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UVOD

Družina je najintimnejši prostor, v katerem se izražajo najgloblja čustva pripadnosti,
ljubezni in medsebojne povezanosti. V družinah, v katerih pa vladajo nerazrešeni
konflikti, emocionalna motenost in nepriznane travme, so temeljni elementi dojemanja
zanikani in popačeni, kar ima lahko odločilne posledice za otrokovo nadaljnje življenje,
saj je otrok zaradi vseh teh neprimernih okoliščin razvil svoj, prav specifičen
emocionalni mehanizem. Starši so v takšnem primeru morilci otrokove duše. Pristni
odnosi so zablokirani zlasti v tistih družinah, v katerih je izražanje osnovnih čustev
zaradi bolečega soočanja s samim seboj prepovedano: prepovedano je npr. izražanje
veselja, razočaranja, vznemirjenosti, žalosti, jeze. Posameznik v takšni družini ne more
izraziti svojih pravih čustev, pravo čutenje med družinskimi člani ostaja kot nevzdržna
napetost, s katero se vsak posameznik spopada na svoj način. In prav tista čustva, ki
bodo v družini zamolčana, bodo posameznika v njegovem nadaljnjem življenju močno
zaznamovala, hkrati pa vplivala na njegovo odločanje za nefunkcionalne rešitve težav
ter neodgovoren odnos do sebe in drugih. Vse to se bo odvijalo preko njegovega
lastnega obnašanja, preko njegovih preživetvenih strategij, ki so se oblikovale skozi
njegovo primarno socializacijo v in navsezadnje preko mladostnikovih obrambnih
mehanizmov, ki lahko postanejo tako trdno ukoreninjeni v posamezniku, da v njem
ostanejo za vedno (Gostečnik 2000, 9–10).

Mladi se na svoji poti odraščanja srečujejo z mnogimi preizkušnjami in tako preživljajo
marsikaj. Nemalokrat celo odraščajo z nasilnim očetom in brezbrižno mamo, s starši, ki
jim za otroka ni mar, ki do otroka ne čutijo in ne izkazujejo prav nobene ljubezni. Prav
v družini izkazana ljubezen pa je vodilo vsega, je ključna popotnica za življenje. Ko
ljubezni ni že v primarni družini, se to, predvsem v mladostniških letih, začne odražati v
iskanju samega sebe, in to na načine, ki so daleč od »primernega«, »prijetnega« ipd.
Mladostniki se začnejo srečevati z alkoholom, ki jim lahko sčasoma postaja vse bolj
domač, z neuspehom v šoli, prepuščeni so ulici, že pri dvanajstih letih se začnejo
spogledovati s travo, ki je njihova tolažba, njihovo »varno« pribežališče, katerega ne
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imenujejo brez pomena »mama«, pri trinajstih sledi igla, posedovanje droge, vpletanje v
kriminalna dejanja in še bi lahko naštevali (Lisec 2000, 3).

Težave pa pogosto v ogrožajočih situacijah povečajo še nekonstruktivni emocionalni
odzivi oziroma nekonstruktivni načini soočanja, ki jih je veliko in se izražajo v oblikah,
kot so npr. agresivni izbruhi, nasilje in (samo)destruktivno obnašanje, ki pa se skozi
posameznikovo življenje lahko le stopnjujejo. K nekonstruktivnemu vedenju spada tudi
nezrelo, otročje obnašanje, ki ga označujemo kot regresivno oziroma nazadovalno, ki se
lahko kaže tudi kot ihta, metanje po tleh, cmerjenje ipd. Zato je potrebno še pravočasno
ukrepati in te moralno nesprejemljive odzive preoblikovati oziroma preusmeriti, da jih
bo lahko posameznik izražal na dovoljene in socialno sprejemljive načine, kot npr. v
dejavnostih, v katerih je sproščanje teh teženj primerno, in sicer so to razni borilni
športi, kot je boks ipd.. Le iz situacije same pa lahko največkrat razberemo, ali je
določeno obnašanje konstruktivno, torej uspešno in učinkovito, ali ne (Musek in Pečjak
2001, 219).

Konflikti, stresi in frustracijske situacije so dejavniki, ki pogosto sprožijo tudi
nezavedno delovanje duševnosti. Eden izmed značilnih odzivov na duševne
(pre)obremenitve, ki so pod vplivom nezavednega delovanja, so predvsem obrambni
mehanizmi. To so duševni mehanizmi, ki vplivajo na to, da vidimo stvari v drugačni
luči, kakor dejansko so, s čimer se vsaj začasno in delno zmanjšajo neprijetni občutki,
obenem pa se zmanjša tudi konstruktivnost posameznikovega ravnanja (Musek in
Pečjak 2001, 219–220).

Puberteta je tako obdobje velikih notranjih in zunanjih napetosti, preko katerih je
najstnik izpostavljen nevarnostim problematičnega vedenja, kot so deviantnost in razne
(psihične) motnje. Za preprečevanje takšnega vedenja so v prvi vrsti potrebne ugodne
družinske razmere, ugodno življenje otrok v njihovih primarnih družinah, funkcionalna
vzgoja staršev vse od rojstva pa skozi celotno njihovo življenjsko pot, predvsem pa
razmere, ki bodo krepile najstnikove težnje po samostojnosti, odločanju, odgovornosti
in uveljavljanju v svetu. Vse to se mora odvijati preko trdno zastavljenih demokratičnih
družbenih ciljev in ustreznih vzgojnih ukrepov. To je povod za razvoj »zdrave« mlade
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osebnosti, ki bo sposobna sprejemati in dajati, izpolnjevati in ustvarjati, spreminjati in
pristajati in ki ji ne bo težko sprejemati samega sebe, pa tudi ostalih ljudi, takšnih, kot
so, ne glede na njihove pomanjkljivosti in napake. Samo tako se bo posameznik lahko
razvijal in dograjeval svojo osebnost (Žlebnik 1975, 231–232). Dokončno izoblikovanje
osebnosti namreč ni nikoli dokončano (247); je vseživljenjski proces.

Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. Teoretični del zajema tri
tematske sklope.

V prvem teoretičnem sklopu bomo obravnavali vedenje mladostnikov v povezavi z
njihovimi obrambnimi mehanizmi. Predstavili bomo najpogostejše obrambne
mehanizme in poskušali razložiti njihov nastanek, njihov pomen, delovanje in
posledice. Obenem bomo razložili, ali so obrambni mehanizmi ovira ali obramba
posameznika in kako vplivajo na njegovo komunikacijo ter vsakodnevno delovanje. V
drugem teoretičnem sklopu bomo obravnavali različne vzgojne stile v primarnih
družinah, kot so represivni oziroma avtoritarni vzgojni stil, permisivni vzgojni stil ter
interakcijski ali avtoritativni vzgojni stil, in se osredotočali predvsem na nastanek
oziroma oblikovanje posameznih obrambnih mehanizmov mladostnikov glede na
določen vzgojni stil v njihovi primarni družini. V tretjem teoretičnem sklopu pa nas bo
zanimalo predvsem mladostnikovo delinkventno vedenje, zato bomo pojasnili, kaj sploh
je delinkventno vedenje, na kakšne načine vse se lahko pojavlja, kaj privede do
takšnega vedenja mladostnikov in predstavili, kako so različni vzgojni stili in obrambni
mehanizmi lahko povezani z določenim delinkventnim vedenjem mladostnikov.

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, v kateri smo merili vzgojne stile
staršev, obrambne mehanizme in delinkventno vedenje. Ugotavljali smo razširjenost
obrambnih mehanizmov ter delinkventnega vedenja, predvsem pa povezanost
obrambnih mehanizmov mladostnikov in vzgojnih stilov njihovih staršev ter povezanost
določenih vzgojnih stilov z delinkventnim vedenjem mladostnikov.

Namen magistrskega dela je odkriti in predstaviti, kako se različni vzgojni stili v
mladostnikovi primarni družini povezujejo z obrambnimi mehanizmi in, natančneje,
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kakšni obrambni mehanizmi se kažejo pri mladostnikih glede na določen vzgojni stil v
zgodnjem otroštvu in kako se vse to povezuje z mladostnikovim odklonskim vedenjem.
Drugi namen, ki smo ga poskušali doseči z raziskavo, pa se nanaša na mnenje samih
mladostnikov o tem, kakšen pogled imajo sami na vzgojo svojih staršev ter kako
ocenjujejo svoje trenutno vedenje.
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1. OBRAMBNI MEHANIZMI

Življenje je polno nepredvidljivih situacij, dogodkov, pretresov in ovir. Je polno
izzivov, s katerimi se srečujemo skozi vsa obdobja svojega življenja in zato se moramo
z njimi znati tudi spopasti. Če namreč ovir ne zmoremo premagati, nas to potisne v še
večjo stisko, v večji obup in navsezadnje nam to lahko naše življenje tudi uniči. Zato ni
vseeno, na kakšen način se z njimi spopadamo. Če se znamo z življenjskimi preprekami
spopadati uspešno, nam to lahko predstavlja življenjsko spodbudo, ki nam bo dala moč
in nov zagon za naše življenje, obenem pa je to znak osebne zrelosti posameznika. Če
pa se po drugi strani ne znamo in ne zmoremo soočati z danimi nepričakovanimi
situacijami, ki ogrožajo našo identiteto oziroma če doživimo neuspešen izid soočanja s
težavami, pa to lahko predstavlja hudo duševno stisko in obremenitev in nenazadnje
lahko posameznik v hudi stiski ali krizi tudi obupa, kar pa ga lahko vodi celo v
življenjski zlom (Musek in Pečjak 2001, 219).

Obrambni mehanizmi predstavljajo enega najpomembnejših prispevkov psihoanalize k
teoriji osebnosti, saj si brez njih oziroma brez njihovega pojmovanja in razumevanja ne
bi mogli razlagati psihičnega delovanja določenega posameznika. Obrambni mehanizmi
so namreč psihični procesi, ki pomagajo posamezniku razreševati konflikte med
zunanjo stvarnostjo, čustvi ter njegovimi nagonskimi težnjami. Delujejo v skupinah, saj
na ta način drug drugega krepijo, pojavljajo pa se nezavedno in avtomatično, saj se na ta
način osebnost oziroma ego vsakega določenega posameznika spoprijema z nevzdržno
situacijo in jo tako pokuša olajšati (Lamovec 1994a, 43).

Tudi Bele (2014, 13) definira obrambne mehanizme kot avtomatične psihične procese,
ki posameznike varujejo pred zaznavanjem zunanje ali notranje nevarnosti in pred
zaznavanjem stresorjev, pa tudi pred anksioznostjo. Obenem pa pravi, da novo
pojmovanje obrambne mehanizme opredeljuje kot vedenjski slog, ki se ga posameznik
tudi sam zaveda, ga zato lahko opazuje in o njem poroča, zato obrambni mehanizmi
niso več dojeti kot potlačevanje posameznikovega nezavednega gradiva.
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Ena izmed prvih in zelo znanih raziskovalk obrambnih mehanizmov je bila tudi Anna
Freud, ki je ugotovila, da se obrambni mehanizmi med seboj razlikujejo, in sicer se
delijo na (Bele 2014, 13):



arhaične oziroma psihotične (med te spadajo razcep, projekcijska identifikacija
in zanikanje);



primitivne oz. borderline (projekcija, introjekcija, identifikacija kot obramba,
izključevanje);



sofisticirane oz. nevrotične (potlačevanje, obračanje v nasprotje, obračanje proti
selfu);



»normalne« (asketizem, supresija, humor);



kompleksnejše (racionalizacija, kompenzacija, sublimacija, potlačevanje).

Prav tako pa med obrambne mehanizme spadajo tudi različne vrste disociacije
(ločevanje enega ali več aspektov self izkušenj od jedrnega občutka selfa), ki ščitijo
posameznika pred življenjsko ogrožajočimi situacijami in nevzdržnimi spoznanji, je pa
škodljivo, če kakršna koli oblika disociacije traja predolgo ali postane avtomatična.
Tako poznamo kognitivno disociacijo (distrakcija, zmedenost, praznina), čustveno
disociacijo (občutek zapuščanja telesa ali paraliza, otopelost, občutje mrtvosti v
notranjosti), disociacijo občutka kontrole (občutje tujosti ali nenavadnosti, občutek
opazovanja samega sebe, doživljanje drugih kot tujih ali nerealnih), vse bolj aktualna pa
je tudi somatska disociacija, ki pa se nanaša na disociativne simptome, ki jih
posameznik doživlja telesno, ne zmore pa jih integrirati v celoto, zato ji pravimo tudi
psihofiziološki spomin. V tem spominu je namreč posameznikova izkušnja razdeljena
na posamezne aspekte, ki jih posameznik ne zmore povezati v celoto in o njih
pripovedovati (Bele 2014, 13).

Obrambne mehanizme sprožijo predvsem situacije, ko je iz različnih razlogov ogroženo
psihično ravnovesje posameznika in ko bi lahko bila prizadeta posameznikova
samopodoba. »Uporaba« obrambnih mehanizmov je povsem nezavedna in pomeni
zatiskanje oči oziroma postavljanje zidu pred resničnimi problemi, torej povzročijo, da
vidimo stvari povsem drugačne, kot so v resnici, s tem pa začasno zmanjšajo tudi
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trenutne posameznikove napetosti in konstruktivnost ravnanja, pretirano uporabljanje
teh obrambnih mehanizmov pa lahko povzroči hude vedenjske težave in navsezadnje
tudi duševne motnje, saj se posameznik ujame v začaran krog. Jih pa v določeni meri
uporabljamo prav vsi in nimajo samo negativnih učinkov, v mnogih situacijah so
namreč prej koristni kot škodljivi, pomagajo pa nam ohranjati samospoštovanje,
spoštovati druge in vzdrževati našo pozitivno samopodobo (Musek, Tušak in Zalokar
Divjak 1999, 26).

Laughlin (1970) pravi, da so obrambni mehanizmi reakcija na zunanjo nevarnost, ki
izvira iz ogroženosti posameznikovega ega, ki se v tistem trenutku nahaja v hudem
čustvenem konfliktu. Zato trdi, da so funkcije obrambnih mehanizmov (Lamovec
1994a, 43–44):

1. ohranjevanje integritete ega,
2. ohranjevanje čustvene stabilnosti,
3. razreševanje emocionalnih konfliktov,
4. preprečevanje vrivanja že potlačenih posameznikovih vsebin nazaj v njegovo
zavest,
5. preprečevanje ali popolno odstranjevanje anksioznosti,
6. ohranjevanje in hkrati povečevanje posameznikovega samospoštovanja,
7. nadzorovanje nad impulzi in/ali skrivno zadovoljevanje le-teh ter
8. razvoj osebnostnih potez določenega posameznika.

Bistvo vseh teh funkcij obrambnih mehanizmov pa je, da posameznikom predstavljajo
emocionalno varovalko, z nezavednostjo in avtomatičnostjo pa omogočajo lajšati
notranje pritiske, ki bi bili sicer za določeno osebo nevzdržni, obenem pa poskušajo te
notranje težnje izražati na zavestno sprejemljive načine. In čeprav se teh procesov
posameznik ne zaveda, se ti kljub temu kažejo v njegovem specifičnem slogu soočanja s
težavami. Samega določenega soočanja s težavami se posameznik lahko zaveda, pa tudi
drugi ga lahko vidijo in opazujejo, se je pa potrebno zavedati, da ima lahko pretirana in
neustrezna uporaba obrambnih mehanizmov škodljive posledice, saj ti lahko, če
posameznik vztrajno poskuša izkriviti stvarno stanje, še povečajo konflikt, kar ga
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privede v začaran krog, iz katerega ni izhoda. Lahko pa tudi uporaba enega ali več
obrambnih mehanizmov postane v posameznikovem načinu vedenja tako prevladujoča,
da ga zaznamuje in nanj vpliva celo do te mere, da postane njegov način življenja
(Lamovec 1994a, 44).

