo antisocialne osebnostne motnje, je odvisnih od substanc (Haase
2009, 1). Dokazana pa je tudi zelo močna povezava med uživanjem alkohola in
agresivnim vedenjem pri osebah z antisocialno osebnostno motnjo. Pri osebah z
antisocialno motnjo obstaja večja verjetnost, da bodo že zgodaj razvile odvisnost od
alkohola, kot pa pri njihovih vrstnikih, ki te motnje nimajo (Shivani idr. 2002).
Za antisocialno osebnostno motnjo pogosteje trpijo moški, saj je pri njih agresivno
vedenje bolj razširjeno kot pa pri ženskah. Osebe z antisocialno osebnostno motnjo
pogosto živijo same, so manj izobražene in imajo nižji socioekonomski status (Đurić v
Erić 2012, 215).
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Eden izmed vzrokov za nastanek antisocialne osebnostne motnje je tudi povezava
genskih dejavnikov in okoljskih dejavnikov. Večjo verjetnost za nastanek te motnje
imajo otroci, ki izhajajo iz antisocialnih družin. Če starši zanemarjajo otroka, so
nedosledni pri disciplini, in če izvajajo neprimerno starševstvo, potem se bo motnja
vedenja hitreje razvila v antisocialno osebnostno motnjo (Đurić v Erić 2012, 222).

2.4.4.2

Mejna osebnostna motnja

Mejna osebnostna motnja je ena izmed najpogostejših osebnostnih motenj. Motnja se
pojavi v zgodnji odraslosti in je pogostejša pri ženskah. Za mejno osebnostno motnjo je
značilen vzorec kaotičnih in nestabilnih medosebnih odnosov, prisotne pa so tudi težave
s samopodobo. Osebe s to motnjo pogosto ravnajo zelo impulzivno (Oldham etc. 2001,
7). Posameznikovi izbruhi jeze osebi onemogočajo, da bi vzpostavila normalne
medosebne odnose. Zaradi svoje impulzivnosti so nagnjeni k agresivnemu in
destruktivnemu vedenju do drugih in sebe. Med osebami, ki trpijo za to motnjo,sta
prisotna samopoškodovanje in samomorilnost. Za osebe z mejno osebnostno motnjo pa
je značilno tudi to, da »pogosto doživljajo sebe in druge kot povsem dobre (idealizirajo)
ali pa kot povsem slabe (omalovažujejo) (Erić in Đurić 2012, 239).
DSM 5 navaja naslednje simptome, ki so potrebni za postavitev diagnoze mejne
osebnostne motnje:
Vztrajen vzorec nestabilnosti v medosebnih odnosih, samopodobi, afektih ter izrazna
impulzivnost, ki se pojavi v zgodnji odraslosti in je navzoča v naslednjih petih oblikah:


besno prizadevanje, da bi se oseba izognila pravi ali namišljeni zapustitvi,

(Opomba: Ne vključuje samomorilnega ali samodestruktivnega vedenja, ki je navedeno
v petem kriteriju.)


vzorec nestabilnih in intenzivnih medosebnih odnosov, za katere je značilno
izmenjavanje ekstremne idealizacije in ekstremnega omalovaževanja,



motnje identitete: izrazita in trajno nestabilna samopodoba ali občutje samega
sebe,



impulzivnost, ki se kaže na vsaj dveh področjih, ki osebi škodita (npr. zloraba
substanc, zapravljanje, nepremišljena spolnost, neprevidna vožnja, kompulzivno
prenajedanje …),
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(Opomba: Ne vključuje samomorilnega ali samodestruktivnega vedenja, ki je
navedeno v petem kriteriju.)


ponavljajoče se samomorilno vedenje, geste ali grožnje ter samodestruktivno
vedenje,



čustvena nestabilnost, ki je posledica izrazite reaktivnosti razpoloženja (npr.
močna občasna disforija, razdražljivost, anksioznost, ki po navadi trajajo več
ur, in le redko nekaj dni),



kronično občutje praznine,



neprimerna, intenzivna jeza ali oteženo nadziranje jeze (npr. pogosto
izražanje jeze, stalna jeza, ponavljajoči se fizični boji),



prehodne, s stresom povezane paranoične misli ali težki disociativni
simptomi.

(DSM 5 2013, 663).
Vzroke mejne osebnostne motnje lahko najdemo tudi v zgodnji travmatiziranosti, zlasti
če je šlo za spolno zlorabo (Erzar 2007, 173). Pomemben vpliv na nastanek te motnje pa
ima tudi neprimeren starševski stil in negotova navezanost otroka na starše. Pri osebah s
to motnjo je pogost anksiozen oziroma ambivalenten vzorec navezanosti. Mejna
osebnostna motnja pa se povezuje tudi z drugimi duševnimi motnjami, kot so depresija,
bipolarne motnje, posttravmatska stresna motnja, motnje hranjenja, zloraba substanc,
somatomorfnimi motnjami, narcisistično osebnostno motnjo in antisocialno osebnostno
motnjo. (Erić in Đurić 2012, 269).
Motnja naj bi nastopila v zgodnji odraslosti, čeprav nekatere ugotovitve kažejo, da se
mejna osebnostna motnja pojavi že v adolescenci (Chanen idr. 2008, 477).

2.4.4.3

Histrionična osebnostna motnja

Za osebe s histrionično osebnostno motnjo sta značilna pretirana čustvenost in iskanje
pozornosti. Kadar oseba s to motnjo ni v središču pozornosti, se počuti neprijetno. Prav
tako je pri njih močna tudi potreba po tem, da jih drugi odobravajo. Ta vzorec vedenja
je opazen že v zgodnji odraslosti in je prisoten v različnih kontekstih (DSM 5, 667).
Posameznik s histrionično osebnostno motnjo »je živahna oseba, nagnjena k
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dramatizaciji

in

neustreznemu

seksualno

provokativnemu

vedenju,

izraziti

sugestibilnosti, egocentričnosti in samougajanju« (Erić M. 2012, 291). Osebe s to
motnjo »so pokroviteljske in se ne brigajo za druge, vendar pa so hkrati tudi pod
velikim vplivom drugih oseb« (prav tam). Sebe vidijo kot osebe, ki so zelo družabne,
prijateljske in šarmantne. Ker so te osebe zelo ponosne na svoj videz in svoj videz
pogosto izkoriščajo za pritegovanje pozornosti, jih je zelo strah staranja. Zelo
pomemben jim je odnos z drugimi, saj samo preko njega lahko ohranjajo lastno
identiteto. Kadar so zavrnjene, lahko postanejo zelo agresivne. Nagnjene so tudi k
nezakonitim dejanjem, katerih posledic pa se izogibajo s pomočjo svojega videza in
šarmantnosti (Erić M. 2012, 306).
V DSM 5 najdemo naslednje simptome, ki so potrebni za postavitev diagnoze
histrionične osebnostne motnje:
A. Trajen vzorec pretirane čustvenosti in iskanja pozornosti z začetkom v zgodnji
odraslosti. Težavno vedenje mora biti navzoče v vsaj petih spodaj naštetih oblikah.


Oseba se počuti nelagodno, kadar ni v središču pozornosti,



interakcij z drugimi je pogosto zaznamovana z neprimernim seksualnim in
izzivalnim vedenjem,



hitre spremembne razpoloženja in površno izražanje čustev,



oseba nenehno uporablja svoj fizični videz, da opozori nase,



govor je pretirano impresionističen in premalo natančen,



vedenje je teatralno, pretirano čustveno,



oseba je sugestibilna, hitro pade pod vpliv drugih ali okoliščin,



oseba je prepričana, da so njeni odnosi z drugimi bolj intimni, kot so v resnici
(DSM 5 2013, 667).

Histrionična osebnostna motnja je pogostejša pri ženskah in se začne izražati v zgodnji
odrasli dobi. Osebe s to motnjo so pogosto že v otroštvu hrepenele po pozornosti in so
zato rade obračale pozornost nase. Pomembno vlogo pri nastanku te motnje »igrajo
razvojni psihološki dejavniki, dogajanja v času otroštva in genetska predispozicija. Ne
smejo se zanemariti niti biološki, kognitivni in socialni dejavniki ter njihove
kombinacije« (Erić M. 2012, 294).
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2.4.4.4

Narcisistična osebnostna motnja

Bistvena značilnost narcisitične osebnostne motnje je »povečano, grandiozno
doživljanje pomembnosti in edinstvenosti osebe, fantazije o neomejenem uspehu,
ekshibionistična potreba po neprestani povezanosti in priznanjih, značilne reakcije, če je
ogroženo samospoštovanje, in nazadnje, specifični medosebni odnosi« (Erić L. 2012,
327). Medtem ko imajo te osebe potrebo po tem, da jih drugi hvalijo in občudujejo,
same do drugih ne doživljajo nikakršne empatije. Motnja se običajno pojavi v zgodnji
odraslosti in je v večjem številu prisotna pri moških (Erić L. 2012).
DSM 5 navaja naslednje simptome, ki so potrebni za postavitev diagnoze narcistične
osebnostne motnje:
A. Trajni vzorec grandioznosti (v fantaziji ali v vedenju), potreba po občudovanju,
pomanjkanje empatije, ki se začne v zgodnji odraslosti in je prisotna v vsaj petih
različnih, spodaj naštetih kontekstih:


oseba ima grandiozen oziroma veličasten občutek samega sebe (npr. svojim
dosežkom daje pretiran pomen, oseba pričakuje, da jo bodo drugi videli kot
izvrstno glede na njene dosežke),



oseba pretirano fantazira o brezmejnem uspehu, moči, briljantnosti, lepoti ali
idealni ljubezni,



oseba meni, da je posebna in edinstvena, ter da jo lahko razumejo le tisti, ki so
prav tako posebni kot ona in imajo visok status,



oseba zahteva pretirano občudovanje,



oseba ima občutek, da ji pripadajo posebne pravice in neupravičeno pričakuje
posebno obravnavo,



oseba v medosebnih odnosih izkorišča druge za dosego svojih ciljev,



oseba ne čuti empatije,



oseba pogosto zavida drugim, ali pa meni, da drugi zavidajo njej,



oseba izraža arogantno, oholo vedenje (DSM 5 2013, 669-670).

Osebe s to motnjo pogosto trpijo za spolno promiskuiteto, so odvisne od drog ali
alkohola in lahko postanejo tudi tako imenovani »socialni zajedavci«. Pri njih se lahko
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pojavi tudi tveganje za samomorilnost in v zelo stresnih situacijah tudi nastanek
paranoične motnje ali kratke psihotične epizode (Clarkin idr. 2010, 261).
Med vzroke za nastanek te motnje spadajo tudi težave pri razvoju, ki se kažejo tudi kot
preobčutljivost otroka. Pomembna dejavnik pa je tudi vloga staršev pri razvoju otroka,
ki se kaže v pretiranem občudovanju otroka, čustveni zlorabi in nezanesljivi starševski
skrbi. (Erić L. 2012).

2.4.5 Osebnostne motnje klastra C
2.4.5.1

Izogibajoča osebnostna motnja

Glavna značilnost izogibajoče osebnostne motnje se kaže v »zavrtosti in izogibanju
socialnim situacijam, negativnemu doživljanju sebe in v ekstremni občutljivosti na
negativno oceno« (Žikić v Erić 2012, 385). Oseba v socialnih interakcijah doživlja
močno občutje sramu in nelagodja. Zaradi strahu, da bodo deležne kritike ali zavrnitve,
se osebe s to motnjo izogibajo socialnim interakcijam, kar močno ovira njihovo
vsakdanje funkcioniranje. To se kaže tudi na njihovem delovnem področju, saj lahko te
osebe ne uresničijo vsega svojega potenciala, zaradi strahu pred neuspehom in
posledično kritiko s strani drugih. Prav tako se zaradi strahu pred kritiko ali zavrnitvijo
izogibajo spoznavanju novih ljudi, zaradi česar se tudi ne vključujejo v različne socialne
aktivnosti. Ves čas jih je strah, da se bodo osramotile ali da bodo deležne posmeha,
imajo pa tudi zelo nizko samospoštovanje. Verjamejo, da so družbeno nesposobni in
neprivlačni (DSM 5 2013, 673). »Izogibajoča osebnostna motnja skupaj z mejno
osebnostno motnjo spadata med najpogostejše osebnostne motnje« (Žikić 2012, 286).
DSM 5 navaja naslednje simptome, ki so potrebni za postavitev diagnoze izogibajoče
osebnostne motnje:
A. Gre za trajni vzorec socialne zavrtosti, občutka manjvrednosti in preobčutljivosti na
negativno kritiko, ki se začne kazati v zgodnji odraslosti in je prisoten v vsaj štirih
spodaj naštetih kontekstih:


oseba se izogiba poklicnim aktivnostim, ki vključujejo veliko medosebnih
interakcij, zaradi strahu pred kritiko, neodobravanjem ali zavrnitvijo,
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oseba se ni pripravljena družiti z ljudmi, razen če je prepričana, da jo bodo
sprejeli,



oseba v medosebnih odnosih deluje zadržano in previdno, saj se boji, da se bo
osramotila ali da bo deležna posmeha,



oseba je pretirano zaskrbljena, da bo v socialnih situacijah deležna kritike ali
zavrnitve,



oseba

v

novih

medosebnih

situacijah

deluje

zavrto

zaradi

občutka

manjvrednosti,


oseba vidi samo sebe kot družbeno nesposobno, neprivlačno in manjvredno od
drugih,



oseba je neobičajno nenaklonjena temu, da bi sprejela tveganje ali sodelovala pri
kakšnih novih aktivnostih, kjer bi lahko bila v zadregi (DSM 5 2013, 673).

Izogibajoče vedenje se običajno začne že v otroštvu ali mladostništvu in se kaže kot
sramežljivost in izolacija pred neznanimi ljudmi. Pojavi pa se tudi v situacijah, ki so za
otroka ali mladostnika nove. Običajno otroška sramežljivost mine včasih pa lahko tudi
preraste v osebnostno motnjo. Potrebna je previdnost, pri postavitvi diagnoze
izogibajoče osebnostne motnje, saj je sramežljivost lahko čisto običajen del razvoja
(DSM 5 2013). Eden izmed razlogov za nastanek te motnje naj bi bila tudi »specifična
vrsta vzgoje, za katero je bila v najboljšem primeru značilna nekonsistenca ali
odsotnost, oziroma zloraba s strani skrbnika« (Žikić v Erić 2012, 389). Prav tako so bili
ti posamezniki v otroštvu pogosto kritizirani in zavrnjeni, zaradi česar so v odraslosti
razvili nizko samopodobo (Erzar 2007).

2.4.5.2

Odvisnostna osebnostna motnja

Za odvisnostno osebnostno motnjo »je značilna pervazivna psihološka odvisnost od
drugih, z namenom zadovoljevanja čustvenih in fizičnih potreb« (Žikić v Erić 2012,
409). Zaradi tega je oseba z odvisnostno osebnostno motnjo pogosto v podrejenem
položaju. Oseba čuti vztrajajočo in pretirano potrebo po tem, da nekdo poskrbi zanjo in
se močno oklene drugega, zato da ga ne bi izgubila. Takšna oseba ne verjame, da lahko
v življenju funkcionira samostojno in da lahko sama poskrbi zase, zato bo ves njen trud
usmerjen v to, kako prepričati drugega da ostane ob njej. Osebam s to motnjo »biti v
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odnosu z nekom drugim v prvi vrsti zanje pomeni, da se drugemu podrediš, si pasiven
in prepuščaš veliko prostora temu, kar hočejo, ali delajo drugi. Ti ljudje se v sebi
počutijo nevredne, neprimerne in nezaželene; njim ne pripada nič, zaslužijo si le kritiko
in to, da jih ljudje prezrejo in ne upoštevajo« (Erzar 2007, 179). Osebe, ki trpijo za to
motnjo, imajo tudi velike težave pri vsakdanjem odločanju, ki pa večini ostalih ljudi ne
povzroča težav. Ker se osebe s to motnjo bojijo odločanja in z njim povezanega
tveganja, pogosto svoje odločitve polagajo v roke drugih ljudi. To se dogaja že pri
najmanjših odločitvah, kot so npr. kaj bo oseba danes oblekla. Tako druga oseba
prevzame odgovornost za večino življenjskih področij osebe, ki trpi za odvisnostno
motnjo (DSM 5 2013).
DSM 5 navaja naslednje kriterije, ki so potrebni za postavitev diagnoze odvisnostne
osebnostne motnje:
A. Vztrajna in pretirana potreba po tem, da nekdo poskrbi zanj, ki vodi v podrejenost in
oklepajoče vedenje, prisoten pa je tudi strah pred ločitvijo. Ta vzorec se kaže že v
zgodnji odraslosti in mora biti prisoten v vsaj petih različnih kontekstih, ki so našteti
spodaj:


oseba ima težave pri sprejemanju vsakdanjih odločitev, če ne dobi dovolj
nasvetov s strani drugih,



oseba potrebuje druge, ki prevzemajo odgovornost za večino njenih področij
življenja,



oseba ima težave pri izražanju nestrinjanja z drugimi, saj se boji, da bo izgubila
njihovo podporo in odobravanje,

(Opomba: Ne vključuje realističnih strahov pred maščevanjem)


oseba ima težave pri začenjanju projektov (zaradi pomanjkanja zaupanja vase in
v svoje sposobnosti, ne pa zaradi pomanjkanja motivacije ali energije),



da bi si oseba zagotovila podporo in skrb s strani drugih ljudi, pogosto naredi
stvari, ki so zanjo neprijetne,



ko je oseba sama, se zaradi strahu pred tem, da ne bo mogla sama poskrbeti
zase, počuti neprijetno in nemočno,



ko se tesen odnos konča, oseba nemudoma išče drug odnos, ki bo nov vir oskrbe
in podpore,
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oseba se nerealistično in pretirano ukvarja s strahom, da bo prepuščena sama
sebi.
(DSM 5 2013, 675).

Odvisnostna osebnostna motnja je pogostejša pri ženskah. Ugotovitve kažejo, da je
motnja bolj zastopana pri osebah, ki niso v partnerski zvezi in ki imajo nižjo izobrazbo.
Eden izmed vzrokov za nastanek te motnje je avtoritativna oziroma preveč zaščitniška
vzgoja s strani staršev ali skrbnikov. »Starši in skrbniki pravzaprav odvisnost pri otrocih
spodbujajo v glavnem zaradi lastnih potreb po navezanosti in odvisnem tipu odnosov
nasploh. Nagrajujejo zvestobo in ubogljivost, kaznujejo pa otrokove poskuse v smeri
realizacije neodvisnosti« (Žikić v Erić 2012, 411). Otrok na ta način razvije o sebi
predstavo neučinkovitosti in nesposobnosti. Odvisnostna struktura pa je lahko močno
prisotna tudi v družinah, kjer je otrok dolgotrajno bolan.