1.1 Izvori obrambne komunikacije

Obrambni mehanizmi oziroma obrambne reakcije imajo v našem življenju precejšen
pomen, saj se z njimi naš jaz brani pred nesprejemljivimi nagonskimi impulzi, ki jih
poskuša lažno obvladati in prikazati v sprejemljivi obliki ali pa jih poskuša celo potisniti
s področja zavesti. Zaradi te posameznikove obrambe pred škodljivimi in ogrožajočimi
dejavniki ti njegovi uporabljeni obrambni mehanizmi težav ne rešijo, ampak jih le
potlačijo, zato lahko njihov ponavljajoči se učinek vodi v začarani krog nezadovoljstva,
kar pa sčasoma lahko vodi celo v resne čustvene motnje in nenazadnje celo v hude
nevrotske in psihosomatske motnje (Musek, Tušak in Zalokar Divjak 1999, 26).

Potrebo, da se zavarujemo, čutimo takrat, kadar se čutimo ogrožene. To se zgodi
predvsem takrat, ko posameznik čuti, da je ogrožena njegova lastna predstava o sebi
oziroma njegov »privatni jaz«, zato si za obrambo nadene masko, s katero se potem
kaže v javnosti in temu pravimo »javni jaz«. Takšna obrambna drža oziroma
komunikacija izvira že iz zgodnjega otroštva, saj prav vsak otrok občasno, ko naleti na
krivice, neizpolnjene obljube in sovražnost, čuti nemoč in tesnobo, ob tem pa mu prav
obrambni mehanizmi pomagajo, da se zavaruje in s tem preživi. Kasneje, v obdobju
odraslosti, pa mu ti mehanizmi prinašajo več škode kot koristi, saj mu preprečujejo
uspešno in pozitivno komunikacijo z drugimi (Lamovec 1994b, 277).

Posameznikova obrambna drža se kaže tako na verbalni kakor tudi na neverbalni
oziroma telesni ravni, obenem pa povečuje obrambno obnašanje tudi pri drugih ljudeh,
saj obrambno naravnani poslušalec izkrivlja to, kar dejansko sliši, lahko pa celo
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projicira lastna čustva in motive v vedenje druge osebe. Je pa obrambnih mehanizmov
veliko, prisotnost določenih obrambnih mehanizmov pa se razlikuje od posameznika do
posameznika, in sicer glede na njegovo osebnost, vedenje, samospoštovanje in
samopodobo. Prav vsak posameznik ima globoko v sebi zasidrane obrambne
mehanizme, ki ga oblikujejo in določajo (Lamovec 1994b, 277).

Na naše obnašanje tako vplivajo predvsem trije viri (Musek 2005, 84):

1. OSEBA SAMA, za katero so značilne tiste dispozicije oziroma zasnove in
značilnosti, ki jih posameznik že ob rojstvu, s svojo dedno zasnovo, prinese s
seboj na svet in k temu lahko prištevamo povsem svojstveno oziroma lastno
obnašanje in doživljanje vsakega posameznika. Potrebno je izpostaviti predvsem
tri dispozicije, in to so v prvi vrsti posameznikove potrebe, cilji, motivi in
nagoni. Druge so strukturne dispozicije, med katere spadajo osebnostne poteze
(npr. introvertnost, ekstravertnost), v zadnjo, tretjo skupino, pa spadajo
posameznikove kognitivne lastnosti, kot je npr. inteligentnost in druge
sposobnosti;
2. SITUACIJA, V KATERI SE TA POSAMEZNIK NAHAJA, kar se nanaša
predvsem na zunanjo situacijo oziroma na dražljaje in pobude iz okolja, ki na
posameznika zelo vplivajo in ga močno zaznamujejo (to so predvsem ostali
ljudje, ki ga obdajajo, oziroma družbeno in socialno okolje, v katerem živi);
3. INTERAKCIJA OZIROMA POVEZAVA MED OSEBO IN SITUACIJO, kar
pomeni, da je to, kako se bomo v določeni situaciji obnašali in tudi, kako bomo
to situacijo ali dogodek doživljali, odvisno predvsem od naših osebnih
značilnosti, po drugi strani pa je od vsake posamezne situacije odvisno, v
kolikšni meri se bo (če sploh) določena posameznikova značilnost manifestirala.
Interakcija med obema viroma je še posebej pomembna, saj je naše vedenje tako
skupek naših osebnostnih lastnosti kot tudi situacij, v katerih se znajdemo. Eno z
drugim se prepleta in nikakor ne izključuje.

Je pa dejstvo, da lahko različne situacije na različne ljudi vplivajo popolnoma drugače.
Vsak posameznik je individuum, zato se lahko v isti situaciji različni ljudje odzivamo
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različno. To lahko vidimo na primeru, ko dve različni osebi vprašamo (osebo A in
osebo B), kakšna se jima zdi neka tretja oseba (oseba C), ki je znanec obeh vprašanih
oseb (osebe A in osebe B). Oseba A bo npr. odgovorila, da se ji ta znanec oz. oseba C
zdi povsem neprijazna in dolgočasna, medtem ko bo oseba B za istega znanca oz. osebo
C rekla, da je zelo simpatična in prijazna. Iz tega je razvidno, da lahko ista situacija (v
našem primeru oseba C), povsem različno vpliva na določene posameznike (Musek
2005, 86).

1.2 Soočanje s stresom in psihičnimi obremenitvami

Psihološke težave, kot so stres in kriza, katerih povod so frustracije in konflikti, so
sestavni del življenja slehernega posameznika, zato jih bolj ali manj dojemamo kot
normalne življenjske pojave, ki se lahko kažejo v hudi ali blagi oziroma manj hudi
obliki. Če se te težave pojavljajo v zmerni obliki, nas spodbujajo in nam predstavljajo
izzive, ki popestrijo življenje, če pa se pojavljajo prepogosto, nas obremenjujejo in naše
življenje otežujejo do te mere, da že lahko govorimo o duševnih obremenitvah ali celo o
duševnih krizah, ki so posebna oblika duševne obremenitve. Taki pojavi, ki duševno, pa
tudi telesno, obremenjujejo našo osebnost, se imenujejo stresorji, njihove posledice, ki
bodisi pozitivno bodisi negativno (v večini primerov) vplivajo na nas, pa označujemo z
vsem dobro poznanim izrazom stres. Vsi zgoraj omenjeni dejavniki vplivajo na naše
vedenje in počutje ter nas duševno obremenjujejo, zato je zelo pomembno, kako jih
sprejmemo, se nanje odzovemo in na kakšen način jih obvladamo oziroma se z njimi
spoprimemo. Če se namreč z njimi ne znamo spopasti na pravilen način, lahko naše
življenje uničijo oziroma spremenijo tudi do te mere, da se posameznikovo ravnovesje
poruši in ostane za vedno psihično obremenjen in zaznamovan. Zato imajo tukaj izreden
pomen načini soočanja z izzivi, in sicer nekonstruktivno oziroma konstruktivno
soočanje, predvsem pa tudi obrambno reagiranje (Musek, Tušak in Zalokar Divjak
1999, 22–27).
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Raziskave stresa so pokazale, da na pojav obrambnih mehanizmov, pojmovanih tudi kot
vedenjski slogi, vpliva način spoprijemanja s stresom, s stresnimi situacijami, ki na
posameznika vplivajo ogrožajoče. Spoprijemanje z njimi tako lahko delimo na
obrambno in na realistično. Obrambno spoprijemanje s stresom je manj uspešno,
medtem ko je realistično spoprijemanje s stresom usmerjeno na sam problem in je zato
po definiciji uspešnejše. Ob tem pa je ključnega pomena tudi posameznikova »ocena«
stresne situacije in njegove možnosti za akcijo. Ocen je več vrst, kot prva pa se pojavi
primarna ocena. Ta se nanaša na pomembnost samega dogodka oziroma na učinek, ki
bi ga utegnila imeti ta situacija na posameznika. Učinek je lahko irelevanten ali pa
neugoden oziroma ugoden in če ocenimo, da bi učinek lahko bil ugoden, takšna
situacija predstavlja posamezniku izziv. Če pa je dogodek že sprva neugoden, to
obravnavamo kot izgubo, predvsem kot izgubo samospoštovanja ali ljubljene osebe. V
primeru, ko pa pričakovani negativni dogodek še ni nastopil, pa takšno situacijo
posameznik doživlja kot grožnjo svoji integriteti (Lamovec 1994c, 84).

Kot naslednja se pojavi sekundarna ocena. Ta se pojavi takrat, ko smo splošno naravo
situacije že ocenili in se nanaša na možnosti, ki jih imamo za spoprijemanje z določeno
situacijo. Nekatere situacije so dokončne (kot je npr. smrt ljubljene osebe), druge pa
nakazujejo možnost spremembe. Na osnovi sekundarne ocene se posameznik lahko
odloči za določeno strategijo spoprijemanja z izzivom, ki je lahko dveh vrst, in sicer se
lahko osredotoča na obvladovanje problema ali pa na uravnavanje emocij. Slednje lahko
uravnavamo s pomočjo obrambnih mehanizmov ali pa s kognitivnim prestrukturiranjem
zavzamemo do situacije novo perspektivo (Lamovec 1994c, 84–85).

Po koncu akcije oziroma ogrožajoče situacije pa kot zadnja nastopi ponovna ocena, ki
posamezniku pove, če je bilo spoprijemanje s stresom uspešno, ali pa bo potrebno
uporabiti še dodatne, nove strategije. Ta zadnja točka, ponovna ocena, pa lahko
spremeni tako primarno kakor tudi sekundarno oceno. Bistvo vseh treh ocen je, da
vsebujejo dejanja, ki jih posameznik izvaja namerno in niso posledica avtomatičnih
reakcij. Vse te ogrožajoče situacije in tudi situacije, ki predstavljajo izziv, pa povzročajo
biokemične razlike tudi v telesnih reakcijah posameznikov. Posameznik se namreč
fizično povsem drugače počuti, če mu določena situacija predstavlja izziv, kot pa če se
v določeni situaciji počuti ogrožajoče (Lamovec 1994c, 85).
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Večina kriz je situacijskih, npr. izguba službe, smrt družinskega člana, kronična bolezen
ipd. (Lamovec 1994c, 10). Lahko pa tudi reakcije drugih oseb spodbujajo in vzdržujejo
posameznikov stres, kajti ko je posameznik pod hudim pritiskom, bo naredil vse, da bo
čim bolj ublažil svoja boleča in neprijetna občutja. Ob tem pa je njegov vedenjski odziv
pogosto negativen, s tem pa sproža tudi negativne reakcije drugih oseb, kar pa njegov
stres še dodatno poveča. Tako temu pravimo »konfliktni krog«, saj se v njem
izmenjujejo posameznikove potrebe in pričakovanja drugih. Ta začaran konfliktni krog
pa lahko prekinemo edino tako, da smo čim prej sposobni prepoznati, kaj se s tem
posameznikom dogaja, hkrati pa analiziramo vsebine in poiščemo najbolj sprejemljivo
rešitev problema oziroma dane situacije (Obid in Rapuš Pavel 2009, 432). Kljub temu
da ob besedi »kriza« pomislimo le na negativne stvari, na spremembe, ki bodo povsem
spremenile naše življenje, pa ima vsaka kriza tudi svojo dobro plat, saj nas prisili, da na
svoje življenje pogledamo z drugačnega zornega kota. In kljub temu da nas vsaka kriza
potisne v kot, ko se počutimo povsem obupane, izgubljene in pesimistične, že kmalu po
nastopu teh kriznih situacij oziroma dogodkov spoznamo, da smo vendarle lahko dovolj
močni, da te krize premagamo, pri tem pa nam seveda pomagajo naša socialna mreža,
prijatelji in sorodniki, izražanje čustev in seveda določeni obrambni mehanizmi
(Lamovec 1994c, 10).

V obdobju krize je najhujša začetna faza. Pojavi se tik po začetnih odzivih na
spremembo. Vključuje vsa mogoča čustva, ki se med seboj prepletajo in izmenjujejo, in
sicer najprej čustva groze, žalosti, strahu in jeze, ki pa jih kmalu lahko zamenja
olajšanje in celo evforija. So pa posamezniki v tem obdobju zaradi nasprotujočih se
čustev zelo zmedeni, saj je kar naenkrat teh čustev preveč in se med njimi ne znajdejo.
Te reakcije so v kriznih situacijah povsem običajne, česar se mora posameznik tudi
zavedati, saj bo tako to burno dogajanje lažje prenesel (Lamovec 1994c, 10). Tukaj
potrebuje še posebno pozornost in pomoč mladostnik, ki je v svojih najbolj občutljivih
letih. Ključ do njegovega dobrega (nestresnega) počutja v obdobju adolescence je ta, da
generacije živijo v sožitju in obenem sprejemajo mladostništvo v celoti. Le s tem lahko
mladostniško psiho odkrivajo in negujejo njen namen in njeno skrito moč (Siegel 2014,
33).
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Ob koncu te faze pa se lahko nenadoma pojavi presenetljiva mirnost in občutek, da je
najhuje mimo, pri čemer pomagajo obrambni mehanizmi, predvsem zanikanje in
racionalizacija, ki so koristni zato, ker pomagajo vzpostavljati upanje in notranji mir.
Kljub temu pa to ni konec burnega čustvenega dogajanja, saj sledi druga faza, ki se
pojavi povsem brez opozorila. Oseba se kar naenkrat znajde povsem na dnu. Pojavijo se
občutja nizkega samospoštovanja, obupa in neustavljive jeze. Vse to pa naznanja prehod
v tretjo fazo, za katero je značilno še nadaljnje zniževanje posameznikovega
razpoloženja in samospoštovanja (Lamovec 1994c, 11).

Tukaj je za nadaljnje normalno delovanje in kot strategija za samopomoč potrebno
izražanje čustev osebam, ki znajo prisluhniti in ki ta čustva obravnavajo kot normalna,
čeprav so morda v popolnem nasprotju s prevladujočimi normami. Mnogim se namreč v
tem obdobju ruši svet, kot sami pravijo, zato nujno potrebujejo pogovor, ki jim bo vsaj
malo izboljšal počutje in njihov pesimističen pogled na svet (Lamovec 1994c, 11). Za
starše pa sta ključnega pomena za pomoč njihovim mladostnikom v času stiske
predvsem red in opora. S tem jim stojijo ob strani, hkrati pa jim pomagajo najti lasten
glas (Siegel 2014, 36).

Tipični odzivi v tretji fazi temeljijo na zanikanju, saj kljub temu da se posameznik
globoko v sebi zaveda, da je soočen z nekim problemom, za dejansko soočenje še ni
pripravljen in zato se pogosto poslužuje izjave kot »bo že kako«, ob tem pa sanjari,
kako bi se stvari lahko odvijale drugače. Druga posledica zanikanja je tudi razmišljanje,
da se posameznikovo življenje lahko vrne nazaj, v čas pred spremembo. S tem
izkrivljenim razmišljanjem si posameznik vzbuja upanje, ki pa je v tej fazi povsem
nerealno, kljub temu pa igra pomembno vlogo, saj posameznika varuje pred nemočjo in
popolnim obupom, ne glede na to, da sta strah in jeza še vedno zelo izrazita. Strah
namreč izvira iz nejasne in pesimistične predstave o prihodnosti, medtem ko jezo
povzroča frustracija ob izgubi (nekoga ali nečesa). Se pa kmalu, kot posledica
obrambnih mehanizmov, pojavi občutek večjega nadzora nad življenjem (Lamovec
1994c, 11).
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V tej fazi je za posameznika bistveno ohranjanje samospoštovanja, kar pa ne pomeni
zanikanja tesnobe in žalosti, saj lahko povsem vsa negativna čustva doživljamo brez
upada samospoštovanja. Zato je tukaj še zmeraj pomembno izražanje čustev vključno z
njihovo stabilizacijo, kar pomeni, da ne smemo razmišljati v smeri: »ne zmorem…«,
»nisem za nobeno rabo«, ampak moramo ta naša čustva in razmišljanje spremeniti v
optimistično gledanje na svet in na prihodnost (Lamovec 1994c, 11).

Weinstock (1967) je bil prvi izmed avtorjev, ki se je ukvarjal z raziskovanjem
obrambne in realistične strategije spoprijemanja z izzivi. Njegove bistvene ugotovitve
so bile, da je razvoj nekaterih obrambnih mehanizmov tesno povezan z družinskimi
pogoji, tako v zgodnjem kot tudi v poznem otroštvu in adolescenci, realistične strategije
pa so bolj kakor z družinskimi pogoji povezane s stopnjo kognitivne razvitosti. So pa
strategije spoprijemanja z izzivi bolj odvisne od dane situacije kot pa od neke trajne
dispozicije, ki predstavlja osnovo za osebnostne lastnosti vsakega posameznika.
Bistvena vloga obrambnih reakcij je, da varujejo posameznika pred fragmentacijo, ki
nastopi v skrajnih situacijah kot akomodacija na stres. Takšna posameznikova
akomodacija pa je v popolnem nasprotju s posameznikovim dojemanjem sveta in je
lahko le trenutna reakcija zmedenosti ali pa je trajnejša (Lamovec 1994c, 85–87).

1.2.1 Stres pri otrocih in mladostnikih

Občutljivost na stres je odvisna od starosti, zrelosti in izkušenj. Prav zato so otroci in
mladostniki slabše sposobni oceniti, kateri dejavniki so za njih ogrožajoči in kateri niso
(Dernovšek, Gorenc in Jeriček 2006, 14), kajti mladostništvo je naporen čas, poln
zmedenosti, vznemirjenja, nelagodij in nepredvidljivosti, vse to pa so dejavniki, ki
mlade lahko ženejo v stisko (Siegel 2014, 32). Ostale težave pa nastanejo zaradi
delovanja različnih stresorjev, ki vplivajo na nastanek določenih motenj vedenja,
izogibanja in izolacije, učnih težav, telesnih znakov in kretenj ipd. Ti stresorji so velika
grožnja in nevarnost mladostnikom predvsem v času adolescence, saj se mladi lahko
nanje odzovejo na povsem neprimerne načine, npr. tako, da se zatekajo v prekomerno
hujšanje ali hranjenje, posežejo po drogah in alkoholu ali uporabljajo druge načine
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vedenja, s katerimi želijo te stresorje vsaj deloma ublažiti ali jih premagati (Dernovšek,
Gorenc in Jeriček 2006, 15).

Najpogostejši stresorji pri otrocih in mladostnikih so (Dernovšek, Gorenc in Jeriček
2006, 14):



slaba samopodoba in negativne misli o sebi,



telesne spremembe, povezane s procesom odraščanja,



šolske zahteve oz. obremenitve in preobremenjenost z izvenšolskimi
dejavnostmi,



nestrinjanja z učitelji,



težave v komuniciranju z vrstniki in v navezovanju novih socialnih
stikov,



nezdravo življenjsko okolje (npr. nefunkcionalna družina ipd.),



ločitev staršev in razpad družine,



kronične bolezni in smrt (v družini ali v drugem posameznikovem
primarnem življenjskem okolju),



selitve in menjava šole,



previsoka pričakovanja staršev,



finančne težave v družini,



prva ljubezen oz. zaljubljenost.

Seveda pa se določeni posamezniki uspešneje soočajo s svojimi težavami in jih tudi
boljše obvladujejo kot drugi, kar je odvisno od posameznikove frustracijske tolerance
(odpornosti proti obremenitvam) in njegovih osebnih lastnosti. Frustracijska toleranca
se kaže v tem, kolikšno stopnjo frustracije lahko posameznik prenese brez večjih
negativnih posledic, odvisna pa je od posameznikovih osebnostnih lastnosti, še posebej
od čustvene stabilnosti, saj so čustveno stabilnejši posamezniki odpornejši na
obremenitve in stres, tako tudi večje obremenitve prenašajo z malo negativnih posledic,
medtem ko drugi posamezniki zelo težko prenašajo že manjše obremenitve (Musek in
Pečjak 2001, 222).
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Če na obremenitve gledamo kot na izziv, ki nas spodbuja k njihovemu premagovanju,
bo obvladovanje le-teh dosti bolj uspešno, kot če bomo v njih videli grožnjo, ki se ji ni
mogoče izogniti. V tem primeru bodo namreč naše vedenje vodili strah, zaskrbljenost,
obup in jeza. Zavedati se moramo torej, da se posamezniki v istih situacijah vedejo in
odzivajo različno, kar pa je odvisno predvsem od njihovega dojemanja določene
situacije (Musek in Pečjak 1997, 105–106).

Sposobnost, da otrok in mladostnik vzpostavi in vzdržuje optimalno telesno in psihično
ravnovesje, je odvisna od njegovih bioloških lastnosti, od zadovoljenosti njegovih
osnovnih potreb, od življenjskih izkušenj in s tem povezane količine frustracij, ki jim je
bil priča, predvsem pa od njegove prilagodljivosti in sposobnosti predelovanja teh
frustracij oziroma stresorjev, ki lahko pri posamezniku povzročijo patološke odklone v
njegovem delovanju in vedenju. Je pa vpliv teh stresorjev odvisen od posameznikove
starosti ter njegove čustvene in intelektualne zrelosti. Tako je npr. za majhnega otroka
ločitev od staršev velik stresor, za mladostnika pa nesprejetost s strani vrstnikov, učni
neuspeh in slabi odnosi oziroma konflikti s starši, saj so prav starši tisti, ki imajo
izredno pomembno vlogo pri osebnostnem razvoju otrok in mladostnikov, največkrat
so ravno prav oni tisti, ki vplivajo na nastanek različnih psihopatoloških odklonov pri
svojih otrocih (Ilin 1997, 145–146).

Vse frustracije pa niso škodljive, nekatere so namreč za otroke in mladostnike celo
koristne, saj jih spodbujajo k osebnostnem zorenju in k prilagajanju na okolje, v
katerem živijo. Težave pa predstavljajo tiste frustracije, ki so prepogoste in premočne za
posameznikovo osebnost, saj ga s tem pripeljejo do zloma njegovega obrambnega
sistema, posledice tega pa so lahko psihosomatski simptomi, nevrotične obrambe in
vedenjske motnje. Zaznana pogostost teh prilagoditvenih motenj je pri otrocih in
mladostnikih nekje 5–10%, veliko odklonov pa ostane neodkritih (Ilin 1997, 146).
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1.3 Psihoanalitični pogled na obrambne mehanizme

Prvi, ki je poskušal razložiti delovanje obrambnih mehanizmov, je bil Sigmund Freud.
Sprva je sicer pod pojem »obramba« uvrščal različne modifikacije obrambnih operacij,
med katerimi se je še posebej osredotočil na mehanizem potlačitve oziroma represije. S
tem ko se je posvetil razlagi in razumevanju pojma »potlačitev«, je postavil temelje
psihoanalizi, katere delovanje brez razlage pojma potlačitve ne bi bilo mogoče. Nekaj
časa kasneje, natančneje leta 1915, pa je Freud začel uporabljati izraza »potlačitev« in
»obramba« kot sinonima, hkrati pa je menil, da obrambno delovanje posameznika
izhaja iz anksioznosti. Razločevanje med obrambnimi mehanizmi je Freud ponovno
vpeljal šele v obdobju od leta 1923 do 1938, čeprav je potlačevanju še zmeraj pripisoval
bistveno vlogo. Ostali obrambni mehanizmi naj bi potlačevanje le utrjevali in
dopolnjevali, je pa trdil, da lahko potlačevanje skupaj z vsem ostalim obrambnim
delovanjem vpliva na čustva, vedenje, ideje in telesne spremembe slehernega
posameznika. Je pa zanimivo, da Freud v času njegovega psihoanalitičnega delovanja ni
nikoli podal jasne in konsistentne razlage potlačevanja in ostalih obrambnih
mehanizmov, ampak se je posvetil predvsem iskanju le-teh (Lamovec 1994a, 28).

Freud opisuje delovanje obrambnih mehanizmov s prepletanjem (gonskih-spolnih,
agresivnih) impulzov in oblikovanjem posameznikovega jaza. Pravi, da ko
posameznikov nadjaz določenim impulzom in težnjam nasprotuje, se posameznikov jaz
začne raniti na način, da tem impulzom ne dovoli vstopa v zavest, saj so ti za
posameznika, predvsem za njegovo zavest, preveč nesprejemljivi in neobvladljivi in bi
zato lahko ogrozili posameznikovo duševno ravnovesje. Posledično se ravno zaradi
obrambe jaza v posamezniku sproži

nezavedna cenzura. Ta izzove delovanje

obrambnih mehanizmov, med katerimi še posebej izstopa potlačevanje, ki je med vsemi
obrambnimi mehanizmi najpogostejše, saj vpliva na to, da neki (za nas) neprijetni
dogodek, izkušnjo ali spomin, potisnemo globoko v nezavedno, da se le-tega potem ne
moremo zavedati in nam nadaljnje zavestno ne more več škodovati (Musek 2005, 62).
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Kljub temu pa dolgoročno tudi to potlačevanje določenih stvari ne prinaša ničesar
dobrega, saj lahko huda oziroma trajnejša zavrtost agresivnih teženj in impulzov, ki jo
povzročijo hude psihične travme, to napetost, ki je potisnjena globoko v posameznika,
le še stopnjuje. Te težnje, ki so globoko zasidrane v posameznikovi podzavesti, se ne
morejo sprostiti v neki normalni obliki, zato se njihova energija in notranja napetost le
še povečujeta. Posameznik to doživlja kot stanje tesnobe oziroma anksioznosti, poleg
tega pa se lahko pojavljajo še drugi nevrotski oziroma psihopatološki simptomi. Ti
simptomi pa se pogosto pojavljajo v obliki različnih obrambnih mehanizmov, delovanje
le-teh pa je lahko zelo zapleteno (Musek 2005, 62).

Prav tako natančno pa se je Freud posvečal tudi pojmu »instinkt«, ki ga je povezoval z
delovanjem obrambnih mehanizmov. Trdil je, da je instinkt nek afektivni naboj, ki se
sprošča na čustvenem, vedenjskem ali celo telesnem področju vsakega posameznika. In
če zadovoljitev instinkta prinaša več neugodja oziroma bolečine kot ugodja, potem
posameznik ta instinkt potlači globoko v svojo zavest oziroma ga poskuša odstraniti iz
zavesti in ga hkrati držati daleč stran od nje. Ta proces pa poteka zelo individualno, kar
pomeni, da se od posameznika do posameznika razlikuje, je pa potlačitev zelo mobilna,
saj neprestano pritiska, da bi dobila vstop v zavest, zato zahteva nenehno porabo
energije, s katero se ji preprečuje ta vdor v zavest. Tako lahko posameznik vpliva na ta
potlačen instinkt na tri načine, in sicer tako, da ga v celoti zatre, lahko ga samo inhibira
in se zato odvečna energija sprošča navzven kot anksioznost ali kak drug afekt. Tretja
možnost pa je, da potlačitev ne uspe, posameznika pa v tem primeru preplavijo občutki
hude anksioznosti, neugodja in bolečine. Bistvo kakršnega koli potlačevanja je, da se z
njim izognemo bolečini in neprijetnim občutkom, ki jih povzročajo hudi spomini na
travme in so ravno zaradi tega zavestnemu jazu neznosni (Lamovec 1994a, 29–32).

1.3.1 Nezavedno/zavedno in obrambni mehanizmi

Freud je trdil, da duševnost vsakega posameznika vsebuje del, ki je zakopan globoko v
njegovi notranjosti in se imenuje nezavedno. Ta nezavedni del ni neposredno dostopen
zavestnemu proučevanju, kljub temu pa vpliva na posameznikovo ravnanje in
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doživljanje. Trdil je, da so v posameznikovem nezavednem delu potlačeni vsi spomini
na zgodnja otroška leta in doživetja v tistih letih, še posebej na otrokova zgodnja čustva,
konfliktne in travmatične dogodke. In prav ti spomini se nahajajo v enem od dveh
glavnih nezavednih delov osebnosti, v idu in superegu, obrambni mehanizmi ega pa jim
preprečujejo prodreti v zavest. Ego je namreč tisti del duševnosti, ki je v stiku z
realnostjo in prav zato razvije obrambne mehanizme, da se obvaruje pred
nesprejemljivimi in ogrožajočimi vsebinami nezavednega dela duševnosti (Hayes in
Orrel 1998, 459). Je razumski del posameznikove osebnosti, ki predvideva posledice
razmišljanja in dejanj (Praper 1992, 74). Včasih pa, kadar ego ne opravlja svoje vloge,
te nezavedne vsebine duševnosti prodro na dan, vendar v spremenjeni in izkrivljeni
obliki, kot npr. v sanjah, lahko pa tudi kot načini razlaganja dvoumnih slik ali pa se
kažejo celo v govornih spodrsljajih (Hayes in Orrel 1998, 450).

Freud je torej menil, da se človekova osebnost deli na tri dele: id, ego in superego. Id
oziroma ono vsebuje vse prirojene potrebe, temeljne impulze in instinkte. Izoblikuje se
takoj, ko se posameznik začne srečevati z zahtevami zunanjega sveta. Deluje po načelu
ugodja in užitka, zato je to zelo sebičen del posameznikove duševnosti oziroma
osebnosti, kajti zahteva takojšnjo zadovoljitev vseh posameznikovih želja (Hayes in
Orrell 1998, 266) in je odgovoren za posameznikove neracionalne zahteve (Praper
1992, 74). Če te želje niso nemudoma zadovoljene, se pojavi frustracija, ki pa nadalje
povzroči nezadržano agresivnost, »lakota« (nagon, želja, težnja po nečem) pa takojšen
stik s prvo užitno stvarjo. Reakcije ida so namreč zelo skrajne, prvinske in nagonske.
Gre za neobvladljive vzgibe, ki se jim posameznik ne zmore upreti (Hayes in Orrell
1998, 266–267).