2.4.5.3

Obsesivno kompulzivna osebnostna motnja

Značilnost obsesivno kompulzivne motnje je pretirano ukvarjanje z urejenostjo, prisotna
pa je tudi potreba po perfekcionizmu. Osebe trpijo za obsesijami (vsiljivimi misli) in
kompulzijami (ponavljajoče vedenje). Za obsesivno kompulzivno motnjo so značilni
»splošna psihološka nefleksibilnost, togo sprejemanje pravil in postopkov, vseobsežen
vzorec ukvarjanja z urejenostjo, perfekcionizmom, psihičnim in medosebnim nadzorom,
poseben moralni vrednostni sistem, odprtost in učinkovitost« (Erić L. 2012, 431).
Preobremenjenost z redom in potreba po perfekcionizmu sta tako močna, da
posamezniku onemogočata normalno funkcionalnost. Osebe s to motnjo so v odnosih
hladne, pogosto tudi zavračajo druge. Kadar so v odnosih, so pogosto čustveno odsotni.
Ves prostor v odnosu zasedejo s svojo rigidnostjo in pravili.
DSM 5 navaja naslednje simptome, potrebne za postavitev diagnoze obsesivno
kompulzivne motnje:
A. Trajni vzorec pretiranega ukvarjanja z redom, perfekcionizmom, psihičnim in
medosebnim nadzorom na račun fleksibilnosti, odprtosti in učinkovitosti, ki se začne v
zgodnji odraslosti in je prisoten v vsaj štirih spodaj naštetih kontekstih:
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oseba se pretirano ukvarja s podrobnostmi, pravili, seznami, organizacijo in
razporedi do te mere, da se izgubi osnovni cilj neke naloge,



oseba teži k perfekcionizmu, ki pa ovira njeno opravljanje nalog (npr. ne more
dokončati nekega projekta, ker ima previsoke standarde in jih ne more doseči),



oseba se pretirano posveča delu, zaradi česar zanemarja aktivnosti in
prijateljstva,



oseba je pretirano pozorna in nefleksibilna glede moralnih zadev in etike (kar ni
posledica identifikacije z vero ali kulturo),



oseba ne zmore zavreči rabljenih in nekoristnih predmetov, četudi ti nimajo
sentimentalne vrednosti,



oseba ne zmore razdeliti nalog drugim ali sodelovati z drugimi, če ti ne opravijo
dela točno tako kot si je oseba sama zamislila,



oseba je pretirano varčna do sebe in do drugih in denar doživlja kot nekaj, kar je
treba hraniti za čase prihodnje katastrofe,



oseba izraža togost in trmoglavost (DSM 5 2013, 678-679).

Motnja je pogosteje prisotna pri moških. Motnjo pogosto najdemo pri »ljudeh, ki so ali
izjemno nadarjeno in so zaradi svoje motnje popolno ohromljen, ali antisocialni, kar
pomeni, da za nadzor nad drugimi uporabljajo fizično in drugačno nasilje« (Erzar 2007,
181). Simptomi obsesivno kompulzivne osebnostne motnje se pogosto začnejo kazati že
v otroštvu, adolescenci ali pa v zgodnji odraslosti. Eden izmed vzrokov za nastanek
motnje naj bi bilo tudi kemično neravnovesje v možganih, pomembno vlogo pa ima tudi
genetika (Inštitut Karakter 2013).

2.4.6 Sprememba osebnosti zaradi drugega medicinskega stanja
Glavna značilnost spremembe osebnosti zaradi drugega medicinskega stanja je trajna
osebnostna motnja, ki se ocenjuje kot neposredna posledica patofizioloških učinkov
zdravstvenega stanja. Motnja osebnosti predstavlja spremembo v posameznikovih
osebnostnih lastnostih. Pri otrocih se lahko kaže kot izrazit odklon od normalnega
razvoja.
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Znaki sprememb osebnosti se kažejo v čustveni nestabilnosti, slabem nadzorovanju
impulzov, izbruhih agresije, apatije, sumničavosti ali paranoidnih mislih.
Različna nevrološka in druga zdravstvena stanja lahko povzročijo osebnostne
spremembe. Nekatera izmed teh stanj so poškodbe glave, Huntingova bolezen,
epilepsija, infekcijska stanja, endokrine bolezni, cerebrovaskularne bolezni ter nekatere
avtoimune bolezni, pri katerih je vpleten tudi centralni živčni sistem. (DSM 5 2013,
683).
Za postavitev diagnoze DSM 5 navaja naslednje kriterije:
A. Vztrajna osebnostna motnja, ki predstavlja spremembo v posameznikovih
osebnostnih lastnostih.
(Opomba: Pri otrocih motnja vključuje izrazito odstopanje od normalnega razvoja ali
pomembno spremembo v otrokovih običajnih vedenjskih vzorcih, kar traja najmanj 1
leto).
B. Obstaja dokaz, da so bili v preteklosti opravljeni fizični pregledi ali laboratorijske
ugotovitve, da je motnja neposredna patofiziološka posledica drugega zdravstvenega
stanja.
C. Motnje ni mogoče pojasniti s kakšno drugo duševno motnjo (vključno z duševno
motnjo povezano z drugim zdravstvenim stanjem).
D. Motnja se ne pojavi izključno v fazi delirija.
E. Motnja povzroči klinično pomembno stisko ali poslabšanje na socialnem, delovnem
ali pa katerem drugem pomembnem področju funkcioniranja.
Določi se lahko:


labilni tip (če prevladuje čustvena labilnost),



nezavirujoč tip / disinhibiran (če je prevladujoča značilnost slab nadzor
impulzov, kot je vidno npr. v spolni nerazsodnosti),



agresiven tip (če je prevladujoče agresivno vedenje),



apatični tip (če je prevladujoča značilnost brezbrižnost oziroma apatija),



paranoidni tip (če je prevladujoča značilnost sumničavost ali paranoične misli),



drugi tip (če ni prisoten nobeden od zgoraj naštetih tipov),



kombiniran tip (če prevladuje več kot ena značilnost),
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nedoločen tip. (DSM 5 2013, 682).

2.4.7 Druga določena osebnostna motnja
Ta kategorija se nanaša na simptome, ki so značilni za osebnostne motnje in povzročijo
klinično pomembno stisko ali poslabšanje na družbenem, delovnem ali katerem drugem
pomembnem življenjskem področju. Kljub temu pa ti simptomi ne spadajo v katero
izmed kategorij, ki smo jih našteli v prejšnjih poglavjih. Diagnoza druge določene
osebnostne motnje se uporabi, ko, navedeni simptomi, ne izpolnjujejo kriterijev katere
izmed zgoraj naštetih osebnostih motenj. (DSM 5 2013, 684)

2.4.8 Neopredeljena osebnostna motnja
Ta kategorija se nanaša na simptome, ki so značilni za osebnostne motnje in povzročijo
klinično pomembno stisko ali poslabšanje na družbenem, delovnem ali katerem drugem
pomembnem življenjskem področju. Simptomi te motnje ne izpolnjujejo kriterijev v
celoti za postavitev diagnoze katerekoli izmed zgoraj naštetih osebnostnih motenj.
Diagnoza neopredeljene osebnostne motnje se lahko postavi, ko niso podani razlogi in s
tem doseženi kriteriji za postavitev katere izmed zgoraj opisanih osebnostih motenj in ni
podanih nobenih informacij na podlagi katerih bi lahko podali bolj specifično diagnozo.
(DSM 5 2013, 684).

2.5

OSEBNOSTNE

MOTNJE

PRI

OTROCIH

IN

MLADOSTNIKIH
Znano je, da imajo osebnostne motnje v odraslosti globok in dolgotrajen vpliv na
posameznikovo življenje. Vendar pa ne smemo zanemariti dejstva, da se klinični znaki
osebnostne motnje lahko pokažejo tudi pri otrocih in mladostnikih. Epidemiološka
raziskava Bernsteina 1993 (Kernberg idr. 2009, ix) kaže na porast osebnostnih motenj
pri otrocih in mladostniki, starih od 9. pa do 19. leta starosti. Johnson (2006) (v
Lenkiewicz idr. 2015, 758) ocenjuje, da v splošni populaciji za osebnostno motnjo trpi
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od 6 do 17 % mladostnikov, kar pomeni da je zelo verjetno da bo imel 1 od 10
mladostnikov diagnosticirano osebnostno motnjo. Osebnostne motnje klastra A in
klastra B so diagnosticirane enako pogosto tako pri odraslih kot pri mladostnikih,
medtem ko se je zmanjšalo diagnosticiranje osebnostnih motenj klastra C pri osebah
starih med 9 in 27 let (Lenkiewicz idr. 2015, 758).

2.5.1 Postavitev

diagnoze

osebnostne

motnje

pri

otrocih

in

mladostnikih
Kot smo že omenili, se strokovnjaki izogibajo postavljanju klinične diagnoze
osebnostne motnje otrokom in mladostnikom. Eden izmed razlogov je tudi v tem, da
strokovnjaki ne želijo otrok zaznamovati z diagnozo, ki je tako resna,težka, trajna in ki
zaznamuje posameznika. Prav tako lahko postavitev diagnoze osebnostne motnje
negativno vpliva na otrokovo ali mladostnikovo samopodobo ter samopodobo njegove
družine. Postavitev diagnoze osebnostne motnje pri otroku ali mladostniku pa lahko tudi
negativno vpliva na njegovo prihodnost, saj ostane za vedno evidentirana v njegovi
zdravniški kartoteki.
Raziskava o postavljanju diagnoze osebnostne motnje pri otrocih in mladostnikih, ki jo
je s svojimi sodelavci izvedla Petronella Laurenssenove idr. (2013) kaže, da se
psihologi kar v 57,8 % pri svojem delu zavedajo možne prisotnosti osebnostne motnje
pri mladostnikih, vendar pa jih samo 8,7 % tudi postavi diagnozo osebnostne motnje.
Usmerjeno obravnavo in zdravljenje osebnostne motnje mladostnikom ponudi le 6,5 %
psihologov. Psihologi, ki ne postavljajo klinične diagnoze osebnostne motnje pri
mladostnikih, kot razlog za to navajajo predvsem prepričanje, da so mladostniške težave
osebnosti predvsem prehodne narave in s časom izzvenijo. Kot drugi razlog pa navajajo
kriterije priročnika DSM, ki ne omogoča diagnosticiranja osebnostnih motenj pri
otrocih in mladostnikih. (Petronella Laurenssen, idr. 2013, 2).
Opazimo lahko torej, da so mnenja med strokovnjaki deljena. Nekateri strokovnjaki ne
verjamejo, da otroci in mladostniki lahko trpijo za osebnostno motnjo, saj se po
njihovem mnenju osebnost v tem obdobju šele oblikuje, medtem ko so drugi
strokovnjaki mnenja, da v mladostništvu že izgrajuje odrasla osebnost in se zato lahko
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postavi diagnoza že v mladostništvu (Kernberg idr. 2009). Postavitve klinične diagnoze
osebnostne motnje ne gre vedno jemati za negativno, saj lahko pravilno postavljena
diagnoza omogoči tudi primerno obravnavo in zdravljenje. Prepozno prepoznavanje
osebnostnih motenj preprečuje pravočasno zdravljenje in potencialno povečuje težave,
ki jih prinaša obolelost za osebnostno motnjo (Guile idr. 2004).
Otroci in mladostniki so pogosto deležni manj pozornosti pri klinični obravnavi, kot pa
bi si jo zaslužili. Vzrok temu je predvsem v tem, da se pri otrocih in mladostnikih ne
išče kliničnih znakov osebnostnih motenj. Prav tako je nezaželeno, da se otrokom in
mladostnikom do dopolnjenega 18. leta starosti sploh postavlja diagnoza osebnostne
motnje. Da pa se postavi diagnoza osebnostne motnje pri otroku ali mladostniku,
morajo znaki motnje trajati vsaj eno leto. Pri postavitvi diagnoze je treba vedno
upoštevati kontekst razvojnih stopenj, saj so določeni simptomi in vedenja lahko na
določeni razvojni stopnji povsem normalni in niso patološki (Lenkiewicz idr. 2015).

2.5.2 Predhodni simptomi osebnostnih motenj
Že na začetku smo omenili težave pri postavljanju klinične diagnoze osebnostne motnje
pri otrocih in mladostnikih. Kljub temu pa lahko opazimo nekatere značilnosti, ki se
lahko pojavijo pri otroku ali mladostniku in so predhodne osebnostnim motnjam. Te
značilnosti se kažejo predvsem v:


sovražnosti,



paranoičnem pogledu na svet,



močnem, nestabilnem neprimernem ali pa plitvem čustvovanju,



v impulzivnosti ali togosti,



oddaljenih ali izogibajočih odnosih,



skrajnih ali odsotnih občutkih jaza,



značilnih miselnih procesih in vedenju,



slabih učnih rezultatih,



slabem zaposlitvenem statusu,



slabem družbenem življenju,



samomorilnih mislih in vedenju,
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depresiji,



zlorabi substanc,



psihopatskosti ( Merve Çıkılı Uytun idr. 2015, 370)

2.5.3 Dejavniki tveganja za nastanek osebnostnih motenj
Strokovnjaki še vedno ne morejo podati dokončnih vzrokov za nastanek osebnostnih
motenj. Kljub temu pa raziskave kažejo pomemben vpliv določenih faktorjev, ki
pripomorejo k nastanku osebnostnih motenj.
Iz izsledkov raziskav lahko domnevamo, da nekateri pomembni dejavniki za nastanek
osebnostnih motenj izvirajo iz zgodnjega otroštva. Ti dejavniki, ki izvirajo iz zgodnjega
otroštva, so predvsem:


socialna osamitev oziroma izolacija,



oslabelo zdravstveno stanje in



vedenjske težave (Lenkiewicz idr. 2015, 760).

Dejavniki, ki prispevajo k nastanku osebnostnih motenj in izvirajo iz obdobja
mladostništva, so:


nizka socialna kompetentnost,



introvertiranost ter



visoka stopnja čustvenosti (Lenkiewicz idr. 2015, 761).

Obstajajo pa tudi drugi dejavniki, ki niso povezani s starostjo. Ti dejavniki so:


spolna zloraba, čustvena ali fizična zloraba ter



slabo prilagodljivo starševstvo, ki povzroča, ali ohranja neprimerno vedenje
(prav tam).

Strokovnjaki navajajo spodaj naštete dejavnike, kot bistvene za nastanek osebnostnih
motenj klastra B. Ti dejavniki so:


zavrnitev,



čustvena nestabilnost,
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nedoslednost in nepredvidljivost v vedenju matere ter



spolne zlorabe (prav tam).

Dejavnika tveganja za nastanek osebnostnih motenj klastra C sta:


psihična zloraba in



fizična zloraba (prav tam).

Kongerslev idr. kot potencialne dejavnike za tveganje nastanka osebnostnih motenj
vidijo tudi v:


Nizkem socioekonomskem statusu družine,



enostarševski vzgoji,



družinskem prejemanju socialne pomoči,



pogostih konflikti med staršema ter



bolezni ali smrti staršev (Kongerslev idr. 2015, 35).

Ameriško psihološko združenje kot dejavnike za razvoj osebnostnih motenj navaja tudi
genetske predispozicije, starševstvo oziroma način vzgoje ter vpliv vrstniških odnosov.
Ugotovitve raziskav kažejo, da ima genetika močan vpliv na nastanek osebnostnih
motenj. Strokovnjaki ugotavljajo, da lahko okvare gena pripomorejo k nastanku
obsesivno kompulzivne motnje.
Ko govorimo o dejavnikih, ki prispevajo k nastanku osebnostnih motenj, ne smemo
pozabiti na travme iz otroštva. Mejna osebnostna motnja se močno povezuje s travmo
spolne zlorabe v otroštvu.
Pomemben dejavnik predstavlja tudi verbalna zloraba. Otroci, ki so bili verbalno
zlorabljeni, imajo kar 3x večjo verjetnost, da bodo razvili mejno, narcisistično,
obsesivno kompulzivno ali paranoidno osebnostno motnjo v odraslosti.
Ne smemo pa pozabiti tudi na vrstnike in njihov vpliv, ki ima lahko tudi vlogo pri
nastanku osebnostnih motenj. Dobri odnosi z vrstniki lahko pripomorejo k temu, da se
osebnostna motnja ne razvije, medtem ko slabi vrstniški odnosi in nesprejetost med
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vrstniki lahko vodijo v razvoj osebnostnih motenj. (American psychology assosiation
2016)

2.5.4 Opis osebnostnih motenj pri otrocih in mladostnikih
2.5.4.1

Paranoidna osebnostna motnja pri otrocih in mladostnikih

Paranoidna osebnostna motnja je lahko opazna že v otroštvu ali v mladostništvu, kaže
pa se predvsem v:


Osamljenosti,



slabih medvrstniških odnosih,



socialni anksioznosti,



slabih rezultatih v šoli,



preobčutljivosti,



nenavadnih mislih in nenavadnemu jezikovnemu izražanju ter



v svojevrstnih fantazijah (DSM 5 2013, 651).

Ti otroci pogosto med vrstniki veljajo za čudaške, zaradi česar so pogosto tarča
posmeha in zbadanj s strani vrstnikov.
Kot smo že omenili, je paranodina osebnostna motnja opazna predvsem v zgodnji
odraslosti, vendar pa lahko njene zametke opazimo že v otroštvu. Ti zametki se kažejo v
osamljenosti, socialni anksioznosti, preobčutljivosti ter nedoseganju zadostnih uspehov.
Ti otroci in mladostniki se med poukom ne bodo izpostavljali, čeprav so pogosto zelo
inteligentni. Prav tako učiteljev in drugih ne bodo prosili za pomoč. Zelo okrnjeni bodo
tudi njihovi vrstniški odnosi, saj otroci in mladostniki s to motnjo običajno nimajo
prijateljev (Personality disorders among children and adole 236). Mladostniki s to
motnjo bodo ves čas sumničavi in nezaupljivi do drugih. Neupravičeno jih bo skrbelo,
da jim drugi ves čas želijo škoditi. Pri mladostnikih s to motnjo sumničavost preplavi
vsa področja njihovega življenja, kar posledično privede do tega, da mladostnik sploh
ne ve, komu še lahko zaupa. Mladostnikova sumničavost je lahko splošna, kar pomeni,
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da je usmerjena na vse ljudi, ki ga obkrožajo, lahko pa je usmerjena samo na eno osebo.
Ta oseba je lahko starš, prijatelj ali učitelj (Paradigm Malibu 2013).

2.5.4.2

Otroci in mladostniki s shizoidno osebnostno motnjo

Otroci in mladostniki s to motnjo so v vrstniških odnosih pogosto osamljeni in imajo
težave pri sočustvovanju. Njihovo mišljenje je izredno rigidno poleg tega pa so zelo
čustveno občutljivi ter imajo občasno prisotne paranoidne predstave. Njihov slog
komuniciranja z drugimi je običajno nenavaden, zaradi česar lahko med vrstniki veljajo
za čudne. Včasih z drugimi sploh ne komunicirajo, včasih pa se lahko pojavi tudi
pretirana komunikativnost, ki je bolj pogosta pri dekletih s to motnjo (Kernberg idr.
2000).