Ego oziroma jaz je naslednja stopnja, ko otrok oziroma posameznik spozna, da
obnašanje na ravni ida ni družbeno sprejemljivo, zato se oblikuje vedenje oziroma del
osebnosti, ki temelji na načelu realnosti. Ta del osebnosti se odcepi od ida, vseeno pa
skuša zahtevam ida ustreči na način, ki je usklajen z realnostjo in ki osebi kasneje ne
povzroča nobenih težav (Hayes in Orrell 1998, 267). Tako je lahko ego včasih tudi v
konfliktu med principom ugodja in principom realnosti. Hkrati se lahko upira in
prepušča impulzom, ali pa za doseganje kompromisov uporablja svoje funkcionalne
enote, kot so varovalni oziroma obrambni mehanizmi (Praper 1992, 74).
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Superego oziroma nadjaz je tretji del osebnosti, ki se razvije skozi razvoj otroka in se
oblikuje v »ponotranjenega starša«. Je v bistvu rezultat prve identifikacije s starši. Gre
za moralni del duševnosti, ki ga sestavljajo norme in vrednote in ki otroku oziroma
posamezniku pove, kaj lahko stori in česar ne sme, obenem pa vsebuje vse dolžnosti,
odgovornosti in ideje, ki jih mora posameznik razviti in usvojiti kot del odraščanja v
družbi (Hayes in Orrell 1998, 267). To je neracionalni del posameznikove psihe, ki daje
prednost principom in normam ter zahteva samoodpovedovanje. S tem pa lahko
povzroča spet nove konflikte (Praper 1992, 74). Najpogosteje se navzven kaže v obliki
kritike, ki jo jaz doživlja kot občutek krivde, velikokrat pa je ta del osebnosti nerealen,
kajti posamezniku zastavlja previsoke cilje, ki niso uresničljivi. Tako je bistvena naloga
ega, da vzdržuje ravnovesje med superegom in realnostjo (Hayes in Orrell 1998, 267).

Če povzamemo, Freud opisuje posameznikovo notranje ravnovesje kot sklop treh
dejavnikov oziroma zahtev, in sicer: zahteve ida, superega in ega ali realnosti. Stanje
ega opisuje kot psihodinamično ravnovesje med zgoraj omenjenimi sklopi zahtev, ki se
stalno spreminja in prav zato tudi njegov pristop k preučevanju osebnosti imenujemo
psihodinamičen, saj sta id in superego nezavedna dejavnika, ego pa je tisti, ki jima
preprečuje vdor v zavest. Soočenje z njima bi namreč posameznika preveč vznemirilo in
ga prehudo ogrožalo. Prav zato pa ego razvije niz obrambnih mehanizmov, ki
posameznika branijo oziroma varujejo pred pritiski ida in superega (Hayes in Orrell
1998, 268).

1.3.2 Freudova delitev obrambnih mehanizmov

Freud razlikuje več obrambnih mehanizmov, med najpomembnejše pa uvršča (Hayes in
Orrell 1998, 268):



projekcijo – svoje slabe namene, navade ali čustva posameznik pripiše drugi
osebi;
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represijo ali potlačevanje – določen spomin oziroma dogodek posameznik
tako temeljito potlači v podzavest, da se ga ne bo mogel nikoli več spomniti;



sprevrženje – se nanaša na prav nasprotne reakcije, saj oseba nekaj tako močno
izrine iz zavesti, da se sprevrže v lastno nasprotje;



racionalizacijo – za povsem določeno dejanje si posameznik najde razumno
opravičilo, čeprav ga je dejansko našel po trenutnem vzgibu.

Človek tako razvije obrambo zaradi ogroženosti, ki mu jo povzročajo določeni
dejavniki, določeni dogodki in stresorji. Obramba, ki jo razvije, pa ščiti njegov jaz pred
soočenjem s tem, kar se mu dejansko dogaja in ta obramba se lahko nanaša na
zanikanje, ko si posameznik ne prizna, da sploh obstaja kakšna neusklajenost, ali pa na
izkrivljanje, pri čemer oseba popači ali na kakšen drug način spremeni spomin na
travmatično izkušnjo zato, da jo ta manj ogroža. Vsak posameznik v svojem življenju
vsakodnevno uporablja določene obrambne mehanizme, v nekaterih primerih pa lahko
pretirana uporaba ekstremnih obrambnih mehanizmov vodi celo do hujših psihičnih
motenj (Hayes in Orrell 1998, 280–281).

Obrambni mehanizmi predstavljajo nezavedni del ega, s katerimi se le-ta brani pred
prvinskimi, nagonskimi impulzi, ki jih v svoje dobro poskuša potisniti z zavestnega
področja. So impulzivni, samodejni, pretežno nezavedni vedenjski vzgibi, ki pomagajo
posamezniku ohraniti njegovo ravnovesje in mu olajšati vsakodnevne tegobe in stres,
hkrati pa služijo popravljanju nastalih motenj, še posebej takrat, ko se posameznik
znajde v stresnih trenutkih in položajih, ki niso skladni z njegovim telesnim, duševnim,
duhovnim, socialnim, bivanjskim in kulturno-zgodovinskim razvojem (Musek 2005,
62). Psihoanaliza pa jih razlaga kot psihične procese, s katerimi poskušamo razreševati
konflikte med nagonskimi težnjami, čustvi in dejansko realnostjo (Lamovec 1994a, 28).

Ko je Freud preučeval te zgodnje travme in dogodke, ki ogrožajo posameznikovo
identiteto, je trdil, da ima na razvoj osebnosti najbolj močan in trajen vpliv predvsem
prvih pet let otrokovega življenja (Hayes in Orrell 1998, 451).
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1.4 Sodoben pogled na obrambne mehanizme: zaznavna in kognitivna
raven

Na področju zaznavanja se je ob koncu 50. let 20. stoletja pojavila nova usmeritev,
poimenovana »new look«, ki je na novo opredelila pojem obrambnih mehanizmov. Ta
usmeritev je trdila, da obrambni mehanizmi delujejo na dveh ravneh: na izkrivljanju
zaznav in na refleksivnem zavedanju vsebin. In prav to izkrivljanje zaznav in odsotnost
višje ravni zavedanja služi obrambi samospoštovanja. Tako lahko obrambno
naravnanost izzove vse tisto, kar ogroža samospoštovanje in vzbuja anksioznost, sami
obrambni mehanizmi pa se ohranjajo s pomočjo vedenjskih navad. Kljub ustaljenim
vedenjskim navadam pa obrambni mehanizmi v bistvu delujejo avtomatično in povsem
nezavedno (Lamovec 1994a, 35–36).

Ena izmed najpomembnejših novosti glede pojmovanja obrambnih mehanizmov pa je
ta, da predstavljajo vedenjski slog in niso več povezani z nezavednim potlačenim
gradivom. Tako lahko ta vedenjski slog opazujemo, posameznik pa lahko tudi sam
poroča o njem (Lamovec 1994a, 37).

Sodobne trditve o obrambnih mehanizmih so (Lamovec 1994a, 37):

1. obrambnih mehanizmov ne povzročajo popolnoma vsi neprijetni oziroma boleči
dražljaji, ampak samo tisti, ki ogrožajo samospoštovanje;
2. predpostavka o vztrajanju nezavednih, potlačenih vsebin, je nepotrebna;
3. obrambni mehanizmi se izražajo preko posameznikovih akcijskih teženj in
njegovega vedenja, ki se izraža na kognitivni in zaznavni ravni;
4. ogroženost posameznika vpliva na celotno njegovo vedenje oz. na vse segmente
njegovega vedenja in ne le na tiste, ki so s to ogroženostjo neposredno povezani;
5. proces pojavitve obrambnih mehanizmov je avtomatičen, kljub temu da so
obrambni mehanizmi posledica določene naravnanosti, ki pa je lahko zavedna in
deluje v smislu izogibanja, premlevanja ali preko poskusov prestrukturiranja.
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Nov pogled na obrambne mehanizme se je začel osredotočati tudi na individualne
razlike v obrambni naravnanosti in tako trdil, da nekateri obrambni mehanizmi delujejo
v smeri izogibanja ogrožajočemu dražljaju, spet drugi pa v smeri približevanja temu
dražljaju. Ta os izogibanje – približevanje, ki izhaja iz obrambne naravnanosti, je tako
postala temelj nove osebnostne dimenzije, in so jo poimenovali represija – senzitizacija,
kar pomeni, da so na eni strani osi osebe, pri katerih prevladujejo reakcije izogibanja
ogrožajočim dražljajem in njihovim posledicam, kot so represija oz. blokiranje
razumevanja, zanikanje oz. blokiranje zaznav in različne vrste racionalizacij oz.
kognitivnega prestrukturiranja, na drugi strani pa osebe, ki s svojim vedenjem poskušajo
zmanjšati

anksioznost

s

pomočjo

približevanja

in

poskušanja

obvladovanja

ogrožajočega dražljaja. K temu se prištevajo intelektualizacija, kar se nanaša na razcep
med čustvi in razumom ob prevladovanju slednjega, tudi razna obsesivna vedenja in
nenazadnje tudi kompulzivno premlevanje, saj poskuša posameznik z določenimi
»rituali« izničiti določeno doživetje (Lamovec 1994a, 37–38).

1.5 Glavni obrambni mehanizmi

Ugotovljenih je 22 obrambnih mehanizmov, v nadaljevanju pa je predstavljenih 10
najpogostejših in najizrazitejših (Musek in Pečjak 1997, 107–108):

1. identifikacija: v situacijah, ko posameznik čuti tesnobo in notranjo praznino,
skuša svojo samopodobo izboljšati tako, da si prilasti pozitivne lastnosti drugih
oseb (uspešnih, uglednih, cenjenih oseb), se z njimi poistoveti in s tem doseže
pozitivno samospoštovanje; to je še posebej pogosto med mladimi, ki se
zgledujejo oziroma imajo za svoj vzor filmske igralce, pop zvezdnike ali
svetovno znane športnike;
2. kompenzacija: ko se posameznik npr. na nekem področju počuti šibkega, bo
poskušal ta svoj primanjkljaj nadomestiti na ta način, da se bo izkazal na nekem
drugem področju z namenom zavarovati se pred občutkom manjvrednosti; za
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primer lahko vzamemo učenca, ki ima slabe ocene, zato se bo skušal dokazati v
športu ali umetnosti;
3. nadkompenzacija: je prisotna takrat, ko se posameznik na nekem področju
počuti manjvrednega, vseeno pa s trdim delom, vztrajnostjo in voljo poskuša
odpraviti ta primanjkljaj in se hkrati razvijati in uveljavljati prav na tem
njegovem šibkem področju, s tem pa ohranja in krepi svoje samospoštovanje; to
lahko ponazorimo z osebo, ki je imela izrazito govorno napako, vendar se je
tako dolgo trudila, da je to svojo slabost v celoti odpravila;
4. potlačitev oz. represija: odločitve in dogodke, ki so preveč neprijetni, težko
sprejmemo ali pa jih celo potlačimo, kar pomeni, da posameznik

poskuša

neprijetne dogodke, neuresničene želje ali motive, ki niso v skladu z družbenimi
normami, izriniti iz zavesti, jih pozabiti, v bistvu pa jih samo potlači v polje
nezavednega (jih NE pozabi), s tem pa konflikta ne rešuje, se z njim ne
spoprijema, ampak ga le odrine (za določen čas), s tem pa si nakoplje še več
težav, saj se zaradi teh nerazrešenih težav na ravni nezavednega lahko pri
posamezniku pojavijo različni strahovi in bojazni, tudi psihosomatske težave,
kajti te potlačene vsebine motijo in nezavedno vplivajo na delovanje
posameznika;
5. zanikanje oz. negacija: posameznik se obnaša, kot da konflikta ali težave sploh
ni, s tem pa se ne sooča s težavami in ostaja nekritičen do burnega dogajanja v
nas in okoli nas; posameznik tako beži iz realnosti, saj si zatiska oči pred dejstvi,
svet pa si raje ustvari po svojih lastnih potrebah in nerealnih željah: to je najbolj
razvidno pri alkoholiku, ki uporablja zanikanje kot njegov najosnovnejši način
obrambe;
6. premestitev: se nanaša na dejanje, ko določenih čustev ne izrazimo osebi, ki so
ji ta čustva prvotno namenjena, ampak tarča naših čustev postane neka druga,
sekundarna oseba, ki ji ta čustva v bistvu sploh niso bila primarno namenjena;
npr. ko smo jezni, te jeze ne stresemo na osebo, ki ji je prvotno namenjena, saj je
ta oseba morda močnejša od nas, zato poiščemo drugo »rešitev« in to jezo
prenesemo na osebo, ki je nedolžna in ob kateri se počutimo močnejši mi;
7. projekcija: svoje slabosti in napake želimo odpraviti na ta način, da jih
projiciramo oziroma prenesemo na drugo osebo in ko očitamo drugim, sploh ne
zaznamo, da pravzaprav govorimo o sebi: torej vse, česar nočemo videti pri/na
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sebi, vidimo pri/na drugih,

moraliziramo in pridigamo; s tem obrambnim

mehanizmom druge vidimo v slabši luči, sebe pa v boljši oziroma do sebe smo
nekritični, do drugih pa smo kritični še preveč; tudi tukaj je najbolj nazoren
primer alkoholik, ki išče vzrok za svoje popivanje v drugih ljudeh in ne v samem
sebi;
8. introjekcija: je nasproten obrambni mehanizem projekciji, kajti tukaj poskuša
posameznik dobre oziroma pozitivne lastnosti drugih oseb pripisati sebi, npr. da
trdi, da je ravno tako pameten ali sposoben kot neka druga oseba;
9. racionalizacija: namesto da bi navedli realen razlog za lastne neuspehe, si
izmislimo takega, ki je razumljivejši oziroma sprejemljivejši oziroma posežemo
po izgovorih, ki nas varujejo pred občutki krivde in manjvrednosti. Ta obrambni
mehanizem se pojavlja v več oblikah, in sicer kot opravičevanje, podcenjevanje
in olepševanje. Za opravičevanje lahko vzamemo primer učenca, ki opravičuje
svojo slabo oceno s krivičnim učiteljem, podcenjevanje je značilno v primerih,
ko si oseba želi kupiti neko novo stvar, npr. drag in velik avtomobil, vendar si ga
ne more privoščiti, zato drugim, pa tudi sebi, pojasnjuje, da takšnega avtomobila
v bistvu sploh ne potrebuje, olepševanje pa je prisotno takrat, ko se v določenih
situacijah, kot je npr. prometna nesreča, v kateri smo uničili avto, tolažimo, da je
ta avto že tako bil zelo star in smo v kratkem nameravali kupiti drugega;
10. substitucija: posameznik poskuša pogosto namesto nedosegljivega ali težkega
cilja izbrati drugega, nadomestnega, ki bi bil lažji in s tem posamezniku
dosegljivejši; za primer vzemimo, da nekdo namesto štiriletnega programa
šolanja izbere šolanje, ki bo trajalo samo tri leta.

Če strnemo še teh 10 obranih mehanizmov in izpostavimo le najpomembnejše, tiste, ki
najbolj vplivajo na naše delovanje (Musek 2005, 62–63):

1. potlačitev: posameznik potiska psihične vsebine v nezavedno, tako da blokira
določen impulz, še preden se ga sploh zave;
2. zanikanje: posameznik odklanja in sploh ne priznava tistega, kar zazna, si npr.
govori: »saj ni nič hudega«, »nič hudega nisem mislil s tem«,
3. projekcija: posameznik pripisuje lastne slabosti drugim osebam, npr. »ženske
so zapeljivke«, »poglej to nasilno mladino«;
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4. introjekcija: s tem mehanizmom posameznik pripisuje tuje pozitivne lastnosti
samemu sebi; npr. ko otrok reagira na pohvalo tako, da reče »saj sem že velik«;
5. premestitev: posameznik premešča (gonski) impulz od prvotne osebe k drugi
osebi; to je najlažje razvidno iz obnašanja otroka, ko le-ta prenese potlačene
sovražne impulze, ki jih goji do staršev, na neke povsem druge osebe (vrstnike
ipd.);
6. sprevračanje: določen impulz posameznik preoblikuje v popolno nasprotje;
tako se npr. izredno prijazno obnaša do šefa, ki ga nezavedno zelo sovraži;
7. racionalizacija: posameznik opravičuje svoj neuspeh z izgovori; zanj so
značilni reki kot: »nič zato, če me odklanja, saj tako ali tako ni dovolj lepa
zame«.

Obrambni mehanizmi nam onemogočajo, da bi v našo zavest prodrle vsebine, za katere
še nismo sposobni oziroma pripravljeni, da bi jih sprejeli, s tem pa nas zavarujejo pred
negativnimi čustvi, ki bi nas še dodatno prizadela in nam škodovala, to so npr.
podcenjevanje, depresivnost, samozaničevanje ipd., obenem pa nam omogočajo, da
ohranjamo čustveno stabilnost in doslednost. Potrebujemo jih zato, da premagamo
težave, saj so v določenih trenutkih ti mehanizmi obrambe edini izhod iz težkih in
povsem nemogočih življenjskih razmer. So v bistvu povsem normalen pojav, saj brez
njih ne bi bilo mogoče živeti. Težava pa lahko nastane takrat, ko se obrambni
mehanizmi že tako razširijo, da postanejo prevladujoči in trajni način reševanja
konfliktov oziroma spoprijemanja s težavami, s tem pa so lahko nevarni tudi za druge,
za osebe, ki postanejo njihove žrtve (Musek in Pečjak 2001, 220).

1.6 Delitev obrambnih mehanizmov

Različni avtorji navajajo različno število obrambnih mehanizmov, dejstvo ob tem pa je,
da so si mnogi od njih zelo podobni, v določenih vidikih se marsikateri celo prekrivajo.
Tako navajajo obrambne mehanizme kot so premeščanje, simbolizacija, idealizacija,
domišljija, represija, reakcijska formacija, projekcija, konverzija, introjekcija,
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identifikacija, racionalizacija, delo sanj, transformacija, sublimacija, disociacija,
inkorporacija, internalizacija, inverzija, sublimacija, regres, restitucija, substitucija in
poničenje.

Nekateri pa gredo glede obravnave obrambnih mehanizmov še dlje in jih delijo v dve
skupini, in sicer v skupino, ki deluje kot obramba pred neprijetnimi zunanjimi
situacijami in nevarnostmi, druge pa v skupino, ki brani ego pred afekti in goni. Tudi
nevarnosti lahko delimo v dve skupini, saj so lahko realistične kot npr. izguba ljubezni
ali ljubezenskega objekta, ločitev, izguba samospoštovanja ter grožnja telesni integriteti,
ali pa nerealistične, med katere prištevamo neškodljiv ali potencialno prijeten dražljaj,
ki povzroča notranji konflikt, neškodljiv dražljaj, ki je podoben realistični nevarnost, ter
zaznave, ki so posledica motenega stika s stvarnostjo (Lamovec 1994a, 44–45).

Za obrambne mehanizme, ki so usmerjeni na zunanjo nevarnost, je značilno, da
spremenijo ali popolnoma prekinejo verigo dogodkov, ki vodijo od določenega
zunanjega dražljaja do nekega neprijetnega emocionalnega odziva. Pred vsako se
posameznik brani drugače, in sicer tako, da (Lamovec 1994a, 45–46):



zaznava samega sebe kot ogrožajoč subjekt;



v njem te zaznave lahko vzbudijo neprijetna čustva, zato bo ta posameznik
fizično pobegnil ali se umaknil tem neprijetnim občutjem, ki izvirajo iz
zunanjega dražljaja;



uporabi zanikanje, ki prepreči realistično zaznavo neprijetnega dražljaja tako, da
povsem izključi ali izkrivi zaznavo in jo nadomesti z domišljijskimi ali
halucinatornimi;



začne zaznavati samega sebe kot podobnega njemu ogrožajoči osebi, s tem pa
postane ta dejansko ogrožajoča oseba zanj manj ogrožajoča; posameznik preko
identifikacije z ogrožajočim dražljajem, ki je običajno neka oseba, prekine vsa
neprijetna čustva in se na ta način zaščiti;



se identificira z izgubljenim ljubezenskim objektom, kar zmanjša bolečino
izgube, hkrati pa se s tem spremeni posameznikovo obnašanje in njegove
fantazije, saj je ta posameznik istočasno on sam, hkrati pa tudi njegova
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izgubljena ljubljena oseba; na tak način lahko on intrapsihično nadaljuje s tem
odnosom;


se na področju ega posameznik poskuša zaščititi pred izgubo samospoštovanja
na ta način, da opusti prizadevanja za uspeh na nekem področju, na katerem po
lastnem mnenju ali po mnenju drugih ni uspešen; tudi na ta način prekine
neprijetna čustva, ki so povezana z grožnjo njegovemu samospoštovanju.

Obramba pred goni in afekti pa nas varuje predvsem pred seksualnimi in agresivnimi
čustvi, pred katerimi se lahko ubranimo na dva načina, in sicer tako, da spremenimo
naravo teh čustev ali gonov tako, da jih preusmerimo nase, uporabimo reverzijo,
regresijo in sublimacijo, ali pa jih po drugi strani popolnoma blokiramo s tem, da
uporabimo projekcijo, represijo, denegacijo, reakcijsko formacijo, izolacijo in poničenje
(Lamovec 1994a, 46).

Obrambni mehanizmi, kot so projekcija, represija, denegacija, reakcijska formacija,
izolacija in poničenje, čustva in gone le zavirajo. Tako (Lamovec 1994a, 46–47):



preko projekcije posameznik neželeni impulz pripiše drugi osebi, s tem pa se
spremeni celotno doživljanje;



z represijo povsem izključi iz zavesti misli, ki so povezane z gonom, obenem pa
zavre tudi dejansko vedenje, ki iz tega izhaja; tako posameznik ob tem uporabi
dve dejanji, in sicer beži oziroma umakne pozornost od telesnih občutkov in
misli, obenem pa si postavi ovire na ta način, da ne bo nič mislil, nič čutil in nič
delal, pogosta pa je tudi preusmeritev pozornosti na nek zunanji dražljaj, ki naj
bi bil zanj čim bolj nepomemben in neogrožajoč;



z denegacijo zanika oz. negira lastna čustva z besedami; kljub temu da so ta
čustva povsem dostopna njegovi zavesti, se bo posameznik prepričeval, da npr.
ni jezen, čeprav bodo vsi njegovi neverbalni znaki kazali ravno nasprotno;



z uporabo reakcijske formacije se posameznik obnaša povsem nasprotno gonu,
ki ga potlači in s tem pretiravanjem prekorači socialno zaželeno obnašanje;



pri uporabi izolacije ostanejo posamezne komponente zavedne, vendar izolirane
druga od druge; tako ima lahko npr. posameznik seksualne misli, vendar se mu
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te pojavljajo brez določenih čustev, ki bi s temi mislimi običajno morale biti
povezane ali pa ob tem sploh ni jasno, na koga so te misli usmerjene;


poničenje pa predstavlja mehanizem, pri katerem poskuša posameznik na
simboličen način z določeno naknadno akcijo izničiti prejšnjo.

Druga skupina obrambnih mehanizmov pa spremeni njihovo naravo in omogoči tudi
delno zadovoljitev posameznikovih potreb. Tako npr. (Lamovec 1994a, 47):



preusmeritev na sebe predstavlja mehanizem, pri katerem posameznik sam
postane objekt svojega lastnega impulza; če je ta impulz libido, govorimo o
narcizmu, če pa je to agresivnost, pa o mazohizmu;



reverzija premakne impulze, želje in občutja v njihovo popolno nasprotje; ob
tem poznamo dva tipa reverzije, in sicer premik od aktivnega do pasivnega, kar
je razvidno predvsem v primeru sadizma oziroma mazohizma, pri katerih
posameznik uživa v obeh vidikih, le da eden izmed teh na videz prevladuje (npr.
roman Petdeset odtenkov sive), druga oblika reverzije pa se nanaša na
defenzivno uporabo sovraštva poti ljubezni;



se z regresijo posameznik vrne na zgodnejšo razvojno raven, kar se lahko
nanaša na njegovo kognitivno delovanje, njegove objekte ali erogene cone, pa
tudi na njegove želje;



s sublimacijo posameznik uporablja vedenja, ki so na videz le malo podobna
izvirnemu impulzu in so zato socialno sprejemljiva.

Ne glede na delitve obrambnih mehanizmov v dve skupini pa je dejstvo, da kljub temu
da se nekateri pojavijo prej kot drugi (primitivni obrambni mehanizmi se lahko pojavijo
že zelo zgodaj, že celo v prvem letu posameznikovega življenja, s tem pa ostajajo bolj
nezavedni in avtomatični) in da se razlikujejo glede na vrsto afektov in gonov, pred
katerimi branijo posameznika, ti ne delujejo posamično, ampak drug drugega utrjujejo
(Lamovec 1994a, 47–49).
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1.7 Obrambni mehanizmi kot zaščita pred specifičnimi emocijami

S preučevanjem funkcije obrambnih mehanizmov kot zaščite pred specifičnimi
emocijami se je ukvarjal predvsem Kellerman (1980), ki je glede povezave med
specifičnimi emocijami in določenimi obrambnimi mehanizmi dejal, da (Lamovec
1994a, 55–56):



določeni obrambni mehanizmi služijo uravnavanju specifičnih čustev;



osem temeljih obrambnih mehanizmov uravnava osem temeljnih emocij;



temeljni obrambni mehanizmi kažejo značilnosti podobnosti in polarnosti;



poznamo tako obrambne mehanizme, ki so povezani z emocijami, kakor tudi
tiste, ki vplivajo na razvoj osebnosti določenega posameznika.

Poleg zgoraj omenjenih dejstev pa navaja še naslednje povezave med specifičnimi
emocijami in določenimi obrambnimi mehanizmi (Lamovec 1994a, 56–57):



premeščanje – jeza: ta povezava se pojavlja zato, ker je najpogostejši način
uravnavanja jeze ta, da jo posameznik preusmeri na drug objekt;



represija – strah: represija je najmočnejša prav pri osebah, pri katerih
prevladuje strah, saj omogoča, da se ogrožajoča vsebina na ta način odstrani iz
zavesti; je pa represija temeljni obrambni mehanizem, ki je prisoten tudi pri
večini ostalih mehanizmov, pri čemer pa so prisotne še ostale komponente;



reakcijska formacija – veselje: ta obrambni mehanizem se nanaša na
spremembo določene emocije v njeno nasprotje in čeprav lahko služi kot
obramba pred katerokoli emocijo, je najpogosteje povezan z zaviranjem
seksualnih impulzov, saj se čustvo, ki sprva deluje kot spolna privlačnost,
spremeni v popolno nasprotje, in sicer v odpor in celo v gnus, kar pa
posameznik vseeno doživlja kot nekaj prijetnega; tako lahko obrambni
mehanizem reakcijske formacije razumemo kot obrambo pred užitkom in
veseljem;



kompenzacija – žalost: kompenzacija je eden izmed redkih načinov za
premagovanje dejanske ali namišljene izgube objekta, ki je posamezniku nudil
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užitek in zadovoljstvo, ali zaradi izgube samospoštovanja; posameznik se
identificira z objektom in zato ob izgubi tega objekta doživlja, da je izgubil del
njega samega;


zanikanje – sprejemanje: zanikanje povzroči, da spregledamo neprijetne vidike
situacij in objektov, saj posameznik, ki noče videti slabih strani, ničesar ne
zavrača, ampak sprejema to situacijo ali objekt v celoti, kar vodi v idealizacijo;
prav zaradi tega je zanikanje predpogoj za emocijo sprejemanja, ki pa navzven
deluje kot pomanjkanje kritičnosti, sugestibilnost in lahkovernost, obenem pa
tudi kot zaupanje in toplina;



projekcija – gnus: tukaj posameznik ni sposoben nikogar in ničesar sprejemati,
zato vse zavrača in s tem gnus, ki je bil prvotno usmerjen navznoter, projicira
navzven, s tem pa si zagotovi, da ta objekt gnusa ostane izven njega;



intelektualizacija – pričakovanje: pričakovanje je kot emocija povezano s
potrebo po predvidevanju dogodkov in po nadzoru, intelektualizacija pa
omogoča posamezniku nadzor tako, da se namesto na motorični ravni odzove na
impulze na intelektualni ravni, kar pomeni, da namesto da bi čustva posameznik
dejansko občutil, o njih samo razmišlja;



regres – presenečenje: čustvo kot je presenečenje, izraža nepričakovano in
nekontrolirano doživljanje, ob tem pa regres povzroči, da se pri posamezniku, ki
potrebuje neposreden, motorični odziv, zmanjša nadzor, kar je povezano z
impulzivnim vedenjem.

1.8 Razvojni vidiki obrambnih mehanizmov

Mnoge teorije trdijo, da je uporaba obrambnih mehanizmov ter soočanje s težavno
situacijo tesno povezano s primarnim družinskim okoljem v otroštvu posameznika in da
se uporaba obrambnih mehanizmov tako zasidra v osebnost posameznika, da lahko
ostane njegova trajna osebnostna značilnost. Tako so mnogi psihoanalitično usmerjeni
avtorji raziskovali pomen socialnega učenja, ki se je osredotočal predvsem na starše kot
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modele, preko vzgoje katerih otrok izoblikuje svoje lastno vedenje in s tem tudi svojo
osebnost (Lamovec 1994a, 50).

Tako sta Miller in Swanson (1960) raziskovala vpliv različnih oblik socializacije na
razvoj obrambnih mehanizmov in ugotovila, da se največje razlike v oblikah
socializacije najbolj pojavljajo prav glede na razredno pripadnost, v katero se otrok rodi
in v kateri tudi živi oziroma odrašča. Tako so po njunem mnenju pod največjim vplivom
staršev prav otroci iz srednjega razreda, saj tam starši zahtevajo, da se otroci naučijo
obvladovati svoje impulze, zaradi česar se pri njih pogosto pojavlja obračanje proti sebi
in represija, medtem ko pri pripadnikih nižjega razreda prevladujejo kaznovanje ter
metode izogibanja konfliktom, kar pa povzroči pogosto prisoten mehanizem izogibanja
oziroma zanikanja (Lamovec 1994a, 50).

Avtorji, kot so Ruebush, Byrum in Farnham (1963), pa so trdili, da imajo tisti moški, ki
se poslužujejo veliko obrambnih mehanizmov oziroma ki imajo izrazito obrambno
naravnanost, hladne, nevzpodbujajoče in nesprejemajoče matere, medtem ko imajo
moški, ki uporabljajo le malo obrambnih mehanizmov, matere, ki so ljubeče,
vzpodbujajoče, tople in sprejemajoče (Lamovec 1994a, 50).