2.5.4.3

Shizotipska osebnostna motnja pri otrocih in mladostnikih

Shizotipska osebnostna motnja se lahko pojavi v otroštvu ali mladostništvu in se kaže
kot:


Osamljenost,



slabi medvrstniški odnosi,



socialna anksioznost,



slabi učni rezultati,



preobčutljivost,



nenavadne misli in nenavadno jezikovno izražanje,



bizarne fantazije.

Tudi ti otroci med vrstniki pogosto veljajo za čudaške, zaradi česar so pogosto tarče
medvrstniškega zbadanja. (DSM 5 2013, 657).
Otroci in mladostniki, ki trpijo za shizotipsko osebnostno motnjo, so pogosto sumničavi
in paranoidni, zaradi česar le redko spletejo trdne prijateljske odnose. Njihovo vedenje
in mišljenje je pogosto nenavadno. Pogosto sanjarijo in bežijo v fantazijski svet.

53

2.5.4.4

Antisocialna

osebnostna

motnja

pri

otrocih

in

mladostnikih
Začasno in situacijsko antisocialno vedenje med mladostniki ni nič nenavadnega, bolj
skrb vzbujajoče pa je, ko takšno vedenje traja dalj časa in se pokaže kot trajno.
V mladostništvu se poteze motenj kažejo v krajah, laganju, goljufanju v šoli in
pretepanju.
Kot smo že omenili klinična diagnoza antisocialne osebnostne motnje ne more biti
diagnosticirana osebam mlajšim od 18. leta starosti, kljub temu pa je lahko pri osebi že
v mladostništvu opazno problematično vedenje. Otroci in mladostniki, ki kažejo znake
antisocialne osebnostne motnje, so najpogosteje diagnosticirani za vedenjsko motnjo
(Kernberg idr. 2000).
Raziskava (Moffitt 1993) kaže, da so bile odrasle osebe, ki imajo postavljeno klinično
diagnozo antisocialne osebnostne motnje, antisocialne že v zgodnjem otroštvu.
Kadar je posameznikovo antisocialno vedenje v mirovanju od predšolskega pa do
odraslega obdobja, se iščejo vzroki vedenja v zgodnjem otroštvu, natančneje v
prenatalnem obdobju ali takoj po rojstvu, saj je zelo verjetno, da so določeni dejavniki
vplivali na nevrološki razvoj ploda. Raziskave kažejo, da na antisocialno vedenje vpliva
tudi veliko prikritih anomalij v nevronskem razvoju. Dejavniki, ki lahko povzročijo
anomalije, so materino uživanje prepovedanih substanc, slabo prehranjevanje med
nosečnostjo in izpostavljenost nevarnim snovem med nosečnostjo ali po njej.
Longitudialna študija Kandela Mednicka (v Moffitt 1993) ugotavlja, da lahko na
kasnejše nasilno ali antisocialno vedenje vpliva tudi poškodba možganov med porodom.
Nekatere druge študije (Lewis, Shanok, Pincus, Glasser 1979; Millner, McCanne 1991;
Tarter, Hegedus, Winsten, Alterman 1984 v Moffitt 1993) pa kažejo na drugačno vrsto
možganske poškodbe, ki se razvije skozi zlorabe in zanemarjanje otroka in vpliva na
delikventno in antisocialno vedenje. Moffitt je na podlagi ugotovitev vseh teh raziskav
sklenil, da te raziskave predstavljajo »dober dokaz, da otroci, ki bodo postali trajno
antisocialni, trpijo za deficitom v nevropsiholoških sposobnostih« (Moffitt 1993, 680).
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Vedenjske težave otrok z antisocialno osebnostno motnjo se pokažejo že zelo zgodaj v
otroštvu, ko je otrok še malček in se kažejo predvsem v njegovi impulzivnosti. Starši
takšnih otrok so izčrpani in izgoreli, lahko se celo bojijo svojega otroka, če je ta
uničevalno naravnan.
Študija (Loeber, Schmaling 1985 v Kernberg idr. 2000, 202) kaže, da ostaja tako
odkrito kot prikrito antisocialno vedenje. Odkrito antisocialno vedenje se kaže v
prepirljivosti, udarcih, kričanju, medtem ko se prikrito antisocialno vedenje kaže v
laganju, krajah, vandalizmu, druženju z delikventnimi sovrtstniki in izostajanju pri
pouku.
Otroci in mladostniki s to motnjo vzpostavljajo prijateljske vezi preko prisile in
kontrole. Do sovrstnikov so neempatični, pogosto prevarajo vrstnike in jih izkoriščajo.
Takšni otroci svoje vrstnike in prijatelje hitro zavržejo in se vedejo kot da jim njihovo
prijateljstvo ni pomenilo nič. Ti otroci in mladostniki imajo neobičajno dobro razvite
socialne spretnosti, medtem ko je njihova zmožnost kvalitetnih in dolgotrajnih
prijateljskih odnosov močno pod mejo, ki bi bila primerna za njihovo kronološko
starost. Normalen otrok ali mladostnik je sposoben ceniti prijateljstvo in v prijateljskem
odnosu deluje vzajemno, medtem ko antisocialni otrok ni zmožen ohranjati dolgotrajnih
prijateljstev in nasploh imeti prijatelje. Izgubi prijatelja največkrat botruje izkoriščanje,
uporaba prisile, pomanjkanje empatije. Ti otroci in mladostniki se radi pohvalijo, da
imajo ogromno prijateljev, čeprav jim v resnici nihče ni pomemben. Prijatelja hitro
nadomestijo z nekom drugim. Prijateljske stike pogosto iščejo pri osebah, ki so starejše
od njih, saj tako dobijo več pozornosti in priložnosti za raziskovanje. (Kernberg idr.
2000).

2.5.4.5

Mejna osebnostna motnja pri otrocih in mladostnikih

Mejna osebnostna motnja se pri otrocih in mladostnikih izraža v obliki vztrajnih
nevrotičnih in vedenjskih simptomov. Ti simptomi vključujejo tudi obsesije, fobije,
kompulzije in histerične poteze. Pri ocenjevanju otrok in mladostnikov z mejno
osebnostno motnjo je ključnega pomena upoštevanje njihove starosti in ustreznih
dosežkov. Otroci s to motnjo bodo v otroštvu težko prenašali svojo separacijo z materjo

55

in ne bodo imeli razvitega standarda za presojanje dobrega in slabega. V šoli ne bodo
dosegali dosežkov primernih njihovi kronološki starosti. Prav tako bodo imeli tudi
težave pri razvijanju vlog, ki se delijo na spol. Prav tako bodo imeli zelo slab nadzor
nad svojimi impulzi. V vrstniških odnosih ne bodo pokazali nikakršnih občutij ugodja in
veselja ter občutka pripadnosti. V obdobju adolescence bodo imeli mladostniki z mejno
osebnostno motnjo težave pri izgradnji lastne identitete, saj bodo zelo težko razvili
občutek lastne identitete, prav tako pa bodo zelo težko razvili tudi starosti primerno
abstraktno mišljenje. Težava se kaže tudi v spolni identiteti (vloge glede na spol), ki
vključuje tudi zmožnost intimnosti in heteroseksualne prilagoditve, saj le ta ni
vzpostavljena. Sebe doživljajo drugačne od drugih, kot nekoga brez kontinuitete, ki se
skozi različne situacije spreminja. Zelo težko predvidijo, v katerih aktivnostih bodo
našli zadovoljstvo, prav tako zadovoljstvo tudi zelo težko pokažejo. Občutji, ki pri njih
prevladujeta, sta predvsem otopelost in občutek nevrednosti. Prav tako je pri njih
prisotno občutje kronične praznine in depresije, ki je povezano predvsem z zavrnitvijo s
strani staršev in vrstnikov. Ti otroci in mladostniki imajo moteno občutje jaza, ki je
zaznamovano z nezaupanjem in s strahom pred razpadom jaza. Kot smo že omenili,
imajo ti otroci in mladostniki tudi težave s separacijo. Lahko se počutijo, kot da sami,
brez drugih, ne bodo mogli preživeti (Kernberg idr. 2000).
V družinah otrok in mladostnikov z mejno osebnostno motnjo je prisotne veliko
anksioznosti, ki zadeva vzpodbujanje otrokove avtonomije, obenem pa je prisotnega
tudi veliko zanikanja otrokove odvisnosti. Starši lahko na otroka ali mladostnika gledajo
kot na narcistični objekt. Družinsko vzdušje je pogosto zaznamovano z zlorabo in
zanemarjanjem, starši pa se lahko pogosto vedejo zelo nenavadno.
Otrok ali mladostnik z mejno osebnostno motnjo bo svoje starše ali idealiziral, ali pa jih
bo doživljal kot izjemno zlobne. Lahko se bo povezal z materjo in popolnoma izključil
očeta ali pa se bo povezal z očetom in popolnoma izključil mater, saj bo nezmožen
dojemati mater in očeta kot par. Prav tako se bo težko spopadal z rivalstvom med
svojimi sorojenci, zato bo njegov odnos do sorojencev zaznamovan s sovražnostjo do
njih, kar lahko privede tudi do zlorabe sorojencev. V njegovem odnosu do vrstnikov
vladajo podobne predstave in občutja, kot jih ima do svoje družine. Mejni otrok ali
mladostnik živi v svojem svetu, kjer mu drugi služijo kot sredstvo za lastne projekcije,
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kot stvar, ki jo lahko kontrolirajo, idealizirajo ali pa popolnoma razvrednotijo. Ta
dinamika zaznamuje njihove vrstniške odnose, zato ni nenavadno, da ima »kar 90 %
otrok in mladostnikov z mejno osebnostno motnjo zelo slabe vrstniške odnose.«
(Kernberg idr. 2000, 161). Njihovi odnosi z drugimi so pogosto kratkotrajni, prav tako
se zaradi pomanjkanja samozavesti izogibajo romantičnim odnosom. Več strokovnjakov
je skušalo ugotoviti, ali je nefunkcionalnost v odnosih teh mladostnikov povezana tudi s
slabšim prepoznavanjem obraznih čustev pri drugih.
Marion Robin je skupaj s sodelavci preučevala, kako dobro mladostniki z mejno
osebnostno motnjo prepoznavajo čustvene izraze na obrazu drugih. Ugotovili so, da so
mladostniki s to motnjo manj občutljivi na obrazne izraze jeze in sreče (Robin idr. 2012,
419).

2.5.4.6

Histrionična

osebnostna

motnja

pri

otrocih

in

mladostnikih
Otrokom in mladostnikom s histrionično osebnostno motnjo glavno skrb povzroča to,
kako biti v središču pozornosti. Pri tem si pogosto pomagajo z nenavadnim vedenjem
ali nenavadnim načinom oblačenja. Ves čas si želijo pozornosti drugih, želijo pa si tudi
potrditve in odobravanja s strani drugih. Kadar jih drugi ne opazijo, postanejo jezni in
razdraženi. Hitro postanejo čustveni, ko je govora o njihovem videzu. Pogosto so
muhavi in obsedeni s pomanjkljivostmi v svojem videzu. Prav tako se niso sposobni
soočiti z neodobravanjem oziroma kritiko s strani drugih, zato so v interakciji z drugimi
pogosto neiskreni in se pretvarjajo. Na stvari se odzivajo zelo impulzivno in se pogosto
vedejo tvegano v želji, da bi dobili pozornost in pohvalo s strani drugih. Njihova
vztrajajoča želja po tem, da bi jih drugi pohvalili in odobravali, jih v odnosih z vrstniki
pogosto vodi v konflikte in napetosti. (Paradigm Malibu 2013)

57

2.5.4.7

Narcisistična

osebnostna

motnja

pri

otrocih

in

mladostnikih
Ko govorimo o narcisizmu, moramo že na začetku omeniti, da ni vsak narcisizem nujno
slab. Ostajata dve obliki narcisizma, in sicer tako imenovan zdrav narcisizem in
patološki nezdrav narcisizem. Pri normalnem narcisizmu je otrokova potreba po
odvisnosti in občudovanju primerna njegovemu starostnemu razvoju in s tem povezani
pozornosti drugih oseb. Tak otrok se na negovanje s strani staršev odziva z
vzajemnostjo in hvaležnostjo. V nasprotju s tem pa bo patološko narcisističen otrok
zanikal svojo odvisnost od drugih. Prav tako bo tak otrok negovanje s strani staršev
razumel kot nekaj, kar mu pripada, kot nekaj, do česar je upravičen in se na to ne bo
odzival s hvaležnostjo in vzajemnostjo. Otrokov grandiozni jaz je skupek pozitivnih
aspektov dejanskega jaz, idealnega jaza in idealnih vzornikov, vse kar je nezdružljivo s
tem pa je izločeno. Produkt vsega tega skupka je nastanek mogočne samopodobe, ki ne
dopušča specialnosti drugih oseb. Patološko narcisitičen otrok ne bo razvil zdrave
tekmovalnosti, saj bo v drugih vedno videl ogrožajoče tekmece. Patološko narcisističen
otrok bo imel pretirane in celo prisilne zahteve, v katerih ne bo nobene hvaležnosti in
spoštovanja do skrbnika. Če skrbnik ne bo izpolnil njegovih zahtev, bo kaj hitro postal
tarča otrokove jeze in besa. Skrbniki bodo zelo težko zadovoljili potrebe in zahteve
patološko narcisističnega otroka, saj ne glede na to, kaj vse bodo storili zanj, se bo le ta
počutil neljubljenega. Počutil se bo zavistnega, ker ne bo v središču vsega, prav tako pa
bo tudi drugim zavidal stvari, ki jih imajo.
Zdravo narcisitični otroci so zmožni pokazati navezanost na druge, se zanimajo za
druge, se zanesejo na druge in jim zaupajo. Patološko narcisistični otroci pa niso zmožni
zaupati drugim in se zanesti na druge. (Kernberg idr. 2000).
Patološko narcisistična oseba je občutljiva na frustracije in kritike s strani drugih, saj
vedno teži k temu, da bi bila najboljša. Vodopivec Kolarjeva vidi narcisizem kot
produkt permisivne vzgoje. Pravi, da so postopne in ustrezne frustracije za otroka
koristne, saj se otrok na ta način sooči z nekaterimi omejitvami, ki služijo temu, da
preprečijo, da bi otrok razvil veličanstven jaz in to je pomembno za razvoj zdravega
narcisizma. Težavo pa lahko predstavlja to, da starši svojih otrok ne izpostavljajo
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nikakršnim frustracijam in s tem posledično otroka prikrajšajo za »možnost lastne
konfrontacije s problemi in posledično z razvojem jaza« (Vodopivec Kolar 2010, 226).
Starši prav tako pogosto otrokom vcepijo pričakovanja drugih obenem pa so vse manj
sposobni empatično začutiti otroka. To vpliva na otrokov razvijajoči se jaz, v katerega
se vpiše hladnost staršev, odtujenost in praznina. Posledično se razvije lažni oziroma
veličastni jaz, ki služi prekrivanju praznine in odtujenosti (Vodopivec Kolar 2010).
Narcisistična osebnostna motnja pri otrocih in mladostnik običajno sovpada z drugimi
motnjami, kot so depresivne motnje, anksiozne motnje, motnjami kljubovalnega
vedenja in fobijami. (Kernberg idr. 2000).
Otrok ali mladostnik z narcisitično motnjo zaradi občutka samopomembnosti ni zmožen
sočustvovati z drugimi, prav tako mu to onemogoča tudi občutek upravičenosti do
izkoriščanja drugih. Vse te lastnosti ga vodijo k laganju, manipulativnemu vedenju,
krajam in posledično tudi k zavračanju s strani vrstnikov. K zavrnitvi s strani vrstnikov
prispevata tudi njegova zavist do drugih in njegovo neodobravanje drugačnosti drugih
od sebe. Ni vzajemnosti v medvrstniških odnosih, zaradi česar so vrstniški odnosi
narcisističnih otrok močno oslabljeni.
Otroci ali mladostniki z narcisistično motnjo so pogosto dobri učenci, a ne uživajo v
učenju in pridobivanju znanja. Njihova učna uspešnost temelji predvsem na želji po
občudovanju s strani drugih in ne na vrednosti, ki jo prinaša znanje v življenju.
Ti otroci ali mladostniki imajo tudi težave pri vzpostavljanju očesnega stika. Ker ne
vzpostavljajo, ali pa zavračajo očesni stik, jim to preprečuje, da bi lahko sebe primerjali
z drugimi. Zavračanje očesnega stika pa služi tudi kot varovalo pred bolečino, če otrok
v očesnem stiku s skrbnikom ne bi bil prepoznan oziroma potrjen in sprejet v svojih
potrebah in v tem kar je.
Narcisitičen otrok ali mladostnik bo težko prenašal separacijo od pomembnih drugih,
kar je, po eni strani zelo paradoksalno saj se navzen kaže kot samozadosten, pomemben
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in močan, v resnici pa je zelo ranljiv, kadar je sam. Težko se bo sam odpravil iz hiše,
težko bo odhajal na izlete, prav tako bo zelo težko prespal pri prijateljih.
Narcisitična osebnostna motnja pri mladostnikih, ki so ravnokar vstopili v svet
spoznavanja spolnosti, se v veliki meri kaže tudi v obliki ekshibicionizma. To se kaže v
razkazovanju telesa, želji po popularnosti, privlačnosti in v želji po popolnih partnerjih,
ki so obravnavani kot »trofeje«. Vse to služi želji po hotenosti in občudovanju s strani
drugih (Kernberg idr. 2000).

2.5.4.8

Otroci in mladostniki z izogibajočo osebnostno motnjo

Za vsakega otroka in mladostnika je povsem nekaj običajnega, da občasno v odnosu do
drugih doživlja sram in strah. Občasen sram in strah sta lahko zelo zdrava, kadar pa sta
nenehno prisotna in popolnoma preplavita otroka in mladostnika, sta škodljiva.
Izogibajoča osebnostna motnja se pri otrocih in mladostnikih kaže predvsem v njihovem
izogibanju pri obiskovanju šole in obšolskih dejavnostih, čemur botruje predvsem strah
pred kritiko, neodobravanjem ali zavrnitvijo. Vrstniški odnosi teh otrok in mladostnikov
so zaradi strahu pred kritiko in zavrnitvijo močno okrnjeni oziroma prizadeti. Otroci in
mladostniki s to motnjo bodo med vrstniki manj popularni. Ti otroci in mladostniki se
bodo vključevali v vrstniške odnose samo, kadar bodo prepričani, da jih bodo vrstniki
brezpogojno sprejeli. Izogibajoč otrok ali mladostnik je prežet z anksioznostjo, ki je
povezana s tem, kako ga bodo doživljali drugi in kakšno mnenje si bodo o njem
ustvarili drugi. Ves čas so v pripravljenosti, saj nenehno pričakujejo negativno kritiko s
strani drugih, kar posledično vodi v njihovo nelagodje pri izražanju svojega mnenja.
Pogosto mislijo, da se bodo s tem, ko bodo izrazili svoje mnenje, osmešili pred drugimi.
Ves čas potrebujejo potrditev s strani drugih ( Kernberg idr. 2000).
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2.5.4.9

Odvisnostna

osebnostna

motnja

pri

otrocih

in

mladostnikih
Pri odvisnostni osebnostni motnji otrok ali mladostnik ni zmožen funkcionirati sam in
zato razvije patološko odvisnost od drugih oseb. Takšen otrok ali mladostnik se ni
sposoben odločati sam in nima svojega mnenja. Otrok ali mladostnik s to motnjo ne
zmore sprejemati konstruktivnih kritik in z drugimi ne deli svojega mnenja. Vedno se
strinja z drugimi. Prav tako se ne vključuje v nobene aktivnosti. Pri mladostnikih se
motnja lahko kaže tudi kot nujna potreba po romantičnem odnosu, ki se nikakor ne sme
prekiniti, saj je to prenevarno. Če se romantični odnos prekine, bo takšen mladostnik
takoj poiskal drug romantičen odnos, saj preprosto ne zmore biti sam, saj se boji samote
in osamljenosti. Ima zelo nizko samozavest in se počuti nevrednega. Tudi v svojih
vrstniških odnosih bo odločitve ves čas prepuščal drugim in nikoli ne bo povedal
svojega mnenja, ampak se bo vedno strinjal z drugimi (Paradigm Malibu 2013).