Eno izmed najpomembnejših študij glede teorije socialnega učenja pa je izvedel
Weinstock (1967). Njegove ugotovitve so pokazale, da je vsak izmed obrambnih
mehanizmov posameznika povezan z določeno družinsko značilnostjo oziroma z
določeno značilnostjo vsakega izmed njegovih staršev. Tako je (Lamovec 1994a, 51–
53):



zanikanje povezano z očetovo prijaznostjo, mirnostjo in neodzivnostjo na stres
v zgodnjem otroštvu in v adolescenci njegovega otroka: na enak način se na
stres odziva tudi mati;



represija povezana s podobnimi družinskimi značilnostmi kot zanikanje, saj sta
oba mehanizma, bolj kot z okoljem v adolescenci, tesno povezana z zgodnjim
oziroma primarnim družinskim okoljem, ki je bilo v povezavi s pojavom
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represije ugodno, za očeta pa je bilo značilno, da ni bil konflikten oziroma, da se
je konfliktom celo izmikal;


regres

predvsem

povezan

z

zdravstvenimi

težavami

očeta,

njegovo

neaktivnostjo in neučinkovitostjo, prav tako pa z njegovo težnjo po umiku iz
konfliktne situacije ter njegovim nizkim dohodkom v zgodnjem otroštvu,
medtem ko so bile matere psihično nestabilne, starša pa sta bila med seboj
neusklajena. Pozneje, ko je otrok odraščal in predvsem, ko je bil v adolescenci,
je oče postavljal stroge omejitve, zaradi katerih so bila prisotna nestrinjanja in
konflikti, mati pa je bila do otrok vselej napeta, pogosto pa je napadala tudi
njegovo samospoštovanje in s tem slabila njegovo samopodobo. Avtor trdi, da
so takšni starši neustrezni modeli za svojega otroka in mu zato ne nudijo
možnosti, da bi se naučil uspešnega spoprijemanja s konflikti, njihovo nenehno
zavračanje in zanemarjanje otroka pa povzroči, da dobi otrok občutek, da nikoli
ni dovolj dober, zato mu tudi manjka samospoštovanja in ima o sebi zelo slabo
samopodobo;


premeščanje, za razliko od zgoraj navedenih treh obrambnih mehanizmov je to
le malo povezano z zgodnjim otroštvom, in sicer z zgodnjimi odnosi se povezuje
le konfliktnost matere in slabo zdravje očeta, medtem ko pa je za adolescenco
značilen napet odnos matere do otroka, s strani očeta pa je značilno omejevanje
otroka;



intelektualizacija v povezavi le z inteligentnostjo in socialnim statusom ter
nima nobene druge skupne točke z drugimi družinskimi spremenljivkami;



izolacija tisti mehanizem, ki je dal zelo zanimive rezultate, saj se povezuje s
prijateljskim odnosom matere do otroka v zgodnjem otroštvu, pozneje, v
adolescenci pa se ta odnos povsem spremeni in postane napet, začnejo se
pojavljati konflikti, saj je mati v tem obdobju čustveno zelo napeta, pa tudi oče
začne otroka odklanjati in mu postavljati omejitve, kljub temu da je sicer v tem
obdobju miren. Tukaj je jasno razvidna sprememba vedenja in odnosa med
materjo in otrokom, ki je v zgodnjem otroštvu harmoničen, pozneje pa se
začnejo pojavljati izrazite napetosti. Avtor zaradi tega trdi, da je v ozadju pojava
izolacije prisoten nerazrešen Ojdipov kompleks, saj je otrok skozi odraščanje
priča številnim spremembam v družini, kar ga posledično lahko pripelje do
razcepa med mišljenjem in čustvovanjem;
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projekcija, enako kot izolacija, povezana z napetimi odnosi otroka z materjo v
času adolescence, materinim zavračanjem otroka ter materinim ogrožanjem
otrokovega samospoštovanja in prav zaradi tega, ker otrok doživlja in zaznava
dejansko agresivnost in zavračanje, postane nezaupljiv do drugih;



empatija povezana le z materjo, ki zelo skrbi za svoje zdravje, je pretirano
zaščitniška do svojega otroka, obenem pa uporablja racionalno disciplino iz česa
je razvidno, da mati deluje kot model, ki otroku na racionalen način pokaže, da
je neuvideven, hkrati pa ga spodbuja, da upošteva tudi druge;



supresija mehanizem, ki kaže na to, da je posameznik sposoben svoje impulze
nadzorovati, vse dokler ne nastopi ustrezen trenutek, povezujemo pa jo tudi z
dovoljevanjem svobode v adolescenci in s starševskim zaščitništvom; mati je
psihično stabilna, blaga in emocionalno izrazita, oba starša pa otroka spodbujata
k socialno zaželenim oblikam izražanja svojih impulzov;



sublimacija povezana z dovoljevanjem svobode v adolescenci, saj starši otroka
spodbujajo k razvijanju lastnega nadzora nad impulzi in da te impulze usmeri v
konstruktivne dejavnosti, obenem pa so prisotni konflikti glede prostega časa in
neskladje glede nekaterih vrednot staršev.

Zgoraj omenjene in opisane obrambne mehanizme lahko v povezavi z otrokovim
primarnim družinskim okoljem interpretiramo tako, da je ta otrok sprva živel v
razmeroma skladnem in mirnem okolju, kar mu je pozneje tudi omogočilo, da se je
naučil tolerirati, obvladovati in premagovati negotovosti, namesto da bi se jim
popolnoma izognil. Obenem pa so bili starši v vlogi otrokovega modela pomemben
faktor pri nastanku določenih otrokovih obrambnih mehanizmov, predvsem očetje
igrajo pri tem pomembno vlogo, kar se je še posebej izrazito pokazalo pri vzgoji
dečkov. Torej, če otrok živi v ustreznih družinskih pogojih in ima zato lepo otroštvo, se
nauči aktivno obvladati socialne konflikte oziroma se nauči obvladati tako zunanji svet
kot svoje lastne impulze. Če pa otrok po drugi strani živi v konfliktnem primarnem
okolju, pa to vodi v regresivno obnašanje, saj je raven otrokovega kognitivnega
delovanja prav v času teh konfliktov pomemben dejavnik, ki vpliva na to, kateri
mehanizmi bodo postali sestavni del posameznikove osebnosti (Lamovec 1994a, 53–
54).
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2. ADOLESCENCA, DRUŽINA IN VZGOJA

2.1 Adolescenca

Adolescenca oz. mladostništvo je obdobje med puberteto oziroma med otroštvom in
odraslostjo, ko se pri posamezniku začnejo dogajati tako fizične kakor tudi psihične
spremembe, zato pravimo, da je to proces duševnega dozorevanja iz otroka v odraslega
(Poljšak Škraban 2004, 11). To je obdobje pospešenega dozorevanja, ko se začnejo
kazati sekundarne spolne značilnosti in ko mladostniki začnejo zelo hitro rasti. Dejstvo
pa je, da telesni in čustveni razvoj nista vedno povezana oz. usklajena, saj je otrok lahko
telesno že zelo razvit, v svojem vedenju pa je še zmeraj precej otročji (Fenwick in
Smith 1997, 15). Vse te spremembe lahko povzročijo stres, čustveno nestabilnost,
napetost in tesnobo, vse to pa povečuje verjetnost za spopad z avtoriteto in za
medsebojne konflikte (Poljšak Škraban 2004, 7).

Adolescenca je najdaljše obdobje v človekovem razvoju, saj traja od enajstega,
dvanajstega leta, pa vse do dvajsetega oziroma triindvajsetega leta ali pa še dlje. Nastop
adolescence in njen konec sta odvisna od posameznikovega razvoja, znano pa je, da
puberteta nastopi pri dekletih kakšno leto oziroma leto in pol prej pri kot pri fantih, saj
se le-ta hitreje razvijajo. Obdobje adolescence delimo na tri obdobja, in to so
predadolescenca ali predpuberteta (11/12–113/14 let), zgodnja adolescenca ali puberteta
(13/14–17/18 let) in pozna adolescenca ali doba mladostništva (17/18–20/23 let)
(Žlebnik 1975, 7).

Druga opredelitev pa adolescenco deli kar na štiri faze (Poljšak Škraban 2004, 14):

1. predadolescenco (10–12 let), za katero je značilno spolno dozorevanje
posameznika, težnja po samostojnosti, oblikovanje identitete, spreminjanje
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vrednostnega sistema, usmerjenost k antisocialnim oblikam vedenja, upiranje
avtoriteti ipd.;
2. zgodnjo adolescenco (12–14 let), ki poleg zgoraj naštetega vključuje še
postopen razvoj avtonomne morale in težnjo k popolnosti;
3. srednjo adolescenco (14–17 let), v katero spada pospešen socialno-emocionalni
razvoj in razvoj formalno-logičnega mišljenja ter
4. pozno adolescenco (17–20 let), za katero pa je značilno pomirjanje s svetom in
samim seboj.

Nekateri avtorji pa zaradi današnjega podaljševanja prehoda med mladostništvom in
odraslostjo dodajajo še eno fazo, ki jo uvrščajo med mladostništvo in odraslost, in to je
postadolescenca, v katero spada predvsem študentska populacija in ki bi naj trajala vse
od 20. pa tja do 30. leta, njena temeljna razvojna naloga pa naj bi bila končna priprava
na odraslo dobo (Poljšak Škraban 2004, 15).

Veliko lažje je adolescenci določiti njen začetek kot konec, saj je trajanje le-te odvisno
od kulturne in družbene razvitosti, ki ji pripada mladostnik, od dolžine procesa
osamosvajanja vsakega določenega posameznika, njegovega izobraževanja, predvsem
pa od njegove celotne osebnostne in psihološke zrelosti. Vemo, da se v sodobnem svetu
trajanje adolescence podaljšuje predvsem zaradi daljšega cikla izobraževanja,
nezaposljivosti in posledično daljše finančne odvisnosti od staršev ter s tem povezanega
kasnejšega posameznikovega osamosvajanja oziroma odhoda iz hiše staršev v svoje
lastno stanovanje (Žlebnik 1975, 15).

Adolescenca je izrazito prehodno obdobje v življenju posameznika, saj posamezniku
predstavlja nove izzive, nove naloge, nove ovire in nove odgovornosti, v katerih se
mora znajti, kar pa je pogosto težko, saj adolescent ni več otrok, ni pa še odrasla oseba
(Žlebnik 1975, 8). To je obdobje, ki vsakemu izmed nas pokaže, kakršni smo lahko kot
posamezniki, kot edinstvene osebnosti in tudi kot člani družine, kajti mladostništvo je
pomemben čas ustvarjalnosti, vključevanja v družbo in čustvenih napetosti (Siegel
2014, 15). Zato se mladostnik v tem obdobju sooča z mnogimi težavami »mlade«
osebnosti, kar mu predstavlja neko nestalnost, saj hiter življenjski ritem ustvarja vedno
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nove in drugačne težave in zato terja tudi nove rešitve, drugačno razmišljanje in obenem
nov, drugačen pogled na življenje. Vse to mlademu, odraščajočemu človeku ne more
zagotoviti umirjenosti in gotovosti, saj mu manjkajo (življenjske) izkušnje in znanje, ki
bi mu pomagale pri soočanju s svetom, obenem pa se večajo zahteve staršev, učiteljev,
družbe in okolice. Vse te zahteve od mladostnika včasih terjajo celo več kot zmore in
kot je sposoben prenesti. To pa je odvisno od tega, če so starši svojega otroka pripravili
na dovolj realno srečanje z življenjem in ga dovolj »opremili« z lastnostmi, ki mu bodo
olajšale prehod v samostojno, neodvisno življenje (Žlebnik 1975, 8).

Lahko trdimo, da je adolescenca »drugo rojstvo«, saj naj bi predstavljala vsesplošno
preobrazbo mladega človeka v popolnoma novo osebnost. Še preden pa se mladostnik
razvije v »mladega odraslega« človeka, pa mora prestati polno napetosti,
neuravnoteženosti in emocionalnih pretresov, ki so vodilo do njegove »nove osebnosti«.
Zato lahko temu »turbulentnemu« obdobju rečemo kar obdobje »viharjev in pretresov«
(Žlebnik 1975, 9).

Mladostništvo je prav posebno življenjsko obdobje. Je polno zapletov in sprememb,
hkrati pa je lahko tudi zelo zanimivo. V vseh kulturah je to obdobje znano kot obdobje
velikih izzivov za mladostnike, pa tudi za njihove starše (Siegel 2014, 13). Ne glede na
nove izzive in emocionalne pretrese adolescenca velja za eno najsrečnejših obdobij
človekovega življenja, saj »srečna« pa tudi »nesrečna« mladost izvira iz celotnega
spektra družbenih odnosov in ne le iz notranjosti vsakega posameznika. Na to, kako bo
mladostnik dojemal adolescenco, kako jo bo doživljal in se v tem času počutil, vplivajo
kraj, v katerem živi, socialni položaj njegovih staršev, šola in prijatelji, njegovo
kulturno in športno življenje, prosti čas, v veliki meri tudi mediji, kot sta televizija in
internet, ki narekujeta smernice predvsem glede mode in zunanjega izgleda in s tem
vplivata na mladostnikovo samozavest in njegovo vedenje ter sprejetost v družbi,
seveda pa ima največji vpliv na mladostnikovo doživljanje adolescence predvsem
njegova lastna družina (Žlebnik 1975, 13).

Doživetja posameznika v otroški dobi, so ključna za vso njegovo nadaljnje življenje.
Posebej pomemben vpliv nanj ima njegova primarna družina, saj je to osnovna
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institucija zasebnega življenja. V njej se oblikuje večina za ljudi pomembnih socialnih
odnosov (Gerič in Horvat 2000, 20). In prav zato družina vpliva dejansko na vse
adolescentove odnose, pa naj gre za razmerje do šole, poklica, svetovnonazorskega
opredeljevanja, prostega časa ali pa za njegove čustvene navezave na osebe drugega
spola. Čim boljše je skladje med mladimi ljudmi in starši, čim bolj starši mlade ljudi
razumejo, tem večje je možnost, da bo mladost potekala zadovoljno (Žlebnik 1975, 13).

To, kakšna bo posameznikova mladost, če bo zadovoljna oziroma »srečna« ali če bo po
drugi strani »nesrečna«, je seveda odvisno predvsem od posameznikove primarne
družine in posledično od njegovega zadovoljnega in srečnega otroštva oziroma od
nezadovoljnega in nesrečnega otroštva (Žlebnik 1975, 13), kajti vse, kar se dogaja z
enim članom družine, se na različne načine zrcali na vseh preostalih družinskih članih,
vsaka sprememba, ki jo doživi celotna družina, pusti v slehernem družinskem članu
posebno sled, ki ga zaznamuje za vse življenje. Kljub vsem spremembam, ki jih
doživlja družina, pa ostaja za normalen razvoj vsakega otroka nenadomestljiv dejavnik,
kajti njenega vpliva na posameznika ne more enakovredno nadomestiti nobena druga
institucija (Gerič in Horvat 2000, 21). Ne glede na vlogo družine v življenju
posameznika pa je vsem mladostnikom skozi obdobje adolescence skupna potreba po
uveljavitvi samih sebe oziroma sploh potreba po »iskanju« samih sebe, svojega bistva
ter smisla življenja, kljub temu da tudi temu daje vsako okolje, vsaka kultura in družba
svoj pomen in svojo vsebino. Obenem pa so vsem adolescentom, nekaterim bolj,
drugim manj, skupni tudi občutki negotovosti, napetosti in konfliktnosti. Intenziteta tega
pa je odvisna predvsem od vzgoje in okolja (Žlebnik 1975, 16).

2.1.1 Značilnosti adolescence

Poglavitne značilnosti adolescence so (Poljšak Škraban 2004, 10–11):



adolescenca je še posebej občutljivo obdobje razvoja osebnosti;
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problematično vedenje mladostnika se pojavi, ko njegovi obrambni mehanizmi
ne zmorejo razreševati notranje napetosti in konfliktov;



osvoboditev napetosti je neobhodna, ko, oziroma če, uspe mladostnik razviti
emocionalne in spolne stike zunaj družine;



adolescenca je najbolj stresen stadij v življenjskem ciklu družine.

Posebej pomembna značilnost adolescence pa so tudi spremembe v možganih. Te so še
posebej izrazite v obdobju zgodnjega najstništva, kajti takrat se oblikujejo štiri lastnosti
naše psihe. To so (Siegel 2014, 17–18):

1. iskanje novega – želja po preizkušanju novega, iskanje novih doživetij in
tveganj;
2. vključitev v družbo – povezovanje med vrstniki in sklepanje novih prijateljstev
oziroma ustvarjanje novih družbenih vezi;
3. povečan čustveni naboj – prevladovanje močnih čustev, impulzivnost,
muhavost, veliko energije, razposajenost;
4. ustvarjalno raziskovanje – nov način razmišljanja, oblikovanje novih zamisli,
iskanje smisla življenja, pridobivanje različnih izkušenj.

Te spremembe psihe vodijo mladostnike do občutkov zadovoljstva ob preizkušanju
novega, do drugačnega povezovanja z vrstniki, v njih se porajajo močnejša čustva,
hkrati pa si želijo ustvariti drugačno življenje, zato se umikajo od ustaljenih poti. Je pa
vsaka od teh sprememb nujna in neizbežna, kajti omogoča pomembne premike v načinu
razmišljanja, sodelovanja z drugimi, čutenja in sprejemanja odločitev (Siegel 2014, 17).

Skratka, adolescenca je čas izrazitih, opaznih sprememb v dojemanju odgovornosti,
dolžnosti, pravic, ekonomskih in socialnih vlog mladih, v njihovem vedenju, v njihovih
odnosih do drugih ljudi, predvsem do staršev, vrstnikov in starejših ljudi, navsezadnje
pa tudi v njihovih odnosih do samih sebe ter do svojega pogleda na svet in na življenje.
To je vsekakor doba velikega, pomembnega osebnostnega preurejanja vsakega mladega
človeka (Žlebnik 1975, 17). Prav tako pa je to obdobje zaznamovano s preurejanjem
odnosov in meja ter s ponovnim pogajanjem tako s starši kakor tudi z vrstniki in prav
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zaradi vseh omenjenih izrazitih sprememb in želja po osamosvojitvi se lahko pri
mladostnikih pojavijo tvegane oziroma antisocialne oblike vedenja, ki vključujejo
določeno količino tveganja in družbenega nesprejemanja oziroma netolerantnosti. Tako
so mladim vse bolj privlačne različne oblike nelegalnih ali vsaj intenzivno tveganih
dejavnosti. V kolikšni meri pa se bodo mladostniki posluževali teh dejavnosti in
antisocialnih oblik vedenja ter v kolikšni meri se bodo te delinkventne dejavnosti
razširile, pa je seveda odvisno od mladostnikovega okolja, vrstnikov, socialne
skupnosti, predvsem pa od njihove lastne družine in vzgoje staršev (Ferić - Šlehan in
Bašić 2007, 174–175).

2.1.2 Kriza identitete

V obdobju adolescence se mladostnik sreča z eno najpomembnejših kriz in to je kriza
identitete. Ta izraz se nanaša na proces, ki se oblikuje v obdobju adolescence, v njem pa
se mora posameznik ponovno soočiti z nerazrešenimi konflikti iz otroštva in se z njimi
spopasti na drugačen, zrelejši način in če mu te konflikte tokrat uspe razrešiti, vstopi v
odraslost kot integrirana osebnost z zrelo in pozitivno podobo o sebi. V nasprotnem
primeru, če mu teh konfliktov ne uspe (dokončno) rešiti, pa lahko o sebi razvije
namišljeno in izkrivljeno podobo, kar pa ga vodi v »identitetno zmedo« (Poljšak
Škraban 2004, 32).

Identitetna zmedenost se torej pojavi predvsem takrat, ko je mladostnik podvržen
različnim izkušnjam, ki zahtevajo njegovo opredeljevanje, pa naj bo to glede fizične
intimnosti (ne nujno seksualne), psihosocialne samoopredelitve, poklicnih možnosti,
tekmovalnosti ipd. Če pa se mladostnik izogiba možnostim, ki se zanj odpirajo, pa ga to
vodi v izolacijo in v občutek notranje praznine (Poljšak Škraban 2004, 46).
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2.1.3 Kdo je mladostnik?

Mladostnik je mlad človek, ki se začne osamosvajati od družine. Njegovo vedenje
postaja drugačno, hitro spreminja razpoloženje, razmišljati začne bolj široko, odprto in
to o stvareh, o katerih dotlej ni nikoli razmišljal (na tak način), spremeni se tudi njegovo
hormonsko delovanje, postane pa tudi bolj radoveden, zvedav, razposajen, zmeden in
nepredvidljiv, vendar pa ne nujno problematičen. Mladostnikovo vedenje je
problematično le takrat, ko družina ne opravlja svoje naloge oziroma ko mladostnik živi
v povsem nefunkcionalni družini. Je pa mladostništvo neprijetno za starše takrat, ko se
niso pripravljeni soočiti z najpomembnejšimi in predvsem najglobljimi plastmi samih
sebe, svojega partnerskega oziroma zakonskega odnosa in predvsem svoje starševske
vloge. Tudi mladostniku je lahko v tem obdobju težko in neprijetno, še posebej, če se v
svoji družini ne počuti sprejetega in varnega in če ga starši ne razumejo. V takšni
družini, v kateri se otrok počuti nerazumljenega, mu starši ne predstavljajo nobene
avtoritete in vzora, zato se od njih, predvsem v času svojih čustvenih nihanj, tudi ne
more učiti odgovornosti in razumeti logičnih posledic svojega vedenja. To je povsem
drugače v družini, v kateri se mladostnik s strani staršev počuti sprejetega, razumljenega
in pozna občutek varnosti (Gostečnik 2000, 11–12).

Okolica, predvsem pa starši in bližnji sorodniki se morajo zavedati in sprejeti dejstvo,
da je mladostništvo obdobje, ko se spremeni skorajda vse. Spremeni se način
mladostnikovega razmišljanja, pomnjenja, osredotočanja, ustvarjanja vezi z drugimi in
odločanja. Mladostnik se tako znajde v obdobju, ko raste in odrašča hitreje kot kadar
koli dotlej in če okolica, ki ga obdaja, razume, kaj se dogaja, predvsem pa, če se on sam
zaveda in sprejema naravo teh sprememb, lahko vsi živijo bolje (Siegel 2014, 16).

Na oblikovanje mladostnikove osebnosti torej pomembno vplivajo njegovi socialni
odnosi, vzgoja v primarni družini, vloga, ki jo ima v določeni družbi ženski in moški
spol, pa tudi socialni in kulturni vzorci obnašanja. Vse to vpliva na mladostnika v takšni
meri, da se v puberteti začne že sam opredeljevati do vseh teh dejavnikov. Seveda pa je
eden izmed glavnih dejavnikov, ki vplivajo na mladostnikovo osebnost, osebnost
njegovih staršev, saj so prav družinski odnosi tisti, ki igrajo pri oblikovanju
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mladostnikove »pozitivne« ali »negativne« osebnosti največjo vlogo. Tako ne moremo
pričakovati, da bodo nevzpodbudni družinski odnosi oblikovali prijetno osebnost
otroka, prav tako se lahko tudi problematičnost staršev odraža v problematičnosti
njihovih otrok (Žlebnik 1975, 228).

Od družine in starševske vzgoje pa je odvisno tudi to, ali bo mladostništvo otroku
predstavljalo obdobje povečanega zanimanja za nevarno ali nenevarno tveganje.
Dejstvo je, da se večina mladostnikov v svojem prostem času ukvarja s športom,
petjem, se druži s prijatelji ipd., torej želijo povsem nenevarno »tvegati«. Le malo je
takšnih, ki so jim na prvem mestu droge, alkohol in spolnost. Mladostniki se pravzaprav
dobro zavedajo vsega možnega tveganja in nevarnosti, težje predvidijo le posledice
svojih (nepremišljenih) dejanj in se zaradi premajhne neizkušenosti sami v zadostni
meri ne morejo dovolj razsodno odločati (Gostečnik 2000, 12).

Začetek dopolnjevanja tistega, kar je posameznik razvil v primarni družini in začetek
samostojnega življenja je tisto, kar najbolj opredeljuje fazo mladega človeka. To je čas,
ko družina posamezniku oziroma mlademu človeku omogoči samostojno oditi v svet in
ustvariti svoj, nov način življenja, ki bo temeljil na stiku s samim seboj in stiku ter
izkušnjami z drugimi, hkrati pa je to tudi čas, ko mladi izoblikujejo osebne življenjske
cilje in postanejo samostojni, funkcionalni in odgovorni posamezniki, ki začnejo
ustvarjati svoj, nov družinski sistem (Kompan Erzar 2003, 52–53).

»Obdobje samske mlade odraslosti je priložnost, da posameznik »izbere«, kaj iz svoje
izvorne družine želi vzeti s seboj in kaj želi pustiti za seboj na poti v svojo družino in v
svoje življenje« (Kompan Erzar 2003, 53).

Tako je mladostnikova glavna naloga, da odkrije in se zave, kdo je, kaj hoče od
življenja, od kod prihaja in kakšni so njegovi načrti za prihodnost (Kompan Erzar 2003,
53). Seveda so mladostniška leta lahko zahtevna, kljub temu pa razvoj mladostnikove
psihe vpliva na razvoj lastnosti, ki mu ne bodo služila le v obdobju adolescence, ampak
tudi v odraslem svetu, ampak le pod pogojem, če jih bo mladostnik znal pametno
uporabljati. Kajti način, kako posameznik živi svoje mladostniško obdobje in kaj se v
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tem obdobju nauči, vpliva tudi na kakovost njegovega preostalega življenja (Siegel
2014, 16–17).

2.1.4 Zdrav in nezdrav osebnostni razvoj mladostnika

Za zdrav osebnostni razvoj so značilne naslednje poteze (Žlebnik 1975, 229):



sposobnost prevzemanja odgovornosti;



sposobnost prilagajanja;



smisel in pripravljenost za sodelovanje;



zmožnost spoprijemati se s težavami in jih hkrati znati reševati;



odločanje brez pretirane skrbi, nasvetov in konfliktov;



zadovoljstvo živeti v realnem življenju …

Mladostnik, za katerega je značilna večina zgoraj naštetih potez, je kot osebnost
zadovoljen sam s sabo, je uspešen, zna se soočati z izzivi in uspešno prenaša razne
frustracije, zna prenesti neuspeh, je družaben, se ne podcenjuje in ne precenjuje, je
prijazen, prijateljski, ni pretirano kritičen, zna delati in ima tudi sicer voljo do
opravljanja različnih del. Je pravo nasprotje mladostnikov, ki stalno bežijo pred družbo
in seboj, na vse možne načine iščejo pozornost, si vedno želijo sprememb, so psihično
nestabilni, zato je tudi njihovo obnašanje nezrelo, otročje, obenem pa čezmerno vljudno.
Z drugimi ne zmorejo živeti v sožitju, delo in učenje pa jih zanimata bolj malo. Večino
časa so zaskrbljeni, tesnobni in dovzetni za emocionalne pretrese. Zaradi vsega
naštetega potrebujejo veliko pomoči in vodenja, predvsem pa življenja v zanje
ugodnem, spodbudnem okolju (Žlebnik 1975, 229–230).

Zdrava oziroma zrela mlada osebnost se zna znajti v vseh okoliščinah, v vseh
okoliščinah ravna premišljeno in tako, da ne izgubi psihičnega ravnotežja. Takšna oseba
zna integrirati samega sebe v celotno, in postane enovita osebnost, kar je tudi bistvo
zrelosti in odraslosti. Veliko mladih te integracije nikoli ne doseže, saj nimajo za to
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ugodnega in vzpodbudnega okolja, družbe, situacij in družine, ki bi jim to omogočala,
zato tudi njihova osebnost ne more postati enovita (Žlebnik 1975, 230).

2.2 Vzgojni stili družin

Družina je prva šola za življenje in osebnostni razvoj, saj naj bi ta s svojim delovanjem
zagotavljala optimalne pogoje za ohranjanje tako fizičnega, psihičnega kot tudi
socialnega zdravja vseh svojih družinskih članov, predvsem pa otrok (Marinček 2002,
30–31). Na oblikovanje posameznikovega obnašanja in na izgradnjo njegove osebnosti
bistveno vplivata vzgoja in odnosi v primarni družini. Vpliv družinskih odnosov in
vzgoje nas spremlja na vseh poteh našega življenja in ga čutimo na vseh pomembnejših
življenjskih področjih. Tako problemi in konflikti v družini oziroma dobri družinski
odnosi vplivajo na to, kako posameznik sprejema šolo, vzgojitelje, učitelje, v kakšni
družbi se znajde, kakšne prijatelje si izbira, kako se vede v šoli in v ostalem socialnem
okolju, kakšno učno uspešnost dosega posameznik in navsezadnje, kakšno mnenje ima
o samem sebi. Dejstvo je, da predvsem neprimeren vzgojni slog in težave v družini
povzročajo težave v šoli, slabe ocene, neprimerno vedenje, zatekanje v slabo družbo ter
še mnoge druge, bolj ali manj hude težave. Zlasti spori in prepiri med starši,
alkoholizem ali druge odvisnosti, neustrezna vzgoja in drugi konflikti med družinskimi
člani povzročajo motnje v družinskih odnosih, ki zaradi tega postanejo nefunkcionalni
in škodljivi za družinske člane, kasneje pa tudi za vso okolico. Čustvene in druge težave
pri vsakem družinskem članu povzročajo moteno družinsko življenje, zato je
pomembno, da so odnosi v družini pozitivni oziroma demokratični, da so družinske
vloge tako vsakega izmed staršev kakor tudi otrok, jasne, hierarhično urejene in
upoštevane, prav tako pa morajo družinski člani upoštevati dogovorjena pravila
obnašanja, najpomembnejše, pa je, da se tudi sami med seboj spoštujejo (Musek in
Pečjak 2001, 248).
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»Zdrava«, funkcionalna družina je tista, katere vodilo je brezpogojna odločitev za
skupno rast ter očiščenje njene temeljne zveze, zveze med moškim in žensko, med
partnerjema, staršema. Če je med njima prekinjen lažni odnos, potem zmoreta, v vsej
svoji celovitosti, spremljati rast svojih otrok in spodbujati njihove potenciale.
Pomembno je, da družina ne zastane v času in razvoju, prav tako je to pomembno tudi
za vsakega njenega člana. Torej, ali rastejo vsi družinski člani ali pa vsi nazadujejo
oziroma rastejo okrnjeno, s pomanjkljivostmi in frustracijami (Kompan Erzar 2003, 27).

Enoten življenjski cikel družine predstavlja čustveno vzporednost med vsebino in
globino partnerskega odnosa, vsebino in globino odnosov v njunih primarnih družinah
iz otroštva ter odnosov, ki jih imata sedaj s svojimi otroki, kajti družina je razumljena
kot medgeneracijski sistem odnosov, zato v njej nihče ne raste in se oblikuje sam zase.
V to so, hote ali nehote, zavedno ali nezavedno, vključeni vsi družinski člani, ne glede
na to, če si nudijo oporo ali če so si (včasih) v napoto. Posebno mesto v tem sistemu pa
imajo otroci. Njihov biološki, telesni in psihični razvoj izvablja iz staršev najgloblja
čutenja, ki izvirajo iz odnosov njihove primarne družine, obenem pa jim otroci dajejo
moč, vztrajnost in pogum, da bodo ta čutenja zmogli prerasti in jih razrešiti (Kompan
Erzar 2003, 28).