2.5.4.10

Obsesivno kompulzivna osebnostna motnja pri otrocih in

mladostnikih
S kriteriji za postavitev diagnoze obsesivno kompulzivne motnje se sreča 1-2 % otrok in
mladostnikov. Otrok ali mladostnik se sooča z obsesijami in kompulzijami, ki mu
povzročajo stisko in anksioznost in motijo njegovo vsakodnevno funkcionalnost na vseh
področjih.
Zametki obsesivno kompulzivne osebnostne motnje so pri otrocih opazni že zelo
zgodaj, najlažje pa jih zasledimo v igri teh otrok. Ti otroci razvijejo »magično mišljenje,
ki je v službi kontrole nad drugimi« (Kernberg idr. 2000, 120). Otroci in mladostniki s
to motnjo, hitro postanejo preplavljeni z besom ali anksioznostjo, kadar jim je
onemogočena kontrola.
Obsesivne misli so odvisne tudi od starosti otroka in mladostnika in se čez leta
spreminjajo, kljub temu pa pri nekaterih otrocih misli ostanejo trajne vse življenje.
Medtem ko mlajši otroci lahko ves čas preverjajo, ali so vsa vrata zaklenjena, bo
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obsesija mladostnikov usmerjena predvsem na strah pred okužbami in boleznimi, ki se
bodo kazala predvsem skozi pretirano umivanje in razkuževanje rok in tudi hrane.
Razvil bo poseben ritual, za katerega bo prepričan, da če ga vsakodnevno večkrat
opravi, da bo potem vse v redu. Pri otrocih in mladostnikih, ki trpijo za obsesivno
kompulzivno motnjo, sta glavni občutji sram in strah. Sramujejo se svoje motnje in z
njo povezanih ritualov, ki jim omogočajo zmanjšanje njihove anksioznosti. (American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2016).
Butwick (v Boileau 2011, 402) v svoji raziskavi ugotavlja, da mladostniki pokažejo
»več verskih, spolnih in raznih obsesij, kot odrasli pri katerih je bolezen nastopila
kasneje«.
Mancebo (prav tam) pa ugotavlja, da so pri otrocih prisotne manj agresivne obsesije in
rituali, kot pa pri mladostnikih in odraslih. Obsesije seksualne narave so v večji meri
prisotne pri dečkih kot pa pri deklicah.
Motnja pogosto nastopa skupaj z drugimi motnjami. Geller na podlagi lastnih raziskav
poroča, da ima » 39 % otrok in 62 % mladostnikov, ki imajo obsesivno kompulzivno
osebnostno motnjo, tudi simptome hude depresije.« (prav tam) Prav tako, se skupaj s to
motnjo lahko pojavlja tudi Tourretov sindrom.
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3. RAZISKOVALNI

PROBLEM

IN

RAZISKOVALNA

METODOLOGIJA

3.1

RAZISKOVALNI PROBLEM

Kljub prepričanju nekaterih strokovnjakov, ki otrokom in mladostnikom ne želijo
postavljati diagnoze osebnostnih motenj, so nekateri avtorji (Bernstein 1993 v Kernberg
2000, Johnson 2006 v Lenkiwicz idr. 2015, 758) mnenja, da naj bi bile osebnostne
motnje pri otrocih in mladostnikih v porastu, ter da je za ustrezno zdravljenje
pravočasno odkrivanje osebnostnih motenj zelo pomembno. Johnson (v Lenkiwicz idr.
2015, 758) ocenjuje, da v splošni populaciji za osebnostno motnjo trpi od 6 do 17 %
mladostnikov, kar pomeni, da je zelo verjetno, da bo imel 1 od 10. mladostnikov
diagnosticirano osebnostno motnjo. Ker je na populaciji slovenskih mladostnikov,
narejenih zelo malo raziskav o osebnostnih motnjah, se nam postavlja vprašanje v
kolikšni meri se simptomi, ki kažejo na morebitne osebnostne motnje izražajo pri
mlajših mladostnikih.
Kot smo že omenili, so za osebnostne motnje značilni trajni in izraziti vzorci vedenja, ki
se kažejo kot »neprilagodljivi in rigidni odzivi na širok obseg osebnostnih in družbenih
odnosov in predstavljajo značilne odklone od načina, kako povprečni posameznik v
dani kulturi zaznava, misli, čuti in kako vzpostavlja medosebne odnose« (Židanik 2003,
142). Ker osebnostne motnje pomembno posegajo tudi na področje odnosov, nas je
zanimalo v kolikšni meri, simptomi morebitnih osebnostnih motenj, posegajo na
področje vrstniških odnosov pri mlajših mladostnikih.
Dejavniki za nastanek osebnostnih motenj še niso povsem znani, vendar pa nekateri
avtorji (Lenkiewicz idr. 2015, Kongerslev idr. 2015) možne dejavnike za nastanek
osebnostnih motenj, vidijo predvsem v travmatičnih izkušnjah iz zgodnjega otroštva in
v nefunkcionalnosti v družini, zato smo želeli v našem magistrskem delu tudi preveriti v
kolikšni meri so simptomi, ki bi lahko kazali na morebitne osebnostne motnje, povezani
z zadovoljstvom, z družinskim življenjem.
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3.2

RAZISKOVALNI CILJI IN HIPOTEZE

Glavni namen magistrskega dela je raziskati prisotnost morebitnimi simptomov, ki
kažejo na morebitne osebnostne motnje pri mlajših mladostnikih ter povezanost teh
simptomov s kvaliteto vrstniškega življenja. Prav tako je namen tudi ugotoviti, kakšna
je povezanost med simptomi, ki kažejo na morebitne osebnostne motnje in
zadovoljstvom z družinskim življenjem. Raziskava želi prispevati k boljšemu
razumevanju osebnostnih motenj in oseb, ki trpijo za osebnostnimi motnjami.
Raziskava želi prav tako prispevati k boljšemu razumevanju šolskih delavcev in drugih
strokovnjakov, ki se na svojem področju srečujejo z mladostniki, ki bi morebiti utegnili
imeti osebnostne motnje. Prav tako pa želimo z raziskavo prispevati tudi k raziskovanju
osebnostnih motenj na območju Slovenije.
V svoji raziskavi smo želeli preveriti naslednje hipoteze:
1. Mladostniki, pri katerih je stopnja izraženosti simptomov, ki kažejo na morebitno
prisotnost osebnostnih motenj večja, izražajo slabšo kvaliteto vrstniškega življenja.
2. Morebitni simptomi, ki kažejo na morebitne osebnostne motnje, se v večji meri
izražajo pri fantih.
3. Posamezniki, ki imajo izražene simptome morebitnih osebnostnih motenj, so manj
zadovoljni s svojim družinskim življenjem.

3.3

RAZISKOVALNE METODE

3.3.1 Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo 172 učencev osmih in devetih razredov. 103. (60,2 %) učenci
so obiskovali osmi razred, 68 (39,8 %) učencev pa je obiskovalo deveti razred.
Učenci so prihajali iz dveh slovenskih osnovnih šol, Osnovne šole Žiri in Osnovne šole
Miroslava Vilharja v Postojni.
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V raziskavi je sodelovalo 99 (57,6 %) učencev Osnovne šole Žiri in 73 (42,4 %)
učencev Osnovne šole Miroslava Vilharja v Postojni.
Povprečna starost udeležencev je 13,7 let z razponom od 12 do 15 let in standardnim
odklonom 0,7 leta.
Med udeleženci je bilo 99 (57,6 %) deklet in 73(42,4 %) fantov.
150 učencev (87,2 %) prihaja iz družin z obema staršema, 19 učencev (11 %) prihaja iz
enostarševskih družin in 3-je (1,7 %) učenci prihajajo iz drugih oblik družin.
Tabela 1
Prikaz oblike družine, v kateri živijo sodelujoči učenci.

Oblika družine

f

%

družina z obema staršema

150

87,2

družina z enim staršem

19

11,0

druga oblika družine

3

1,7

Vsi udeleženi učenci so v prejšnjem šolskem letu (2014/2015) dosegli povprečni učni
uspeh z oceno 3,5 pri slovenščini, oceno 3,5 pri matematiki, oceno 3,5 pri angleščini,
oceno 3,8 pri zgodovini in oceno 4,7 pri športni vzgoji.
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Tabela 2
Prikaz učnega uspeha sodelujočih učencev pri učnih predmetih: slovenščina (SLO),
matematika (MAT), angleščina (ANG), zgodovina (ZGO) in športna vzgoja (ŠPO), ki so
ga sodelujoči učenci dosegli v preteklem šolskem letu (2014/2015).
Učni uspeh

SLO

MAT

ANG

ZGO

ŠPO

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

nezadostno (nzd 1)

0

0

1

6

0

0

0

0

0

0

zadostno (zd 2)

34

19,8

31

18,1

36

21,1

18

10,5

0

0

dobro (db 3)

53

30,8

52

30,4

47

27,5

46

26,9

7

4,1

prav dobro (pdb) 4)

56

32,6

56

32,7

53

31

58

33,9

37

21,6

odlično (odl 5)

29

16,9

31

18,1

35

20,5

49

28,7

127

74,3

Skupaj

172

171

171

171

171

3.3.2 Merski pripomočki
V namen naše raziskave smo uporabili tri vprašalnike, ki jih predstavljamo v
nadaljevanju.

3.3.2.1

Vprašalnik osebnostnih lastnosti (DSM 5)

Za ugotavljanje morebitnih simptomov, ki bi lahko kazali na morebitne osebnostne
motnje pri mlajših mladostnikih, smo uporabili vprašalnik za merjenje osebnostnih
lastnosti (ang. The Personality Inventory for DSM-5- Brief form; PID-5-B; Child Age
11-17), ki smo ga pridobili na spletni strani American Psychological Association (
2013).
Vprašalnik je sestavljen iz 25 vprašanj, ki ocenjujejo 5 lastnosti, ki nakazujejo na
morebitno osebnostno disfunkcionalnost.
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Te lastnosti so:


negativni afekt (vključuje negativna oziroma neprijetna čustva, kot so žalost,
jeza, strah, krivda in gnus),



nenavezanost (oziroma izogibanje stikom z drugimi ter nezmožnost začutiti
čustva drugih),



antagonizem (pomeni nasprotovanje nečemu, zaradi različnih idej ali koristi),



disinhibicija (pomeni pomanjkanje zmožnosti zadrževanja na različnih
področjih oziroma nezmožnost zadržati se, kar se kaže predvsem v
impulzivnosti in slabi oceni tveganja) in



psihoticizem (psihoticizem je osebnostni vzorec, ki ga zaznamujeta agresivnost
in sovražnost do drugih. Psihotična oseba velja za hladno, neprijazno,
neiskreno, nesočutno, nezaupljivo, antisocialno, včasih pa ima ta oseba tudi
paranoidne predstave).

Vprašalnik prav tako meri tudi splošno osebnostno disfunkcionalnost, ki jo predstavlja
skupen rezultat celotnega vprašalnika.
Vprašani na vsako vprašanje odgovori z izbiro vrednosti na 4-stopenjski lestvici, glede
na svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s trditvijo (0 – popolnoma ne drži, ali pogosto
ne drži, 1- včasih ne drži, 2- včasih drži, 3- zelo drži, ali pogosto drži).
Udeleženec lahko na vprašalniku doseže skupni rezultat, ki znaša od 0 do 75. Večje
število pomeni večjo splošno disfunkcionalnost.
Pri posameznih merjenih lastnostih, kot so negativni afekt, nenavezanost, antagonizem,
disinhibicija in psihoticizem, lahko udeleženec doseže rezultat od 0 do 15. Večji kot je
dobljeni rezultat, večja je disfunkcionalnost pri posamezni merjeni lastnosti.
Zanesljivost vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa, ki za celotni
vprašalnik znaša 0,85. Vprašalnik ima tudi dobro konstruktno veljavnost (Perry idr.
2015, 11).

67

3.3.2.2

Vprašalnik

navezanosti

na

starše

in

vrstnike

–

izpopolnjena verzija (IPPA-R)
Za ugotavljanje kvalitete vrstniških odnosov smo uporabili vprašalnik, ki meri
navezanost otrok na starše in vrstnike (ang. The Inventory of Parent and Peer
Attachment- Revised for Children, IPPA-R) avtoric Gullone in Robinson (2005, 77-78).
Vprašalnik je namenjen otrokom in mladostnikom od 9. do 15. leta starosti.
Ker smo želeli ugotoviti, kakšna je kvaliteta vrstniških odnosov, smo uporabili samo del
vprašalnika, ki je namenjen ugotavljanju navezanosti na vrstnike. Del vprašalnika, ki
meri navezanost in s tem tudi kvaliteto vrstniških odnosov, obsega 25 vprašanj, ki
merijo zaupanje, komunikacijo in odtujitev na področju vrstniških odnosov. Vprašani na
vsako vprašanje odgovori z izbiro vrednosti na 5-stopenjski lestvici, glede na svoje
strinjanje oziroma nestrinjanje s trditvijo (1- skoraj nikoli ali nikoli ne drži, 2- pogosto
ne drži, 3-včasih drži, 4-pogosto drži, 5-skoraj vedno ali vedno drži).
Udeleženec lahko skupno doseže najmanj 25 točk in največ 125. Manjše število zbranih
točk pomeni slabšo navezanost na vrstnike in s tem slabšo kvaliteto vrstniških odnosov,
medtem ko večje število zbranih točk pomen boljšo navezanost na vrstnike oziroma
boljšo kvaliteto vrstniških odnosov.
Greenberg (2009, 2) poroča o dobri notranji konsistentnosti dela vprašalnika, ki meri
navezanost na vrstnike in znaša 0,92. Tudi mi smo preverili zanesljivost vprašalnika s
Cronbachovim koeficientom alfa, ki znaša 0,90.
Vprašalnik ima dokazano dobro konstruktno veljavnost (Gullone in Robinson 2005,
69).
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3.3.2.3

Vprašalnik o zadovoljstvu z družinskim življenjem

(SWFL)
Za ugotavljanje mladostnikovega zadovoljstva z družinskim življenjem smo uporabili
vprašalnik, ki meri splošno zadovoljstvo z družinskim življenjem (ang. Satisfaction with
life scale, SWFL) avtorjev Diener idr. (v Zabriskie in Ward 2013, 450).
Vprašalnik je sestavljen iz 5 vprašanj, ki merijo splošno zadovoljstvo z družinskim
življenjem. Vprašani na vsako vprašanje odgovori z izbiro odgovora na 7- stopenjski
lestvici, glede na svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s trditvijo (1- se močno ne
strinjam, 2- se ne strinjam, 3- se rahlo ne strinjam, 4- niti strinjam niti ne strinjam, 5- se
rahlo strinjam, 6- se strinjam, 7- se močno strinjam).
Udeleženec lahko skupno z odgovori na vprašanja doseže najmanj 5 in največ 35 točk,
kar pomeni naslednje zadovoljstvo z družinskim življenjem:


31‒35 – izjemno zadovoljen



26‒30 – zadovoljen



21‒25 – rahlo zadovoljen



20 – nevtralno



15‒19 – rahlo nezadovoljen



10‒14 – nezadovoljen



5‒9 – izjemno nezadovoljen

Večje število točk pomeni večje zadovoljstvo z družinskim življenjem.
Avtorja Zabriskie in Ward ugotavljata tudi dobro notranjo konsistenco vprašalnika s
Cronbachovim koeficientom alfa, ki se giblje od 0,91 do 0,94. Korelacija s test – retest
znaša 0,87 (2013, 454). Tudi sami smo preverili zanesljivost vprašalnika s
Cronbachovim alfa koeficientom, ki znaša 0,90. Zabriskie in Ward (2013, 455-456)
poročata tudi o dobri kriterijski in konstruktni veljavnosti vprašalnika.
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3.3.3 Postopek
Najprej smo pridobili dovoljenja za vprašalnike, pri katerih je bilo to zahtevano. Nato
smo vprašalnike prevedli v slovenski jezik in jih združili v celoto. Vprašalnik je bil
sestavljen iz demografskih podatkov, vprašalnika DSM, ki meri osebnostno
disfunkcionalnost, dela vprašalnika IPPA, ki meri navezanost na vrstnike in vprašalnika
SWFL, ki meri splošno zadovoljstvo z družinskim življenjem.
Ko smo sestavili vprašalnik, smo po elektronski pošti kontaktirali z večjim številom
slovenskih osnovnih šol in jim predstavili namen raziskave ter vprašalnik. Po pristanku
dveh osnovnih šol (Osnovna šola Žiri in Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna)
smo učencem osmega in devetega razreda razdelili pisna soglasja, ki so dokazovala
strinjanje staršev o sodelovanju njihovega otroka v raziskavi. Ko so učenci čez teden
dni prinesli podpisana soglasja staršev, smo učencem razdelili vprašalnike. Učenci so
vprašalnike izpolnjevali skupinsko, izpolnjevanje pa je potekalo na začetku ali na koncu
učne ure in je trajalo približno 15 minut. Najprej smo učencem podali navodila in jim
ob morebitnih težavah pri reševanju vprašalnika ponudili pomoč. Povedali smo tudi, da
je sodelovanje pri raziskavi anonimno in jih prosili, da na odgovore odgovarjajo čim
bolj iskreno.
Prvo zbiranje podatkov je potekalo v juniju 2015 na Osnovni šoli Žiri, drugo zbiranje
podatkov pa je potekalo v novembru 2015 na Osnovni šoli Miroslava Vilharja v
Postojni.
Pridobljene podatke smo nato obdelali s statističnim programom SPSS 20.
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4. REZULTATI RAZISKAVE

4.1

DESKRIPTIVNA
OSEBNOSTNE

STATISTIKA

VPRAŠALNIKA

DISFUNKCIONALNOSTI

(DSM),

VPRAŠALNIKA O NAVEZANOSTI NA VRSTNIKE (IPPA –
R) IN VPRAŠALNIKA O ZADOVOLJSTVU Z DRUŽINSKIM
ŽIVLJENJEM (SWFL)
Podatke za izračun rezultatov naše raziskave smo pridobili s pomočjo 172 udeležencev.
Udeleženci so na vprašalniku DSM, ki meri splošno osebnostno disfunkcionalnost,
skupno dosegli najmanj 0 točk in največ 54 točk. Za izračun splošne osebnostne
disfunkcionalnosti smo izračunali povprečno vrednost, ki so jo udeleženci dosegli na tej
meri. Uporabili smo aritmetično sredino, ki za celotno skupino udeležencev znaša 27,5
točk.
Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov na tej smeri (slika 1), je razvidno, da je
distribucija skoraj pozitivno asimetrična (koeficient asimetrije znaša 0,060), kar pomeni
da je večina udeležencev dosegla nižje rezultate, manjše število udeležencev pa je
doseglo višje rezultate. To pomeni, da večje število udeležencev nima prisotnih
simptomov, ki bi lahko nakazovali na splošno osebnostno disfunkcionalnost, medtem
ko ima manjše število udeležencev prisotne simptome, ki bi lahko nakazovali na
morebitno osebnostno disfunkcionalnost.
Za izračun razpršenosti podatkov smo uporabili standardno deviacijo, ki za celotno
skupino udeležencev znaša 11, 03 točke. Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov
(slika 1), je razvidno tudi, da je dristribucija precej sploščena (koeficient sploščenosti
znaša -0,300). Podatki kažejo, da so rezultati udeležencev zelo razpršeni, kar pomeni, da
pri tej meri udeleženci izražajo velike medsebojne razlike.
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Slika 1. Graf razpršenosti podatkov pri dimenziji splošne osebne disfunkcionalnosti
(DSM skupaj).
Izračunali smo tudi značilnosti posameznih poddimenzij vprašalnika DSM. Najprej smo
izračunali značilnosti negativnega afekta. Za izračun povprečne vrednosti, ki so jo
udeleženci dosegli na tej meri, smo uporabili aritmetično sredino, ki za celotno skupino
udeležencev znaša 6,94 točk. Najnižji dosežen rezultat je znašal 0 točk, najvišji 15 točk.
Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov na tej meri (slika 2), je razvidno, da je
distribucija pozitivno asimetrična (koeficient asimetrije znaša 0,232). Na tej
poddimenziji je večje število udeležencev doseglo nižji rezultat, manjše število
udeležencev pa je doseglo višji rezultat. To pomeni, da večina udeležencev nima
izraženega negativnega afekta oziroma pri sebi ne prepoznava izraženosti negativnega
afekta, medtem ko manjše število udeležencev izraža negativni afekt.
Razpršenost podatkov smo izračunali s pomočjo standardne deviacije, ki za celotno
skupino udeležencev znaša 3,77 točk. Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov (slika
2) je razvidno, da je distribucija precej sploščena (koeficient sploščenosti znaša -0,889).
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Podatki kažejo, da so rezultati udeležencev razpršeni, kar pomeni, da pri tej meri
udeleženci izražajo velike medsebojne razlike.

Slika 2. Graf razpršenosti podatkov pri pod dimenziji negativni afekt (DSM negativni
afekt).
Izračunali smo tudi lastnosti nenavezanosti. Za izračun povprečne vrednosti, ki so jo
dosegli udeleženci, smo uporabili aritmetično sredino, ki za celotno skupino znaša 4, 26
točk. Najnižji dosežen rezultat je znašal 0 točk, najvišji 12 točk. Iz grafa, ki prikazuje
razpršenost podatkov na tej meri (slika 3) je razvidno, da je distribucija pozitivno
asimetrična (koeficient simetrije znaša 0,384). Na poddimenziji, ki meri nenavezanost,
je večje število udeležencev doseglo nižje rezultate, manjše število udeležencev pa je
doseglo višje rezultate. To pomeni, da je večina udeležencev navezana na druge, s
katerimi je v odnosih, medtem ko manjše število udeležencev ni navezanih na druge
osebe, s katerimi so v odnosih.
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Standardna deviacija za celotno skupino udeležencev znaša 2,76 točk. Iz grafa, ki
prikazuje razpršenost podatkov (slika 3) je razvidno, da je distribucija sploščena
(koeficient sploščenosti znaša -0,505). Podatki kažejo, da udeleženci pri tej meri
izražajo velike medsebojne razlike.

Slika 3. Graf razpršenosti

podatkov pri

poddimenziji

nenavezanost

(DSM

nenavezanost).
Pri izračunu značilnosti antagonizma smo najprej izračunali aritmetično sredino za
celotno skupino udeležencev, ki znaša 3,51 točk. Udeleženci so tej poddimenziji dosegli
najmanj 0 točk in največ 11 točk.
Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov na tej meri (slika 4) je razvidno, da je
distribucija pozitivno asimetrična (koeficient asimetrije znaša 0,600). Na poddimenziji,
ki meri izraženost antagonizma, je več udeležencev doseglo nižje rezultate, manj
udeležencev pa višje rezultate. To pomeni, da večje število udeležencev nima izraženih
znakov antagonizma oziroma ni nagnjeno k nasprotovanju zaradi drugačnih prepričanj,
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medtem ko je manjši del udeležencev dosegel višje rezultate, kar pomeni, da so v večji
meri nagnjeni k nasprotovanju drugim zaradi lastnega drugačnega prepričanja.
Za izračun razpršenosti podatkov smo uporabili standardno deviacijo, ki za celotno
skupino udeležencev znaša 3,51 točk. Distribucija razpršenosti podatkov je precej
sploščena (oeficient sploščenosti distribucije znaša – 0,217). Podatki kažejo, da so
rezultati udeležencev na tej meri razpršeni, kar pomeni, da pri tej meri udeleženci
izražajo velike medsebojne razlike.

Slika 4. Graf razpršenosti podatkov pri poddimeziji antagonizem (DSM antagonizem).
Izračunali smo tudi lastnosti disinhibicije. Aritmetična sredina za celotno skupino
udeležencev je znašala 5,93 točk. Udeleženci so dosegli najmanj 0 točk in največ 13
točk. Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov na tej meri (slika 5) je razvidno, da je
distribucija negativno asimetrična (koeficient asimetričnosti znaša -0,153). Na
poddimenziji disihibicije je več udeležencev doseglo višje rezultate, manjše število
udeležencev pa je doseglo nižje rezultate. To pomeni, da je večje število udeležencev
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nagnjenih k impulzivnosti in pogosto tvega v različnih situacijah, medtem ko manjše
število udeležencev ni nagnjeno k impulzivnosti in tveganju na različnih področjih.
Za izračun razpršenosti podatkov smo uporabili standardno deviacijo, ki za celotno
skupino udeležencev znaša 2,89 točk. Distribucija je precej sploščena (koeficient
sploščenosti znaša -0,555). Podatki kažejo, da med udeleženci na tej meri obstajajo
velike medsebojne razlike.

Slika 5. Graf razpršenosti podatkov pri poddimenziji disinhibicija (DSM disinhibicija).
Pri izračunu zadnje poddimenzije vprašalnika DSM, smo izračunali lastnosti
psihoticizma. Izračunana aritmetična sredina za vse udeležence je znašala 6,49 točk.
Najmanjši dosežen rezultat, ki so ga udeleženci dosegli, je znašal 0 točk, najvišji
dosežen rezultat pa 15 točk.
Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov na tej meri (slika 6) je razvidno, da je
distribucija pozitivno asimetrična (koeficient asimetrije znaša 0,223). To pomeni, da je
več udeležencev doseglo nižje rezultate, manj udeležencev pa je doseglo višje rezultate.
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To pomeni, da večina udeležencev nima izraženih znakov psihoticizma oziroma teh
znakov pri sebi ne prepoznava, medtem ko ima manjši del udeležencev prisotne znake
psihoticizma.
Razpršenost podatkov smo izračunali z uporabo standardne deviacije, ki za celotno
skupino znaša 3,76 točk. Distribucija je precej sploščena (koeficient sploščenosti znaša 0, 617). Podatki kažejo, da so rezultati udeležencev razpršeni, kar pomeni, da pri tej
meri udeleženci izražajo velike medsebojne razlike.

Slika 6. Grafični prikaz razpršenosti podatkov pri poddimenziji psihoticizem (DSM
psihoticizem).
V naši raziskavi smo uporabili tudi vprašalnik IPPA- R s katerim smo merili navezanost
na vrstnike. Aritmetična sredina vseh doseženih rezultatov na vprašalniku je znašala
90,14 točk. Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov (slika 7), lahko opazimo, da je
distribucija negativno asimetrična (koeficient asimetrije znaša -0,499). Večina
udeležencev je celotnemu seštevku vprašalnika dosegla višje rezultate, manj
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udeležencev pa je doseglo nižje rezultate. To pomeni, da je večina udeležencev
navezana na vrstnike in ima dobro kvaliteto vrstniških odnosov. Manjše število
udeležencev je doseglo nižje rezultate, kar pomeni, da je njihova navezanost na vrstnike
slabša in s tem je slabša tudi njihova kvaliteta vrstniških odnosov.
Za izračun razpršenosti podatkov smo uporabili standardno deviacijo, ki za celotno
skupino udeležencev znaša 13,97 točk. Distribucija je precej sploščena (koeficient
sploščenosti distribucije znaša -0,051). Podatki kažejo, da so rezultati udeležencev
razpršeni, kar pomeni, da udeleženci pri tej meri izražajo velike medsebojne razlike.

Slika 7. Graf razpršenosti podatkov pri dimenziji navezanosti na vrstnike (IPPA skupaj).
Izračunali smo tudi poddimezije vprašalnika IPPA-R. Pri izračunu zaupanja med
vrstniki, smo izračunali aritmetično sredino, ki je za celotno skupino udeležencev
znašala 38, 74 točk. Udeleženci so dosegli najnižji rezultat 17 točk in najvišji rezultat 46
točk.
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Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov na tej meri (slika 8) lahko opazimo, da je
negativno asimetrična (koeficient asimetrije znaša -1,238). Na poddimenziji zaupanja
med vrstniki je večje število udeležencev doseglo višje rezultate, manjše število
udeležencev pa je doseglo nižje rezultate. To pomeni, da večina udeležencev zaupa
svojim vrstnikom, medtem ko manjše število udeležencev ne zaupa svojim vrstnikom.
Standardna deviacija je za celotno skupino udeležencev znašala 6,14 točk. Iz grafa
(slika 8) je razvidno, da distribucija ni sploščena (koeficient sploščenosti znaša 1,603).
Podatki kažejo, da rezultati udeležencev niso razpršeni, kar pomeni, da so med njimi
majhne medsebojne razlike.

Slika 8. Graf razpršenosti podatkov pri poddimenziji zaupanje (IPPA zaupanje).
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Izračunali smo tudi lastnosti komunikacije med vrstniki. Aritmetična sredina za celotno
skupino udeležencev znaša 26,53 točk. Udeleženci so dosegli najmanj 8 in največ 40
točk.
Iz grafa, ki prikazuje razpršenost podatkov (slika 9) je razvidno, da je distribucija
negativno asimetrična (koeficient asimetričnosti znaša -0,206). Na poddimenziji, ki
meri komunikacijo med vrstniki, je več udeležencev doseglo višji rezultat, kar pomeni,
da imajo dobro komunikacijo z vrstniki, medtem ko je manj udeležencev doseglo nižji
rezultat, kar pomeni, da je njihova komunikacija z vrstniki slabša.
Standardna deviacija za celotno skupino udeležencev znaša 7,09 točk. Distribucija je
precej sploščena (koeficient sploščenosti distribucije znaša -0,316). Rezultati
udeležencev so razpršeni, kar pomeni, da udeleženci pri tej meri izražajo velike
medsebojne razlike.

Slika 9.

Graf razpršenosti

podatkov pri poddimenziji komunikacija (IPPA

komunikacija).
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Izračunali smo tudi lastnosti odtujenosti od vrstnikov. Aritmetična sredina za celotno
skupino udeležencev je znašala 17 točk. Najnižji dosežen rezultat je znašal 6 točk,
najvišji pa 31 točk. Iz grafa razpršenosti (slika 10) lahko opazimo, da je distribucija
pozitivno asimetrična (0,495). Na tej poddimenziji je večina udeležencev dosegla nižje
rezultate, medtem ko je manjše število udeležencev doseglo višje rezultate. To pomeni,
da večina udeležencev ni odtujena od vrstnikov, medtem ko je manjše število
udeležencev odtujenih od vrstnikov.
Standardna deviacija za celotno skupino udeležencev znaša 4,06 točk. Iz grafa, ki
prikazuje razpršenost podatkov, je razvidno, da distribucija ni sploščena (koeficient
sploščenosti znaša 0,624). Podatki kažejo, da rezultati udeležencev niso razpršeni, kar
pomeni, da so med njimi majhne medsebojne razlike.

Slika 10. Graf razpršenosti podatkov pri poddimenziji odtujenost (IPPA odtujenost).
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V svoji raziskavi smo uporabili tudi vprašalnik zadovoljstva z družinskim življenjem
(SWFL). Pri izračunu značilnosti zadovoljstva z družinskim življenjem smo izračunali
aritmetično sredino, ki je za celotno skupino udeležencev znašala 27,27 točk.
Udeleženci so dosegli najnižji rezultat 7 točk in največ 35 točk.
Iz grafa razpršenosti podatkov na tej meri (slika 11) je razvidno, da je distribucija
negativno asimetrična (koeficient asimetričnosti znaša -1,143). Na vprašalniku
zadovoljstva z družinskim življenjem je večina udeležencev dosegla višji rezultat,
manjše število udeležencev pa je doseglo nižji rezultat. To pomeni, da je večina
udeležencev na splošno zadovoljna s svojim družinskim življenjem, medtem ko je
manjše število udeležencev manj zadovoljno s svojim družinskim življenjem.
Standardna deviacija za celotno skupino udeležencev znaša 7,11 točk. Distribucija ni
sploščena (koeficient sploščenosti distribucije znaša 0,592). Podatki kažejo, da rezultati
udeležencev niso razpršeni, kar pomeni, da so med udeleženci na tej meri majhne
medsebojne razlike.

Slika 11. Graf razpršenosti podatkov pri dimenziji zadovoljstvo z družinskim življenjem
(SWFL).
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Tabela 3
Prikaz deskriptivne statistike za vse merjene dimenzije in poddimenzije vprašalnikov
osebnostne disfunkcionalnosti (DSM), navezanosti na vrstnike (IPPA-R) in zadovoljstva
z družinskim življenjem (SWFL).
N

M

SD

Min.

Max.

DSM skupaj

172

27,49

11,03

0

54

DSM negativni afekt

172

6,94

3,77

0

15

DSM nenavezanost

172

4,26

2,76

0

12

DSM antagonizem

172

3,51

2,46

0

11

DSM disinhibicija

172

5,93

2,89

0

13

DSM psihoticizem

172

6,49

3,76

0

15

IPPA-R skupaj

172

90,14

13,97

51

116

IPPA-R zaupanje

172

38,74

6,14

17

46

IPPA-R komunikacija

172

26,53

7,09

8

40

IPPA-R odtujenost

172

17

4,06

6

31

SWFL skupaj

172

27,27

7,11

7

35

Opombe: N- število udeležencev, M- aritmetična sredina, SD- standardni odklon, Min.- minimalna
vrednost, Max.- maksimalna vrednost.
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4.2

IZRAŽENOST SIMPTOMOV OSEBNOSTNIH MOTENJ PRI
FANTIH IN DEKLETIH

HIPOTEZA 1: Morebitni simptomi osebnostnih motenj se v večji meri izražajo pri
fantih.
S prvo hipotezo smo želeli preveriti, ali se morebitni simptomi osebnostnih motenj v
večji meri izražajo pri fantih.
Najprej smo Kolmogorov – Smirnovim testom preverili ali distribucija statistično
pomembno odstopa od normalne. Ugotovili smo, da statistično pomembno od normalne
distribucije odstopajo dimenzije DSM nenavezanost (p = 0,024),

DSM antagonizem

(p = 0,002) in DSM disinhibicija (p = 0,013), za katere smo za ugotavljanje razlik med
spoloma uporabili Mann- Whitneyev U- test. Za ostale dimenzije, ki ne odstopajo
statistično pomembno od normalne distribucije pa smo za preučevanje razlik med
spoloma uporabili t-test s predvidevanjem o enaki varianci.

Tabela 4
Rezultatu izračuna Kolmogorov – Smirnovega testa za ugotavljanje morebitnega
odstopanja distribucije od normalne
M

SD

p

DSM skupaj

27,48

11,032

0,865

DSM negativni afekt

6,936

3,768

0,084

DSM nenavezanost

4, 262

2,759

0,024

DSM antagonizem

3,506

2,462

0,002

DSM disinhibicija

5,930

2,891

0,013

DSM psihoticizem

6,488

3,764

0,171

Opombe: M- aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, p- statistična pomembnost
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Tabela 5
Rezultati izračuna Levenovega testa in t- testa za neodvisne vzorce s predvidevanjem o
enaki varianci
Levenov test
f

p

t

t- test za neodvisne vzorce
df

p

Razlika v

Stand.

95% interval zaupanja

aritm.sred.

napaka

Sp. meja

Zg. meja

DSM skupaj

0,940

0,334

2,670

147

0,08

4,786

1,793

1,243

8,328

DSM negativni afekt

1,521

0,219

5,662

170

0,000

2,983

0,536

1,924

4,041

DSM psihoticizem

0,361

0,549

3,271

170

0,001

1,848

0,565

0,733

2,963

Opombe: df- stopnje prostosti, p- statistična pomembnost, DSM skupaj- skupni doseženi rezultat na
vprašalniku, ki meri splošno osebnostno disfunkcionalnost, DSM negativni afekt – poddimezija negativni
afekt, DSM psihoticizem – poddimezija psihoticizem.

Tabela 6
Izračun t- testa, s katerim smo merili razlike med spoloma.

Spol

N

M

SD

ženske

99

29,50

11,07

DSM skupaj

DSM negativni afekt

DSM psihoticizem

p

0,08
moški

73

24,71

10,44

ženske

99

8,20

3,60
0,00

moški

73

5,22

3,30

ženske

99

7,27

3,68
0,001

moški

73

5,42

3,63

Opomba: N- število udeležencev, M- aritmetična sredina, SD- standardni odklon, p – statistična
pomembnost, DSM skupaj- skupni doseženi rezultat na vprašalniku, ki meri splošno osebnostno
disfunkcionalnost, DSM negativni afekt – poddimezija, ki meri negativni afekt, DSM psihoticizem –
poddimezija, ki meri psihoticizem.
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Tabela 7
Mann Whitney test, s katerim smo merili razlike med spoloma.
Spol
ženske

N

M

SD

99

4,53

2,84

DSM nenavezanost

DSM antagonizem

DSM disinhibicija

p

0,130
moški

73

3,89

2,61

ženske

99

2,77

2,13
0,000

moški

73

4,51

2,54

ženske

99

5,92

2,96
0,954

moški

73

5,94

2,81

Opomba: N- število udeležencev, M- aritmetična sredina, SD- standardna deviacija, p – statistična
pomembnost, DSM nenavezanost – poddimenzija, ki meri nenavezanost, DSM antagonizem –
poddimenzija, ki meri antagonizem, DSM disinhibicija – poddimenzija, ki meri disinhibitorno vedenje.

Pri poddimenzijah DSM negativni afekt, DSM psihoticizem in DSM antagonizem
obstaja statistično pomembna razlika med spoloma, na nivoju 5 % tveganja, kar pomeni,
da so pri teh dimenzijah prisotne statistično pomembne razlike med ženskami in
moškimi. S 5 % tveganjem lahko trdimo, da so nekateri morebitni simptomi, ki bi lahko
kazali na morebitne osebnostne motnje, v večji meri izraženi pri ženskah. To pomeni,
da dekleta v tej starosti doživljajo negativne afekte v večji meri kot fantje in da je pri
dekletih prisotnih več simptomov psihoticizma. Pri fantih te starosti pa je prisotnih več
simptomov antagonizma. V stopnji disinhibicije in nenavezanosti se med dekleti in fanti
niso pokazale statistično pomembne razlike.
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Slika 12. Grafični prikaz doseženih povprečnih vrednosti, ki nakazuje razliko med
spoloma v posameznih merjenih dimenzijah in poddimenzijah vprašalnika DSM.
Hipotezo, da se morebitni simptomi osebnostnih motenj v večji meri izražajo pri fantih,
lahko skoraj v celoti ovržemo, saj se simptoma, kot sta negativni afekt in psihoticizem v
večji meri izražata pri dekletih. Pri fantih je v večji meri izražena le stopnja simptomov
antagonizma.

4.3

POVEZANOST MED STOPNJO IZRAŽENOSTI MERJENIH
SIMPTOMOV S KVALITETO VRSTNIŠKEGA ŽIVLJENJA

V nadaljevanju nas je zanimala morebitna povezanost med izraženimi simptomi, ki
kažejo na morebitne osebnostne motnje in kvaliteto vrstniškega življenja. Najprej smo s
Kolmogorov – Smirnovim testom preverili, ali distribuciji obeh spremenljivk
(osebnostna funkcionalnost in kvaliteta vrstniških odnosov) statistično pomembno
odstopata od normalne distribucije. Rezultati so pokazali, da od normalne porazdelitve
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odstopajo dimenzije DSM nenavezanost, DSM anagonizem, DSM disinhibicija, IPPA-R
zaupanje, IPPA-R odtujenost.
Tabela 8
Rezultatu izračuna Kolmogorov – Smirnovega testa za ugotavljanje morebitnega
odstopanja distribucije od normalne
M

SD

p

DSM skupaj

27,48

11,032

0,865

DSM negativni afekt

6,936

3,768

DSM nenavezanost

4, 262

2,759

0,024

DSM antagonizem

3,506

2,462

0,002

DSM disinhibicija

5,930

2,891

0,013

DSM psihoticizem

6,488

3,764

0,171

IPPA-R skupaj

90,13

13,97

0,376

IPPA- R zaupanje

38,74

6,141

0,008

IPPA- R komunikacija

26,53

7,092

0,365

17

4,058

0,030

IPPA- R odtujenost

0,084

Opombe: M- aritmetična sredina, SD – standardna deviacija, p- statistična pomembnost, DSM skupaj –
rezultat na vprašalniku o osebnostni disfunkcionalnosti, DSM negativni afekt – poddimenzija, ki meri
negativni afekt, DSM nenavezanost – poddimenzija, ki meri nenavezanost, DSM disinhibicija –
poddimenzija, ki meri disinhibitorno vedenje, DSM antagonizem – poddimenzija, ki meri antagonizem,
DSM psihoticizem – poddimenzija, ki meri psihoticizem, IPPA-R skupaj – rezultat na vprašalniku o
navezanosti na vrstnike, IPPA-R zaupanje – poddimenzija, ki meri zaupanje, IPPA komunikacija –
poddimenzija, ki meri komunikacijo med vrstniki, IPPA-R odtujenost – poddimenzija, ki meru odtujenost
od vrstnikov.

HIPOTEZA 2: Mladostniki, pri katerih je stopnja izraženosti simptomov, ki
kažejo na morebitno prisotnost osebnostnih motenj večja, izražajo slabšo kvaliteto
vrstniškega življenja.
Z drugo hipotezo smo domnevali, da imajo mladostniki, pri katerih je stopnja
izraženosti simptomov, ki kažejo na morebitno prisotnost osebnostnih motenj večja,
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slabšo kvaliteto vrstniških odnosov. Ker je Kolmogorov – Smirnov test pokazal
statistično pomembno odstopanje distribucije od normalne pri poddimezijah DSM
nenavezanost, DSM antagonizem, DSM disinhibicija, IPPA zaupanje in IPPA
odtujenost, smo za preverjanje povezanosti uporabili Spearmanov rho korelacijski
koeficient.
Pri poddimenzijah DSM skupaj, DSM negativni afekt, DSM psihoticizem, IPPA skupaj
in IPPA komunikacija, distribucija statistično pomembno ne odstopa od normalne, prav
tako pa sta bila izpolnjena tudi pogoja monotonosti in homoscedastičnosti. Za izračun
povezanosti pri teh petih dimenzijah in poddimenzijah smo torej uporabili Pearsonov
korelacijski koeficient.
Izračuna Pearsonovega korelacijskega koeficienta in Spearmanovega rho korelacijskega
koeficienta sta prikazana v spodnjih tabelah.
Tabela 9
Izračun korelacij med osebnostno disfunkcionalnostjo (DSM) in navezanostjo na
vrstnike (IPPA) za Pearsonov korelacijski koeficient.
DSM

DSM

DSM

skupaj

negativni afekt

psihoticizem

IPPA

Korelacijski koeficient

-,164*

-,026

-,115

skupaj

p

,046

,735

,134

N

172

172

172

IPPA

Korelacijski koeficient

,136

,270**

,157*

komunikacija

p

,099

,000

,040

N

172

172

172

Opombe: N- število udeležencev, p – statistična pomembnost, *koeficient korelacije je statistično
pomemben na 5- odstotnem nivoju tveganja; ** koeficient korelacije je statistično pomemben na 1odstotnem nivoju tveganja; DSM skupaj – rezultat na vprašalniku o osebnostni disfunkcionalnosti, DSM
negativni afekt – poddimenzija, ki meri negativni afekt, DSM psihoticizem – poddimenzija, ki meri
psihoticizem, IPPA skupaj – rezultat na vprašalniku o navezanosti na vrstnike, IPPA komunikacija –
poddimenzija, ki meri komunikacijo med vrstniki.

Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta je pokazal majhno negativno
povezanost (-,164) med splošno osebnostno funkcionalnostjo in navezanostjo na
vrstnike, na statističnem nivoju 5% tveganja. S splošno izraženostjo osebnostne
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disfunkcionalnosti imamo v mislih skupno povprečje petih merjenih lastnosti, ki smo jih
merili z vprašalnikom DSM. Ko pa govorimo o negativnem afektu / nenavezanosti/
antagonizmu / disinhibiciji / psihoticizmu imamo v mislih posamezno lastnost, ki lahko
nakazuje na morebitno osebnostno disfunkcionalnost.
Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta je prav tako pokazal majhno pozitivno
povezanost (,270) med negativnim afektom in komunikacijo z vrstniki, na statističnem
nivoju 1 % tveganja. Sklepamo lahko, da bolj, kot bo izražen negativni afekt, večja bo
komunikacija z vrstniki.
Opaziti pa je tudi nizko pozitivno povezanost (,157) med psihoticizmom in
komunikacijo z vrstniki, na statističnem nivoju 5 % tveganja. Sklepamo lahko, da bolj,
kot bo izražen psihoticizem, več bo mladostnik komuniciral z vrstniki.
Tabela 10
Izračun korelacij med osebnostno disfunkcionalnostjo (DSM) in navezanostjo na
vrstnike (IPPA) za Spearmanov rho korelacijski koeficient.
DSM

DSM

DSM

DSM

DSM

DSM

skupaj

negativni

nenavezanost

antagonizem

disinhibicija

psihoticizem

afekt
IPPA
skupaj
IPPA zaupanje

IPPA
komunikacija
IPPA odtujenost

Kor.koef.

,013

-,228**

-,115

-,038

-,056

p

,865

,003

,132

,617

,469

N

172

172

172

172

172

Kor.koef.

-,184*

-,014

-,225**

-,088

-,043

-,090

p

,025

,856

,003

,252

,573

,242

172

172

N

172

172

172

172

Kor.koef.

,081

-,095

-,075

,116

p

,328

,214

,328

,129

N

172

172

172

172

Kor.koef.

,460**

,373**

,281**

,165*

,279**

,394**

p

,000

,000

,000

,030

,000

,000

N

172

172

172

172

172

172

Opombe: Kor.koef. – korelacijski koeficient, p – statistična pomembnost, N – število udeležencev,
*koeficient korelacije je statistično pomemben na 5- odstotnem nivoju tveganja; ** koeficient korelacije
je statistično pomemben na 1- odstotnem nivoju tveganja; DSM skupaj – rezultat na vprašalniku o
osebnostni disfunkcionalnosti, DSM negativni afekt – poddimenzija, ki meri negativni afekt, DSM
nenavezanost – poddimenzija, ki meri nenavezanost, DSM antagonizem – poddimenzija, ki meri
antagonizem, DSM disinhibicija – poddimenzija, ki meri disinhibitorno vedenje, DSM psihoticizem –
poddimenzija, ki meri psihoticizem, IPPA skupaj – rezultat na vprašalniku o navezanosti na vrstnike,
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IPPA zaupanje – poddimenzija, ki meri zaupanje do vrstnikov, IPPA komunikacija – poddimenzija, ki
meri komunikacijo med vrstniki, IPPA odtujenost – poddimenzija, ki meri odtujenost od vrstnikov.

Izračun Spearmanovega korelacijskega koeficienta je pokazal, nizko negativno
povezanost (-,184) med splošno izraženostjo osebnostne disfunkcionalnosti in med
vrstniškim zaupanjem, na statističnem nivoju 5 % tveganja.
Opazimo lahko tudi zmerno pozitivno povezanost (,460) med splošno izraženostjo
osebnostne disfunkcionalnosti in odtujenosti v vrstniških odnosih na nivoju 1 %
tveganja, iz česar lahko sklepamo, da večja, kot bo splošna osebnostna
disfunkcionalnost, večja bo odtujenost od vrstnikov.
Opazimo lahko tudi zmerno pozitivno povezanost (,373) med negativnim afektom in
odtujenostjo v vrstniških odnosih, na statističnem nivoju 1 % tveganja. Sklepamo lahko,
da bolj kot bo izražen negativni afekt, večja bo odtujenost od vrstnikov.
Opazimo lahko tudi nizko pozitivno povezanost (,165) med antagonizmom in
odtujenostjo v vrstniških odnosih, na statističnem nivoju 5 % tveganja. Sklepamo
lahko, da večji kot bo antagonizem, večja bo odtujenost od vrstnikov.
Opaziti je tudi nizko pozitivno povezanost (,279) med disinhibicijo in odtujenostjo v
vrstniških odnosih, na statističnem nivoju 1 % tveganja. Sklepamo lahko, da bolj, kot bo
izražena disinhibicija, večja bo odtujenost od vrstnikov. Prav tako je iz izračuna opaziti
zmerno pozitivno povezanost (,394) med psihoticizmom in odtujenostjo od vrstnikov,
na statističnem nivoju 1 % tveganja. Sklepamo lahko, da bolj, kot bo izražen
psihoticizem, večja bo odtujenost od vrstnikov.
Sklenemo lahko, da hipoteza, ki smo jo postavili drži, saj odtujenost od vrstnikov kaže
na slabšo kvaliteto vrstniških odnosov. Prav tako mladostniki z večjo stopnjo
izraženosti simptomov osebnostnih motenj manj zaupajo svojim vrstnikom.
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4.4

POVEZANOST

MED

IZRAŽENOSTJO

OSEBNOSTNIH

MOTENJ

IN

SIMPTOMOV

ZADOVOLJSTVOM

Z

DRUŽINSKIM ŽIVLJENJEM

HIPOTEZA 3: Posamezniki, ki imajo izražene morebitne simptome, ki kažejo na
morebitne osebnostne motnje, so manj zadovoljni s svojim družinskim življenjem.
S tretjo hipotezo smo predpostavljali, da so posamezniki, ki imajo izražene morebitne
simptome, ki kažejo na morebitne osebnostne motnje, manj zadovoljni s svojim
družinskim življenjem. To pomeni, da večja, kot bo stopnja izraženosti morebitnih
simptomov, manjše bo zadovoljstvo z družinskim življenjem.
Najprej smo Kolmogorov – Smirnovim testom preverili ali distribucija statistično
pomembno odstopa od normalne. Ugotovili smo, da statistično pomembno od normalne
distribucije odstopajo dimenzije DSM nenavezanost, DSM antagonizem, DSM
disinhibicija in SWFL skupaj. Ker distribucija statistično pomembno odstopa od
normalne, smo za izračun korelacij uporabili Spearmanov rho korealcijski koeficient.
Izračun je prikazan v tabeli.
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Tabela 11
Rezultatu izračuna Kolmogorov – Smirnovega testa za ugotavljanje morebitnega
odstopanja distribucije od normalne

M

SD

p

DSM skupaj

27,48

11,032

0,865

DSM negativni afekt

6,936

3,768

0,084

DSM nenavezanost

4, 262

2,759

0,024

DSM antagonizem

3,506

2,462

0,002

DSM disinhibicija

5,930

2,891

0,013

DSM psihoticizem

6,488

3,764

0,171

SWFL skupaj

27,27

7,13

0,000

Opombe: M- aritmetična sredina, SD- standardna deviacija, p- statistična pomembnost, DSM skupaj –
rezultat na vprašalniku o osebnostni disfunkcionalnosti, DSM negativni afekt - poddimenzija negativni
afekt, DSM nenavezanost – poddimenzija nenavezanost, DSM antagonizem – poddimenzija antagonizem,
DSM disinhibicija – poddimenzija disinhibicija, DSM psihoticizem – poddimenzija psihoticizem, SWFL
skupaj - rezultat na vprašalniku zadovoljstva z družinskim življenjem.

Tabela 12
Izračun korelacij med osebnostno disfunkcionalnostjo (DSM) in zadovoljstvom z
družinskim življenjem (SWFL) za Spearmanov rho korelacijski koeficient.

SWFL
skupaj

DSM

DSM

DSM

DSM

DSM

DSM

skupaj

negativni
afekt

nenavezanost

antagonizem

disinhibicija

psihoticizem

Kor. koef.

-,335**

-,160*

-,231**

-,035

-,285**

-,221**

p

,000

,002

,002

,651

,000

,004

N

172

172

172

172

172

172

Opombe: N- število udeležencev, p – statistična pomembnost, *koeficient korelacije je statistično
pomemben na 5- odstotnem nivoju tveganja; ** koeficient korelacije je statistično pomemben na 1odstotnem nivoju tveganja; DSM skupaj – rezultat na vprašalniku o osebnostni disfunkcionalnosti, DSM
negativni afekt- poddimenzija negativni afekt, DSM nenavezanost – poddimenzija nenavezanost, DSM
antagonizem – poddimenzija antagonizem, DSM disinhibicija – poddimenzija disinhibicija, DSM
psihoticizem – poddimenzija psihoticizem, SWFL skupaj - rezultat na vprašalniku zadovoljstva z
družinskim življenjem.
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Izračun Spearmanovega rho korelacijskega koeficienta je pokazal zmerno negativno
povezanost (-,335) med splošno osebnostno disfunkcionalnostjo in zadovoljstvom z
družinskim življenjem, na nivoju tveganja 1 %. To pomeni, da so mladostniki z večjo
stopnjo izraženih simptomov v splošnem manj zadovoljni z družinskim življenjem.
Opazimo lahko tudi nizko negativno povezanost (-,160) med izraženostjo negativnega
afekta in zadovoljstvom z družinskim življenjem, na nivoju tveganja 5 %. To pomeni,
da so mladostniki, pri katerih je bolj izražen negativni afekt na splošno manj zadovoljni
s svojim družinskim življenjem.
Prav tako lahko opazimo nizko negativno povezanost (-,231) med nenavezanostjo in
zadovoljstvom z družinskim življenjem, na nivoju tveganja 1 %. Opaziti pa je tudi nizko
negativno povezanost (-,285) med disinhibicijo in zadovoljstvom z družinskim
življenjem ter psihoticizmom in zadovoljstvom z družinskim življenjem (-,221), oboje
na nivoju tveganja 1 %. To pomeni, da so mladostniki, ki niso navezani na splošno manj
zadovoljni s svojim družinskim življenjem. Prav tako so v splošnem nezadovoljni s
svojim družinskim življenjem tudi mladostniki, pri katerih sta izražena disinhibicija ali
psihoticizem.
Pri skoraj vseh dimenzijah in poddimenzijah torej obstaja nizka negativna povezanost,
razen pri dimenziji antagonizem.
Sklenemo lahko torej, da obstaja nizka negativna povezanost med splošno osebnostno
disfunkcionalnostjo in zadovoljstvom z družinskim življenjem, zaradi česar lahko
hipotezo potrdimo. To pomeni, da bolj, kot bo imel mladostnik izražene simptome
osebnostnih motenj, manj bo zadovoljen s svojim družinskim življenjem.
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5. INTERPRETACIJA REZULTATOV

V empiričnem delu magistrskega dela smo raziskovali morebitno prisotnost simptomov,
ki bi lahko nakazovali na morebitne osebnostne motnje pri mlajših mladostnikih.
Postavili smo tri raziskovalne hipoteze. Pri prvi hipotezi smo želeli preveriti, ali se
morebitni simptomi osebnostnih motenj v večji meri izražajo pri fantih. Pri drugi
hipotezi smo želeli preveriti ali mladostniki, pri katerih je stopnja izraženosti
simptomov, ki kažejo na morebitno prisotnost osebnostnih motenj večja, izražajo slabšo
kvaliteto vrstniškega življenja. Pri zadnji, tretji hipotezi pa nas je zanimalo, ali so
posamezniki, ki imajo izražene simptome morebitnih osebnostnih motenj, manj
zadovoljni s svojim družinskim življenjem.

5.1

MOREBITNI SIMPTOMI OSEBNOSTNIH MOTENJ SE V
VEČJI MERI IZRAŽAJO PRI FANTIH

Kot smo videli v teoretičnem delu pri opisu posameznih osebnostnih motenj, obstajajo
razlike med spoloma. Za nekaterimi osebnostnimi motnjami pogosteje obolevajo
ženske, medtem ko za drugimi osebnostnimi motnjami pogosteje obolevajo moški.
Moški najpogosteje zbolevajo za paranoidno, shizoidno, shizotipsko, antisocialno,
narcisistično in obsesivno – kompulzivno motnjo, medtem ko ženske največkrat
zbolevajo za mejno, histrionično, izogibajočo in odvisnostno osebnostno motnjo (DSM
5 2013). V svoji raziskavi smo domnevali, da bodo imeli fantje v večji meri izražene
simptome nekaterih osebnostnih motenj, a temu ni bilo tako, zato smo morali tezo
ovreči. Rezultati raziskave so deloma pokazali ravno nasprotno, saj so imela dekleta v
večji meri izražene simptome nekaterih morebitnih osebnostnih motenj. Dekleta so
imela v večji meri izražen negativni afekt in večjo nenavezanost, dosegla pa so tudi več
točk pri merjenju psihoticizma. Pri fantih pa se je pokazala večja nagnjenost k
antagonizmu oziroma nasprotovanju.
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Morda bi razlog, da dekleta v večji meri izražajo prisotnost negativnih afektov, lahko
pripisali temu, da je ženski spol na splošno bolj nagnjen k večjemu izražanju čustev, kot
moški (Kring idr. 1988) in da ženski spol močneje izraža čustva kot moški (Fujita idr.
1991). Fujita (idr. 1991) ugotavlja, da ženski spol v večji meri doživlja negativne afekte
kot moški, kar pa naj po njegovih ugotovitvah ne bi vplival na splošno občutje sreče.
Tudi Kring (idr. 1988, 687) omenja, da raziskave kažejo, da ženske v večji meri izražajo
čustva, kot so žalost, gnus, strah, jeza, pa tudi presenečenje in veselje. Opazimo lahko,
da je med naštetimi čustvi tudi veliko negativnih.
Razlog, da imajo dekleta večjo izraženost negativnih afektov kot fantje, pa je morda
tudi v tem, da so ženske bolj pozorne na čustva, ki jih doživljajo in zato lahko doživljajo
različno paleto čustev. Morda pa bi razliko v rezultatu naše raziskave lahko pripisali
stereotipu, ki pravi, da naj moški ne kaže svojih čustev. Zaradi tega stereotipa so se
nekateri moški naučili prikrivati svoja čustva (Kring 1988).
Omenili smo tudi, da imajo dekleta v večji meri izražene simptome psihoticizma.
Chiarrochi (idr. 2007, 604) ugotavlja, da je psihoticizem pri dekletih povezan predvsem
s povečanjem sovražnosti, žalosti in strahu, ki pa so občutja, ki jih uvrščamo med
negativne afekte. Opazimo lahko torej medsebojno povezanost psihoticizma in
negativnih afektov.
Večjo prisotnost simptomov psihoticizma pri dekletih bi morda lahko pojasnili tudi z
dejstvom, da dekleta v tem obdobju veliko več sanjarijo in fantazirajo, kar bi morda
lahko pojasnilo to, da v mislih včasih odtavajo drugam za dlje časa ter, da stvari okoli
sebe včasih zaznavajo kot neresnične ali bolj resnične kot pa običajno.
Prav tako je raziskava pokazala, da je pri dekletih v večji meri izražena nenavezanost v
odnosih. Razlog bi morda lahko bil v tem, da dekleta pogosteje menjajo prijateljice.
Dekleta so v svojih prijateljskih odnosih bolj nagnjena k ljubosumju kot fantje.
Ljubosumje je najpogosteje povezano s tem, da se njihova prijateljica druži s kom
drugim. Parker skupaj s sodelavci (2005, 237) ugotavlja, da ravno vstop tretje osebe v
prijateljski odnos, pogosto povzroča pomembno napetost v odnosu ali celo vodi k
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razpadu prijateljstva. Predvidevamo lahko, da dekleta pogosteje menjajo prijatelje, kar
bi morda lahko pojasnilo, zakaj se v odnosih ne navežejo na druge.
Omenili smo že, da so rezultati raziskave pokazali, da se nekateri simptomi osebnostnih
motenj v večji meri izražajo pri dekletih in ne fantih, kot smo sprva predpostavljali. Pri
fantih je bil v večji meri izražen le antagonizem, kar bi lahko pojasnili s tem, da so
fantje na splošno bolj nagnjeni k nasprotovanju drugim, medtem ko so dekleta po naravi
bolj nagnjena k izogibanju konfliktom in ohranjanju harmonije v odnosih (McIntyre idr.
1998).
Razlog za nasprotovanje drugim, pa bi morda lahko bil tudi posledica napornih
sprememb, ki se zgodijo v obdobju mladostništva. Mladostnik se mora soočiti s
fizičnimi, kognitivnimi in emocionalnimi spremembami v svojem razvoju, prav tako pa
se od njega pričakujeta tudi odgovornost in zrelost. Včasih mladostnik vsega tega
enostavno ne zmore in se začne vesti uporniško oziroma začne nasprotovati drugim.
Antagonistično oziroma nasprotujoče vedenje se najpogostejše pokaže v konfliktih s
starši in v šoli, kjer se mladostnik upira avtoriteti
Rezultati naše raziskave pa niso pokazali večjih razlik med spoloma pri izraženosti
disinhibicije, kar pomeni, da ni večjih razlik v impulzivnosti oziroma tveganem vedenju
med fanti in dekleti. Tako fantje, kot dekleta v obdobju mladostništva pogosto posegajo
po alkoholu in drogah, prav tako pa tudi prakticirajo tvegano spolno vedenje.
Omeniti pa velja tudi, da smo med dejavniki za nastanek osebnostnih motenj, omenili
tudi spolne, čustvene in fizične zlorabe. Morda bi lahko na večjo izraznost simptomov
morebitnih osebnostnih motenj, lahko vplivale tudi zlorabe, saj vemo, da je lahko ravno
spolna zloraba, tista, ki privede do nastanka katere izmed osebnostnih motenj. Ker je
večina spolno zlorabljenih, ženskega spola, bi to morda lahko pojasnilo, zakaj se pri
dekletih simptomi morebitnih osebnostnih motenj izražajo v večji meri. Raziskava
Frangeževe in Dvorška (2013, 67) kaže, da so bile žrtve spolnih zlorab v 77 % ženske,
kar kaže na to, da so dekleta pogosteje spolno zlorabljena kot fantje. Ugotovila sta tudi,
da je bilo največ žrtev obeh spolov ob zlorabi starih med 13 in 14 let.
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Leta 2007 so bila v Sloveniji zagrešena 203 kazniva dejanja spolnega napada na osebo
mlajšo od 15. let. Leta 2015 pa je bilo spolnih napadov na osebo mlajšo od 15. Let, 99
(Združenje proti spolnemu zlorabljanju 2016 ). Manjše število spolnih zlorab ne pomeni
nujno, da so se le te dejansko zmanjšale, ampak da so ta dejanja morda razkrita v
manjšem številu kot v preteklosti (Združenje proti spolnemu zlorabljanju 2016).

5.2

POVEZANOST SIMPTOMOV, KI KAŽEJO NA MOREBITNE
OSEBNOSTNE MOTNJE S KVALITETO VRSTNIŠKEGA
ŽIVLJENJA

Predvidevali smo, da imajo mladostniki, ki v večji meri izražajo simptome morebitnih
osebnostnih motenj, slabšo kvaliteto vrstniškega življenja. Kernbergova (2000) pri
opisu osebnostnih motenj pri otrocih in mladostnikih, večkrat omenja, da ti otroci in
mladostniki izražajo slabšo kvaliteto vrstniškega življenja. Otroci in mladostniki z
osebnostno motnjo so večkrat izključeni iz vrstniškega življenja, pogosto pa so tudi
tarče posmeha s strani vrstnikov. Pri nekaterih osebnostnih motnjah (npr. antisocialna)
pa lahko otroci ali mladostniki celo zatirajo svoje vrstnike in z njimi manipulirajo.
Kljub temu da je v obdobju otroštva in mladostništva najpomembnejši odnos s starši in
izkušnje, ki nastanejo v odnosu z njimi, pa ima v obdobju mladostništva zelo
pomembno vlogo tudi odnos z vrstniki. Nekateri avtorji, kot so Kaess idr. (2014) ter
Wolke idr. (2012) poročajo, da se zgodovina vrstniškega nasilja v otroštvu in
mladostništvu, pomembno povezuje z nastankom simptomov nekaterih osebnostnih
motenj, zlasti mejne osebnostne motnje.
Naši rezultati so pokazali, da se večja odtujenost v odnosih z vrstniki pozitivno
povezuje z vsemi dimenzijami simptomov.
Predpostavljamo lahko, da doživljanje negativnih afektov, kot so jeza, žalost, krivda,
strah ali gnus vodi v izogibanje stika z drugimi in posledično v odtujenost z vrstniki.
Negativni afekti so pogosto posledica ranjenosti v odnosih, zato se mladostnik lahko
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izogiba nadaljnjim odnosom z vrstniki, da ne bi bil še bolj prizadet oziroma ponovno
prizadet.
Ranjenost in odtujenost od vrstnikov pa bi lahko pripisali tudi nasilju, ki se dogaja med
vrstniki. Dill in sodelavci (2003, 170) ugotavljajo, da ponavljajoče se nasilje v
vrstniških odnosih žrtev ne samo izčrpa, temveč tudi poveča njena občutja jeze ter vodi
v socialni umik od vrstnikov. Ugotavljajo tudi, da je pri otrocih in mladostnikih, ki so
žrtve medvrstniškega nasilja in so umaknjeni od vrstnikov, negativni afekt povečan.
Na odtujenost v odnosih z vrstniki vpliva tudi antagonizem oziroma nasprotovanje,
zaradi drugačne miselnosti. Običajno se v vrstniške skupine povezujejo mladostniki s
podobnimi prepričanji in interesi (Rubin idr. 2008), zato lahko predpostavljamo, da so
mladostniki, ki pogosto nasprotujejo mnenju drugih, bolj izključeni iz družbe vrstnikov
oziroma bolj odtujeni od svojih vrstnikov.
Odtujenost v odnosu z vrstniki se pozitivno povezuje tudi z disinhibicijo oziroma
nezmožnostjo zadržati se na različnih področjih, kar pogosto vodi v impulzivno in
tvegano vedenje. Odtujenost od drugih lahko mladostnika vodi k tveganim vedenjem,
kot so nasilje, vandalizem, izostajanju v šoli ter uživanju prepovedanih substanc (Brown
M. idr. 2003).
Predpostavljamo lahko, da so impulzivni mladostniki, ki ves čas tvegajo manj
priljubljeni med vrstniki, saj je njihovo vedenje pogosto nepredvidljivo in nevarno.
Kljub temu da mladostniki radi tvegajo, vseeno čutijo potrebo po varnosti, ki pa je pri
mladostnikih z bolj izraženo stopnjo disinhibicije ni, kar bi morda lahko pojasnilo, zakaj
so odtujeni od vrstnikov. Prav tako lahko predpostavljamo, da mladostniki z bolj
izraženim dishibitornim vedenjem težko najdejo družbo vrstnikov, ki bi bili pripravljeni
tako pogosto in tako veliko tvegati na različnih področjih, kot tvegajo oni.
Tudi simptomi nenavezanosti se zelo močno povezujejo z odtujenostjo v odnosih z
vrstniki. Mladostnik, ki se ni sposoben navezati na drugega in ni zmožen začutiti
drugega, enostavno ni sposoben pristnega odnosa z vrstniki.

99

Nenavezanost na vrstnike in s tem tudi odtujenost od vrstnikov pa bi lahko pripisali tudi
temu, da mladostniki vse več časa preživijo za računalnikom in pred televizorjem.
Richardsova in sodelavci (2010, 260) ugotavljajo, da so mladostniki, ki več časa
prebijejo pred televizijo in na računalniku manj navezani na svoje vrstnike in starše.
Predpostavljamo lahko, da mladostniki, ki so večino časa odrezani od svojih vrstnikov,
ne morejo razviti prave navezanosti nanje.
Odtujenost od vrstnikov pa se pozitivno povezuje tudi s psihoticizmom, kar pomeni, da
bolj, kot ima mladostnik izražene znake psihoticizma (za katerega so značilne
agresivnost, sovražnost, hladnost, neiskrenost, neempatičnost) bolj bo odtujen od
vrstnikov. Predpostavljamo lahko, da bo takšen mladostnik med svojimi vrstniki
nepriljubljen in da se mu bodo vrstniki zaradi sovražne naravnanosti izogibali.
Psihoticizem se močno povezuje z osamljenostjo, kar ugotavljata tudi Chengova in
Furnham (2002). Sklepamo lahko, da so mladostniki z izraženimi simptomi
psihoticizma pogosto osamljeni in s tem tudi odtujeni od vrstnikov.
Naši rezultati so pokazali, da mladostniki z večjo stopnjo izraženosti simptomov manj
zaupajo svojim vrstnikom. Pri večini dimenzij simptomov je nakazan samo trend
negativne povezanosti s stopnjo zaupanja vrstnikom (povezanost ni statistično
pomembna), stopnja izraženosti simptomov nenavezanosti pa je statistično pomembno
povezana (v negativni smeri) s stopnjo zaupanja vrstnikom.
Mladostniki, ki se niso sposobni navezati na druge in jih niso sposobni začutiti, bodo
težko deležni zaupanja s strani vrstnikov. Običajno delimo svoja čustva in doživljanja z
nekom, ki mu zaupamo, ki nas je sposoben začutiti in s katerim imamo dolgotrajen
odnos. Predpostavljamo lahko, da zaradi nesposobnosti navezati se na drugega, ti
mladostniki nimajo prijateljev, ki bi jim lahko zaupali in z njimi delili svoja doživljanja.
Ti mladostniki težko začutijo druge, kar verjetno zmanjšuje žejo vrstnikov po tem, da bi
se jim zaupali.
Omenili smo že, da se navezanost najprej oblikuje v odnosu do staršev in je pogosto
podlaga za vse nadaljnje navezanosti v odnosih z drugimi (Kompan Erzar 2003).
Odnosi otroka, ki ni razvil navezanosti oziroma ni sposoben navezanosti, bodo pogosto
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kratkotrajni in izkoriščevalski. Takšen otrok ali mladostnik ne bo sposoben zaupati
drugim in bo drugim pogosto tudi želel škodovati (University of Essex 2016) iz česar
lahko predpostavljamo, da bo mladostnik, ki ni zmožen navezanosti na svoje vrstnike
do njih zelo nezaupljiv.
Na zaupanje v odnosih med vrstniki pa lahko vplivajo tudi ostali simptomi, kot so
negativni afekt, antagonizem, disinhibicija in psihoticizem. Predpostavljamo lahko, da
mladostniki, pri katerih je negativni afekt izražen v večji meri, neradi zaupajo drugim,
saj so v odnosih verjetno že bili prizadeti. Morda tudi menijo, da jih drugi ne razumejo,
zaradi česar svojih doživljanj ne delijo z drugimi. Predpostavljamo lahko tudi, da
anatgonizem ali nasprotovanje zaradi drugačnega mnenja prinaša v odnose med vrstniki
veliko nezaupanja. Mladostniki neradi zaupajo nekomu, za katerega vedo, da se ne bo
strinjal z njimi. Občasno nasprotovanje zaradi drugačnega mnenja lahko odnose bogati,
saj nam odpre tudi kakšen drugačen pogled, kadar pa gre za stalno nasprotovanje pa to
lahko pri drugih vzbudi negativna občutja, kot so občutje nevrednosti, občutje, da nikoli
nimaš prav, razvije pa se tudi nezaupanje. Predpostavljamo lahko tudi, da mladostnik, ki
ima izražene znake antagonizma, ne bo želel zaupati drugim tudi zaradi tega, ker se
njihovo mnenje ne bo skladalo z njegovim. Na zaupanje med vrstniki lahko vpliva tudi
disinhibicija oziroma nezmožnost zadržati se, ki ima pogosto za posledico impulzivnost
in tvegano vedenje. Drugi mladostniki bodo zelo težko zaupali mladostniku, ki se ves
čas loteva tveganih in nevarnih podvigov. Takšen mladostnik pa bo morda v drugih
mladostnikih videl nekoga, ki si ne upa tako kot on in ki ni vreden njegovega zaupanja.
Predpostavljamo lahko, da se bo takšen mladostnik v tveganih podvigih zanašal sam
nase.
Na zaupanje v odnosu med mladostniki pa bi lahko vplival tudi psihoticizem.
Mladostnik, ki ima izražene znake psihoticizma, je agresiven, sovražen, neiskren in
neempatičen. Predpostavljamo lahko, da je nekdo, ki je sovražno nastrojen do drugih,
izredno nezaupljiv. Prav tako tudi drugi mladostniki težko zaupajo takšnemu
mladostniku, saj ta enostavno ni zmožen empatije. Pri posameznikih, ki imajo izražene
simptome psihoticizma, so včasih prisotne tudi halucinacije in blodnje. Zaradi
halucinacij je pri teh posameznikih lahko prisoten občutek, da jim drugi želijo
škodovati, zato so do drugih nezaupljiv. Ti posamezniki težko zaupajo drugim, saj se

101

bojijo, da drugi ne bodo razumeli njihovih halucinacij in drugih simptomov
psihoticizma, ki jih doživljajo (Mind for better mental health 2013).
V nasprotju z našimi pričakovanji se je pokazalo, da večja stopnja izraženosti
simptomov ni povezana s slabšo komunikacijo z vrstniki. Pri dimenzijah izraženosti
negativnih afektov in izraženosti simptomov psihoticizma smo dobili celo nasprotno
povezanost, kot smo pričakovali, saj so rezultati pokazali, da mladostniki z večjo
stopnjo izraženosti negativnih simptomov in simptomov psihoticizma v splošnem bolje
komunicirajo z drugimi.
Negativni afekt in simptomi psihoticizma so bili v statistično pomembni meri bolj
izraženi pri dekletih kot pri fantih. Ker je za dekleta v tem razvojnem obdobju značilno,
da v večji meri komunicirajo s svojimi vrstnicami in da preživijo več časa v socialnem
pogovoru (Roseova idr. 2006) je pozitivna povezanost med komunikacijo z vrstniki in
prisotnostjo omenjenih simptomov razumljiva. Iz podatkov naše raziskave pa ni
razvidno, kaj povzroča povečano stopnjo negativnega afekta in simptomov psihoticizma
pri dekletih in kako so ti vzroki povezani s kvaliteto komunikacije z vrstniki.

5.3

PRISOTNOST SIMPTOMOV, KI KAŽEJO NA MOREBITNE
OSEBNOSTNE MOTNJE, JE POVEZANA Z MANJŠIM
ZADOVOLJSTVOM Z DRUŽINSKIM ŽIVLJENJEM

Omenili smo že, da na nastanek osebnostnih motenj vplivajo tudi travme iz otroštva in
nefunkcionalno družinsko življenje. V svoji zadnji hipotezi smo želeli preveriti, ali
obstaja povezava med prisotnostjo simptomov, ki kažejo na morebitne osebnostne
motnje, in manjšim zadovoljstvom z družinskim življenjem. Predvidevali smo, da bolj,
kot bodo izraženi simptomi morebitnih osebnostnih motenj, manjše bo zadovoljstvo z
družinskim življenjem. Rezultati raziskave so našo hipotezo potrdili. Kot smo že
omenili, smo pri osebnostni disfunkcionalnosti merili izraženost negativnega afekta,
nenavezanost, antagonizem, disinhibicijo ter psihoticizem. Morda je vzrok v manjšem
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zadovoljstvu z družinskim življenjem treba iskati v tem, da so posamezniki, ki izražajo
simptome morebitnih motenj, bolj nepovezani z drugimi družinskimi člani.
Družina je sistem, ki je zaznamovan z določenim vzdušjem. Družinski sistem je vedno
močnejši od posameznika in ima nanj pomemben vpliv. Naša občutja se oblikujejo že
zgodaj v našem otroštvu preko našega telesnega stika z materjo in pogosto ostanejo
globoko zakoreninjena v nas. Še posebej nas zaznamujejo temeljni afekti, zaradi katerih
smo v odnosih z drugimi vedno znova ranjeni.
V nekaterih družinah je dovoljeno izražati samo negativna občutja, saj pozitivna občutja
enostavno niso sprejemljiva. To pomeni, da družinski člani na nezavedni ravni čutijo, da
lahko svobodno izražajo negativne afekte, kot so jeza, krivda, sram, strah in gnus,
medtem ko izražanje pozitivnih afektov, kot sta veselje in zaupanje ni dovoljeno.
Omeniti

velja,

da

se

nerazrešena

temeljna

občutja

lahko

prenašajo

tudi

medgeneracijsko, kar pomeni, da lahko negativni afekti kot so jeza, krivda, strah, sram
in gnus zaznamujejo več generacij (Gostečnik 2011).
Prisotnost negativnih afektov lahko povzroči tudi nefunkcionalna družinska dinamika.
V družinah, kjer vlada kaotičnost in ni prisotnih razmejitev med družinskimi člani in s
tem varnosti, bo lahko mladostnih pri sebi hitro občutil negativne afekte. Mladostnika,
ki bo živel v nefunkcionalni družini, bo sram, poleg tega pa bo čutil tudi jezo do staršev.
Tak mladostnik se bo lahko počutil tudi krivega za nefunkcionalno družinsko situacijo,
obenem pa ga bo tudi strah.
Glede na ugotovitve naše raziskave je z manjšim zadovoljstvom z družinskim
življenjem povezana tudi višja stopnja nenavezanosti.
Družinski člani so med seboj lahko povezani na različne načine. Do prve navezanosti
pride med mamo in dojenčkom. Navezanost na drugega je v zgodnjem otroštvu
namenjena predvsem temu, da otrok prikliče pozornost osebe, od katere je odvisen.
Bowlby (v Erzar idr. 2011, 7) navezanost opredeli kot »obliko vedenja, ki stremi k
vzpostavljanju ali ohranjanju bližine s priljubljeno ali posebej določeno osebo«. Na
podlagi tega, kako se mati oziroma druga pomembna oseba, odziva na otroka in njegove
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potrebe se razvijejo ali varna ali nevarna navezanost. Varna navezanost se razvije takrat,
ko starši prepoznajo otrokove potrebe in se nanje ustrezno odzovejo. Varno navezan
otrok bo v zanj stresnih in težkih trenutkih vedel, da se lahko po tolažbo obrne k
staršem. Starši mu bodo predstavljali varno zatočišče, kadar bo raziskoval svet.
Pričakujemo lahko, da bodo otroci, pri katerih starši prepoznavajo njihove potrebe in se
nanje ustrezno odzivajo, s svojimi starši bolj zadovoljni, hkrati pa jim ti pozitivni vzorci
medsebojnih odnosov omogočajo tudi razvoj varnih oblik navezanosti.
Včasih pa se med materjo in otrokom ne oblikuje varna, ampak ne-varna navezanost.
Starši ne- varno navezanih otrok, niso zmožni začutiti otrokove stiske in zato pogosto
uporabljajo tehniko odvrnitve pozornosti. Slabše se odzivajo na otrokove potrebe in so
pogosto čustveno odsotni. Pričakujemo lahko, da bodo ti otroci s svojimi starši manj
zadovoljni, hkrati pa bodo v odnosih s svojimi starši razvijali vzorce medsebojnih
odnosov, za katere je značilna nizka stopnja navezanosti.
Oblike navezanosti v mladostništvu se močno razlikujejo od oblik navezanosti v
otroštvu. Varna navezanost na starše bo omogočila mladostniku samostojnost. Tudi
mladostnikovo uporniško vedenje je lahko znak potrebe po navezovanju s starši (Erzar
idr. 2011).
Nenavezanost je najpogosteje prisotna v nefunkcionalnih družinah, zlasti tam, kjer so
otroci žrtve zlorab. V takšnih družinah bodo otroci in mladostniki težko razvili
navezanost na starše, saj je pogoj za razvoj navezanosti, da starši prepoznajo otrokove
potrebe in se nanje odzivajo.
Naša raziskava je nadalje pokazala, da je z manjšim zadovoljstvom z družinskim
življenjem povezana tudi višja stopnja antagonizma.
Kot vemo, je pri mladostnikih prisoten tudi antagonizem oziroma nasprotovanje
drugim. Antagonizem je prisoten tudi na družinskem področju in je do neke mere
povsem običajen. Omenili smo že, da mladostniki v tem obdobju doživljajo telesne,
kognitivne in emocionalne spremembe, ki jim včasih predstavljajo velik zalogaj.
Mladostnik se težko sprijazni z vsemi temi spremembami, zato se začne upirati oziroma
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nasprotovati drugih. Nasprotovanje se najpogosteje začne ravno v krogu družine in
predstavlja povsem normalno posledico tega napornega obdobja odraščanja.
Antagonizem se kaže predvsem v nasprotovanju staršem in drugim družinskim članom,
kar pogosto privede do konfliktov.
Antagonizem pa se lahko v večji meri pojavlja tudi v nefunkcionalnih družinah, kjer
otrok s svojim uporniškim oziroma nasprotujočim vedenjem opozarja na težave v
družini (Gostečnik 2011).
V svoji raziskavi smo ugotovili tudi povezanost med disinhibicijo in manjšim
zadovoljstvom z družinskim življenjem. V življenju se večkrat soočimo z neprijetnimi
in močnimi čustvi, pomembno pa je, kako znamo ta čustva obvladovati. Regulacije
čustev se naučimo v družini, predvsem iz odzivov starša na otroka in njegove stiske.
Kadar se bo starš primerno odzival na otrokovo stisko in bo sam pri tem pomirjen,
potem bo lahko pomiril otroka in ga naučil regulacije afektov. Disinhibicija je v večji
meri prisotna v družinah, ki niso sposobne učinkovite regulacije afektov. (Gostečnik
2011).
Predvidevamo lahko, da je disinhibicija oziroma impulzivno, tvegano vedenje povezano
tudi z regulacijo afektov. Schreiberjeva in sodelavci (v Taylor 2014, 24) ugotavljajo, da
posamezniki s slabšo sposobnostjo regulacije čustev, reagirajo bolj impulzivno oziroma
nepremišljeno.
Mladostnik, ki nima razvitih kapacitet za spopadanje z negativnimi afekti, bo skušal
svoja čustva regulirati tako, da bo uporabil tvegana dejanja. Ker ni zmožen regulacije
afektov, bo v trenutku, ko bo afekt zanj postal premočan, odreagiral impulzivno.
Rezultati naše raziskave so prav tako pokazali povezanost med psihoticizmom in
manjšim zadovoljstvom z družinskim življenjem. Predvidevamo lahko, da se simptomi
psihoticizma, kot so sovražnost, agresivnost, neiskrenost in neempatičnost v večji meri
izražajo v družinah, kjer ni povezanosti med družinskimi člani. Prav tako lahko
predvidevamo, da se v večji meri izražajo v tistih družinah, kjer so prisotne zlorabe.
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Bendallova in sodelavci (2011) vidijo pomemben razlog za nastanek psihotičnih
simptomov v travmah iz otroštva, ki se kažejo predvsem v obliki različnih vrst zlorab.
Morebiti manjše zadovoljstvo z družinskim življenjem lahko izhaja tudi iz
nefunkcionalnosti v družini. Lenkiewicz in sodelavci (2015) kot dejavnik, ki vpliva na
nastanek osebnostnih motenj vidijo tudi nefunkcionalno starševstvo, ki lahko povzroča,
ali pa ohranja neprimerno vedenje mladostnika. Iz tega bi lahko sklepali, da takšni starši
otrokom ne zmorejo postaviti razmejitev in s tem, ko ni mej, v družini tudi varnosti ni.
Le jasno postavljene meje v družini prinašajo varnost in s tem tudi zadovoljstvo
družinskih članov. Ko govorimo o družinski nefunkcionalnosti, moramo omeniti tudi
različne zlorabe, ki se lahko odvijajo v družini. Lenkiewicz in sodelavci (2015) med
razlogi, za nastanek osebnostnih motenj navajajo tudi spolne, čustvene in fizične
zlorabe. V družini, kjer se odvijajo zlorabe in zanemarjanje otroka ali mladostnika, prav
tako ni nobenih razmejitev, sploh pa ne nobene varnosti. Zlorabljen otrok ali mladostnik
ne more razviti prave navezanosti na svoje starše oziroma skrbnike. V takšnih družinah
običajno vladata nezaupanje in nepovezanost. Morda bi to lahko pojasnilo
nezadovoljstvo z družinskim življenjem, saj si vsak otrok in mladostnik želi pripadati in
biti ljubljen.
Omenimo pa lahko tudi, da na sam nastanek motenj lahko vpliva tudi osebnostna
disfunkcionalnost staršev. Pri otrocih, odvisnih staršev se lahko počasi začnejo razvijati
simptomi nekaterih osebnostnih motenj oziroma vedenj, ki so predhodna osebnostnim
motnjam (npr. motnja vedenja) (Kuperman idr. 1999). Tudi odvisnost staršev bi lahko
vplivala na manjše zadovoljstvo z družinskim življenjem.

5.4

OMEJITVE

IN

PREDLOGI

ZA

PRIHODNJE

RAZISKOVALNO DELO
Skozi celoten pregled literature in raziskav, ki zadevajo osebnostne motnje pri otrocih in
mladostnikih, smo ugotovili, da je zelo malo do sedaj znanega o tej temi. V prihodnosti
bi bilo dobro, še bolj raziskati, na kakšen način se simptomi osebnostnih motenj izražajo
pri otrocih in mladostnikih. Splošno uveljavljena klasifikacija DSM 5 navaja simptome
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osebnostnih motenj v obliki, kot se kažejo pri odraslih, v redko kateri literaturi pa lahko
zasledimo, kako se simptomi odražajo v vedenju otrok in mladostnikov.
Svojo raziskavo smo izvedli na nekoliko omejenem vzorcu, saj smo vanjo vključili
učence dveh osnovnih šol. V prihodnosti bi bilo dobro raziskavo izvesti na večjem
številu osnovnih šol iz različnih regij po Sloveniji. V raziskavo bi bilo smiselno
vključiti tako podeželske kot mestne osnovne šole.
Omenimo naj, da smo svojo raziskavo o prisotnosti simptomov, ki kažejo na morebitne
osebnostne motnje, izvedli na populaciji mlajših mladostnikov. Dobro bi bilo preveriti,
kakšna je izraženost simptomov morebitnih osebnostnih motenj pri otrocih in starejših
mladostnikih. Na ta način bi lažje preverili, v katerem obdobju, simptomi morebitnih
osebnostnih motenj najmočneje prihajajo do izraza.
Omeniti moramo tudi, da morda na točnost rezultatov vpliva tudi manj resno reševanje
vprašalnika s strani nekaterih učencev. Učence smo še pred začetkom reševanja
vprašalnika naprosili, da so iskreni, a smo vmes, ko so vprašalnik reševali, opazili, da so
se nekateri učenci pri reševanju zabavali in celo poskušali posvetovati s prijatelji o
odgovorih, kar bi morda lahko vplivalo na točnost njihovih odgovorov.
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SKLEP

S svojim magistrskim delom smo želeli prispevati k raziskovanju osebnostnih motenj
pri otrocih in mladostnikih, saj to področje ostaja še dokaj neraziskano tako v tujini, še
posebej pa pri nas v Sloveniji.
V magistrskem delu smo raziskovali prisotnost simptomov, ki kažejo na morebitne
osebnostne motnje pri mlajših mladostnikih. Raziskovali smo tudi povezanost
simptomov, ki kažejo na morebitne osebnostne motnje s slabšo kvaliteto vrstniških
odnosov ter manjšim zadovoljstvom z družinskim življenjem.
Na podlagi svoje raziskave ugotavljamo, da obstaja povezanost med izraženostjo
nekaterih simptomov, ki kažejo na morebitne osebnostne motnje ter slabšo kvaliteto
vrstniškega življenja. V svoji raziskavi pa smo ugotovili, da obstaja razlika med
spoloma, in sicer, da imajo dekleta v večji meri izražene simptome nekaterih morebitnih
osebnostnih motenj, kar bi morda lahko pripisali dejstvu, da je ženski spol bolj nagnjen
k izražanju čustev kot moški. Pri dekletih so v večji meri izraženi simptomi, kot so
negativni afekt, psihoticizem in nenavezanost, medtem ko je pri fantih v večji meri
izražen antagonizem. Razlog, zakaj je pri fantih bolj izražen antagonizem, bi lahko bil v
tem, da so fantje na splošno bolj nagnjeni k upiranju in nasprotovanju drugim.
Ker smo v svoji raziskavi ugotovili pomembno razliko med spoloma, bi bilo smiselno
za vsak spol posebej načrtovati promocijske in preventivne programe, s katerimi bi
zmanjševali izraženost simptomov, ki kažejo na morebitne osebnostne motnje.
V našem magistrskem delu nas je zanimalo tudi, ali so posamezniki, ki imajo izražene
simptome morebitnih osebnostnih motenj, manj zadovoljni s svojim družinskim
življenjem. Rezultati raziskave so pokazali statistično pomembno povezanost med
izraženostjo simptomov morebitnih osebnostnih motenj in manjšim zadovoljstvom z
družinskim življenjem. Razlog, zakaj je temu tako, bi lahko pripisali morebitni
družinski nefunkcionalnosti, ki pa je sama po sebi tudi velikokrat dejavnik za nastanek
osebnostnih motenj.
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V področje skrbi za zmanjševanje prisotnosti simptomov, ki kažejo na morebitno
prisotnost simptomov duševnih motenj, bi bilo smiselno, vključiti tudi skrb za večjo
kvaliteto družinskega življenja, saj je le ta pomemben dejavnik za razvoj
simptomatičnega doživljanja in vedenja.
Menimo, da bi bilo treba področje osebnostnih motenj še bolj raziskati, zlasti pri
populaciji otrok in mladostnikov, saj verjamemo, da čimprejšnje odkrivanje morebitnih
motenj močno izboljša kvaliteto posameznikovega življenja in mu prihrani dolga leta
trpljenja in tavanja v temi.
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POVZETEK

Avtorica je v magistrskem delu proučevala osebnostne motnje pri mladostnikih ter
povezanost simptomov, ki kažejo na morebitne osebnostne motnje s kvaliteto
vrstniškega življenja.
Za osebnostne motnje so značilni trajni in izraziti vzorci vedenja, ki bistveno odstopajo
od družbeno sprejemljivih norm vedenja in pomembno zaznamujejo posameznikove
odnose z drugimi. Običajno za osebnostnimi motnjami zbolijo odrasli, redko pa se
govori o osebnostnih motnjah pri otrocih in mladostnikih.
V teoretičnem delu magistrskega dela smo najprej predstavili obdobje mladostništva in
značilnosti tega obdobja, ki je ključno za izgradnjo identitete. V nadaljevanju smo
opisali značilnosti vrstniških odnosov, ki ravno v obdobju mladostništva postanejo
izrednega pomena za mladostnika in jih mladostnik postavi na prvo mesto. V
nadaljevanju teoretičnega dela smo se posvetili definiciji osebnosti, njenemu razvoju in
razlikam med normalno in patološko osebnostjo. Nadaljevali smo z opisom simptomov
osebnostnih motenj, kot so opredeljene v Diagnostičnem in statističnem priročniku
duševnih motenj (DSM 5 ). Opisali smo tudi, kako se osebnostne motnje izražajo pri
otrocih in mladostnikih ter kakšni so morebitni vzroki za nastanek osebnostnih motenj.
V nadaljevanju magistrskega dela sledi predstavitev raziskave, v kateri je sodelovalo
172 učencev dveh slovenskih osnovnih šol.
Rezultati raziskave kažejo, da se nekateri simptomi osebnostnih motenj povezujejo s
slabšo kvaliteto vrstniškega življenja. Rezultati raziskave prav tako kažejo, da se
simptomi morebitnih osebnostnih motenj v večji meri izražajo pri dekletih v tem
obdobju. Raziskovali smo tudi povezanost med morebitnimi simptomi osebnostnih
motenj ter zadovoljstvom z družinskim življenjem, kjer so rezultati raziskave pokazali,
da so mladostniki, ki imajo izražene simptome osebnostnih motenj, na splošno manj
zadovoljni s svojim družinskim življenjem.
Ključne besede: osebnost, osebnostne motnje, simptomi osebnostnih motenj, DSM 5
mladostniki, vrstniški odnosi, zadovoljstvo z družinskim življenjem.
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ABSTRACT

The author of the thesis studied personality disorders in adolescents and coherence of
symptoms that indicate a possible personality disorder with the quality of the lives of
the peers.
A personality disorder is characterized by durable and distinct behavioral patterns that
deviate significantly from the socially acceptable norms of behavior and have a
significant impact on an individual's relationships with others. Usually adults get
personality disorders, but personality disorders in children and adolescents are rarely
talked about.
The theoretical part of the thesis was first presented to the period of adolescence and the
characteristics of this period, which is crucial for the construction of identity. Below, we
describe the characteristics of peer relations, which are for an adolescent of paramount
importance and are for adolescents their first choice. Furthermore in the theoretical part
we focused on the definition of personality, its development and the differences
between normal and pathological personality. We continued with a description of the
symptoms of personality disorders as defined in the Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (DSM 5). We also described how to express personality disorders
in children and adolescents and what are the possible causes of personality disorders.
The second part of the master thesis is followed by a presentation of the research which
included 172 Slovenian pupils of two primary schools.
Results of the study suggest that some symptoms of personality disorder are associated
with a inferior quality of peer life. The survey results also show that the symptoms of
any personality disorders during this period are more likely reflected in girls. We
investigated the relationship between any symptoms of personality disorders and
satisfaction with family life, where the results of the study showed that adolescents who
have severe symptoms of personality disorders are generally less satisfied with their
family life.
Keywords: personality, personality disorders, symptoms of personality disorders, the
DSM 5 adolescents, peer relationships, satisfaction with family life.
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