Tako se tudi relacijski model navezuje na to, da je temeljni proces v človeškem
doživljanju zasledovanje in ohranjevanje človeških relacij, obenem pa trdi, da motnje v
zgodnjih odnosih s starši vplivajo na vse nadaljnje odnose in na vso nadaljnjo
intrapsihično in medosebno doživljanje. Družina oziroma celoten družinski sistem je
namreč več kakor samo skupek njegovih delov, saj ima ta sistem svoje potrebe, svojo
dinamiko, doživljanje, sprejemanje in zaznavanje samega sebe in širše okolice. Vse to
se vtisne v otroka že v njegovih zgodnjih letih in ga spremlja ter oblikuje na njegovi
poti skozi nadaljnje življenje. In prav zato lahko razumemo, zakaj otroci postajajo
nosilci starševskih nerazrešenih konfliktnih vsebin in tipičnih simptomatoloških vedenj,
čutenj in interakcij (Gostečnik 2000, 20–21).

Poznamo različne vrste družin, saj se le-te med seboj razlikujejo po mnogih dimenzijah.
Družina je osrednji prostor socializacije, ki je ključnega pomena za ves nadaljnji
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otrokov razvoj. Tako lahko socializacija poteka na dva načina, in sicer preko
sprejemanja, ki predstavlja toplino in ljubezen do otrok, ali nasprotno, preko zavračanja,
ki pomeni čustveno hladnost in sovražnost do otrok. Prav tako pa poteka socializacija
skozi popustljivost ali omejevanje, pri čemer se popustljivost nanaša na avtonomnost in
osebno svobodo, omejevanje pa predstavlja nadzor in kaznovanje (Musek in Pečjak
2001, 248).

Glede na zgoraj omenjene načine socializacije razlikujemo štiri glavne skupine družin s
tipičnimi načini vodenja, ki jim pripadajo štirje različni vzgojni stili, in to so (Musek in
Pečjak 2001, 248–249):

1. avtoritarna družina, v kateri vladajo avtokratski odnosi in avtokratsko vodenje
družine, kar pomeni, da je vodja družine oče, ki ga morajo ostali člani
brezpogojno ubogati, saj ima nad njimi popolno nadvlado. Tako on pravzaprav
odloča o vseh bistvenih družinskih stvareh, npr. kam bo šla družina na izlet, kaj
bodo kupili, kaj naj otroci študirajo, s kom se naj poročijo ipd. Kljub »čudnemu«
načinu »vladanja« pa tudi v tej družini starši lahko kažejo tako skrb kot tudi
naklonjenost do otrok, ali pa so po drugi strani do njih sovražni, brezbrižni in
jim zanje sploh ni mar;
2. avtoritativna družina, v kateri so člani prav tako odvisni od vodje, vendar pa
tukaj lahko tudi sami izrazijo svoja mnenja;
3. demokratična družina je tista, v kateri vodja samo ureja vse pomembnejše
odnose, sicer pa se družina odloča na podlagi soglasja in sporazumov, deluje
torej preko demokratskega vodenja. Takšno delovanje družine je prisotno
predvsem v družinah z že večjimi otroki, saj takšen način »vladanja« v družinah
z majhnimi otroki ni mogoč oziroma vsaj ni primeren, ker se majhni otroci niso
sposobni odločati sami zase, kljub temu pa jih starši že ves čas pripravljajo na
takšno družinsko (so)delovanje;
4. razpuščena družina pa predstavlja družino, v kateri vsak član lahko počne, kar
hoče, saj tam ni nobenih jasnih pravil in nobenih določenih meja.
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Z zgoraj omenjenimi načini delovanja in vodenja vsaka družina oblikuje in socializira
otroka na drugačen način, s tem pa vpliva tudi na njegov kasnejši odnos do ostalih ljudi
in širše družbe. Tako avtoritarna družina oblikuje otroka v disciplinirano osebo, ki pa jo
lahko mučijo tesnoba in notranje napetosti. Avtoritativna družina svojega otroka vzgoji
v čustveno uravnoteženo osebo, demokratična družina v samostojno osebo, otrok v
razpuščeni oziroma permisivni družini pa se bo zaradi pomanjkanja pravil in meja vedel
neprilagojeno in nekontrolirano (Musek in Pečjak 2001, 249). Prav avtoritativno
starševstvo naj bi bilo tisti uspešen pristop k vzgoji otroka, ki je poln topline,
spoštovanja samostojnosti (v skladu s starostjo otroka), pa tudi postavljanja meja. Z
upoštevanjem teh dejavnikov je to tudi uravnovešen pristop k varni navezanosti, saj
hkrati daje otroku oporo in podpira razhajanje oziroma daje otroku varno zatočišče,
obenem pa spodbuja njegovo voljo do raziskovanja in spoznavanja vsega novega. Tako
je bistven pomen »zdrave« oziroma varne navezanosti tako varnost mladostnikov doma
kakor tudi v svetu. Starši, katerih vzgoja je avtoritativna, tako svojim otrokom
zagotovijo občutek zaščitenosti, opaženosti, varnosti in pomirjenosti, s tem pa dajo
otrokom popotnico, polno spretnosti in ravnovesja, na katere se bodo lahko na
turbulentnem potovanju, ki mu pravimo življenje, vedno zanesli (Siegel 2014, 36).

Lahko pa se seveda pojavljajo tudi razne izjeme, saj se družine ravnajo enkrat po enem,
drugič pa po drugem načelu. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na socializacijo, pa so
tudi velikost družine, njena razredna pripadnost, ekonomsko stanje, pa tudi materina
zaposlitev, predvsem pa njen odnos do otroka in ljubezen, ki mu jo namenja (Musek in
Pečjak 2001, 249).

Stili vzgajanja predstavljajo pomemben vpliv na začetni identitetni položaj mladostnika.
Tako imajo (Poljšak Škraban 2004, 58–59):



avtoritarni starši močne in trdne aspiracije glede mladostnikovega življenja,
kar mu v mlajših letih olajša identifikacijo, mu pa v dobi adolescence lahko to
predstavlja omejitev, zato se pogosto upira tej starševski avtoriteti, saj poskuša
biti čim bolj samostojen in s tem dokazovati svojo moč;
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mladostniki v družini s permisivno oziroma razpuščeno vzgojo težave z
identifikacijo, saj nimajo nobenih primernih modelov, s katerimi bi se lahko
identificirali in zato razvijejo razpršeno identiteto;



v družinah z demokratično vzgojo odnose, v katerih starši svojemu
mladostniku nudijo veliko razumevanja in podpore, kar mu daje dobre osnove za
začetno privzeto identiteto, saj ni pritiskov za zgodnje opredelitve, zato se
mladostnik zaveda, da ima čas, da najde in si začrta svojo lastno pot.

Gostečnik (1999, 137–149) pa podrobneje obravnava 3 tipične družinske vzgojne stile,
kot so avtoritarna vzgoja, vsedopuščajoča vzgoja in vzgoja za odgovornost.

Avtoritarna vzgoja

Avtoritarna vzgoja temelji na ustrahovanju, zapovedih in prepovedih ter na kaznovanju.
Starši v takšni družini najbolje vedo, kaj je za njihove otroke dobro, otroci pa jih morajo
ob tem brezpogojno ubogati in izpolnjevati njihove prepovedi in zapovedi ter ukaze.
Povsem se morajo podrejati tudi njihovemu mnenju in če se karkoli po starševskih
prepričanjih zgodi narobe, se to zgodi zato, ker jih otroci niso poslušali in ubogali,
otrokom pa v tem vzgojnem stilu ni omogočeno, da bi pravilno ravnali oziroma se
pravilno odločali. Starši otroke kritizirajo, podcenjujejo, omalovažujejo in ponižujejo,
velikokrat pa jih tudi fizično kaznujejo, če nečesa ne naredijo tako, kot so si zamislili
starši. Skratka, starši se tukaj čutijo odgovorni za vse, za kar dejansko so ali pa sploh
niso, npr. za otrokov šolski uspeh pa tudi njihove zunajšolske dejavnosti, otroci pa jim
morajo v zameno izpolniti vse zahteve in želje, sicer so starši razočarani in užaljeni. Pri
tem vzgojnem stilu se otroci ne zavedajo posledic svojih dejanj, saj starši odločajo
namesto njih takorekoč o vseh zadevah. Se pa otroci staršev zelo bojijo in zato ravnajo
tako, kot jim ti rečejo, obenem pa se počutijo zelo nesposobne (Gostečnik 1999, 137–
138).

Ko otrok v takšni družini postane mladostnik, se prava kriza zanj šele začne. Želi se
osamosvojiti, obenem pa se tega boji, saj še nikoli ni ravnal in se odločal po lastnih
zamislih, zato se vedno odloča z upornostjo, saj močno dvomi sam vase. Obenem se mu
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več ne ljubi ubogati in ugajati staršem, saj ni nikoli uspel zadostiti njihovim
pričakovanjem. Vseeno pa mu je njihovo mnenje, čeprav tega ne želi priznati, zaradi
njegove nesamostojnosti, še zmeraj zelo pomembno. Tako daje mladostniku ta način
vzgoje s prepovedmi in zapovedmi navidezno varnost, kljub temu da ne upošteva
njegovih želja. Prav to pa je razlog, da mladostnik postaja vedno bolj jezen in besen,
obenem pa se ista čustva prebudijo tudi v starših, kar lahko vodi do začaranega kroga
kritik, obtoževanj, nasilja in fizičnih zlorab (Gostečnik 1999, 138).

Ker starši obravnavajo mladostnika kot manjvrednega in kot osebo, ki ni sposobna
sprejeti nikakršne odgovornosti, je lahko ta vzgoja za mladostnika zelo uničujoča. Starši
pa svojo naravnanost opravičujejo z ljubeznijo in skrbjo do mladostnika in mu s tem
pomagajo, da ne bi zašel na »kriva pota«. Zmotno je tudi njihovo mišljenje, da se jim
zdi prav, da zelo grobo in poniževalno kaznujejo vsak prekršek svojega otroka, njegovo
nasprotovanje njihovim zahtevam in željam, obenem pa vsakršno njegovo pobudo,
zamisel ali željo zatrejo kot neustrezno in manjvredno. S tem pa ga močno ponižajo in
razvrednotijo in to prav v obdobju, ko sam še »oblikuje« in »gradi« svojo samozavest,
pri grajenju katere pa so bistvene prav starševske spodbude (Gostečnik 1999, 138–139).

Dejstvo je, da se mladostnik v družini z avtoritarnim načinom vzgoje počuti kot bitje
brez lastnega razuma in volje, kot nekdo, ki ni sposoben samostojnega odločanja in
presoje. Staršem se v vsem prilagaja, ker se jih zelo boji in prav zaradi tega jih ne more
spoštovati. Starši s tem načinom vzgoje otroka predvsem hudo psihično zlorabljajo, kar
v izgradnji njegove osebnosti pušča hude rane, velikokrat pa je lahko pogosta tudi
fizična zloraba. Zaradi vsega tega se v mladostnike naselijo strah, groza, teror in nemir,
predvsem pa bojazen pred ljudmi in samim svetom, kar bo lahko vodilo do tega, da
bodo pozneje v življenju tudi sami v drugih izzvali jezo in bes, hkrati pa bodo tudi oni
sami zatirali druge (Gostečnik 1999, 139).

Vsedopuščajoča vzgoja

Vloge oziroma hierarhija v družini z vsedopuščajočo vzgojo so povsem drugačne kot v
družini z avtoritarno vzgojo. Tukaj je namreč vloga staršev, na prvi pogled, podrejena,
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saj otrok postavlja pogoje, njegove želje pa za starše postanejo zahteve. Ti ga obenem
pretirano razvajajo in mu ne postavljajo nobenih omejitev, kar pa predstavlja težavo v
obdobju adolescence, ko je mladostnik postavljen pred odgovornosti in življenjske
izzive, ki jih bo moral razrešiti sam. Odloča se in ravna po svojih željah, starši pa so
tisti, ki prevzamejo odgovornost za njegova ravnanja. In to je razlog, da ne vidi in ne
začuti povezave med svojimi dejanji in posledicami teh dejanj. Starši pa bi mu radi v
vsem ustregli, saj s tem kupujejo svojo ljubezen, zato mladostnik s svojimi zahtevami
postane terorist lastnih staršev. S tem pa mu pravzaprav delajo večjo škodo kot korist,
saj na ta način ne postaja samostojen in ne odgovoren, obenem pa mu takšna starševska
dejanja brez strukture in omejitev ne dajejo občutka varnosti. Zato mladostnik čuti, da
ga starši, čeprav ga razvajajo na vse mogoče načine, nimajo zares radi, nasprotno pa
starši mislijo, da, če bodo svojega otroka omejevali, jih ta sploh ne bo imel rad in jih bo
zapustil. Takšen otrok pa jih v bistvu zaradi občutka krivde, da bi se »upiral« tako
dobrim staršem, težko zapusti, kljub temu da po drugi strani čuti jezo zaradi svoje
nesamostojnosti, negotovosti in nesposobnosti (Gostečnik 1999, 142–143).

Starši s takšno vzgojo dovolijo mladostniku prav vse, ker niti ne vedo, kako bi otroku
postavili določene omejitve. Z razvajanjem in nepostavljanjem meja skušajo svojim
otrokom dati tisto, česar sami niso imeli, zaradi tega pa ima otrok veliko težav pri
soočanju s pravili zunanjega sveta. Kljub takšnim dejanjem pa čutijo do njega veliko
ljubezni in skrbi, čeprav večinoma skrbijo le za svojo podobo (Gostečnik 1999, 143).
Starši se namreč morajo zavedati, da se otrok izoblikuje z njihovo pomočjo in da zato
nujno potrebuje pravila in omejitve. Ta namreč niso potreba samo za njegov razvoj,
ampak mu tudi predstavljajo orientacijo, kar nanj vpliva dobro, saj mu to predstavlja
varnost in sigurnost, obenem pa ves čas otrokovega razvoja igrajo ključno vlogo v
strukturiranju njegove osebnosti (Jacob 2002, 105–106).

Mladostnika takšna neomejenost sili v čedalje večjo stisko, posledično pa se zateka v
vedenje, s katerim želi staršem sporočiti, da v svojem življenju potrebuje meje, saj se le
tako lahko počuti dovolj varnega in primeri takšnega vedenja so katastrofalni.
Mladostniki se zatekajo v slabo družbo, v svet mamil in razvrata, saj preko tega želijo,
da bi jih nekdo v njihovi stiski opazil in jim priskočil na pomoč. Takšna dejanja namreč
predstavljajo izrazit klic na pomoč, klic po redu, zavarovanosti in pravi ljubezni, ki jo
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mladostnik pogreša že skozi vso življenje. Takšnega klica na pomoč se nikakor ne sme
prezreti, saj mladostniki sami v takem položaju nikoli več ne bodo našli izhoda. Zanje je
poleg tega značilno tudi glasno kričanje, pretepanje, razbijanje, laži in grožnje,
velikokrat pa dekleta tudi zanosijo. Vse to mladostniki delajo zaradi tega, da bi staršem
pokazali, da tudi oni nekaj zmorejo narediti sami, obenem pa s takšnimi dejanji starše
opozarjajo na to, da si želijo biti sprejeti, spoštovani, cenjeni, razumljeni in ljubljeni. In
žal, šele takrat se lahko odnosi med njimi vsaj malo spremenijo (Gostečnik 1999, 143–
144).

Vzgoja za odgovornost

Tretji način vzgoje pa je tisti, pri katerem je prisotno obojestransko spoštovanje,
spoštovanje staršev in mladostnikov. V takšni družini mladostnik točno ve, kaj se sme
in česa ne, torej, kje so meje, pozna strukturo norm, vrednot in pravil, kar mu daje
občutek varnosti, starši pa točno vedo, kje se njihov otrok nahaja, s kom se druži in kdaj
pride domov, čemur pravimo »starševska abeceda pravil«. Starši otroka učijo
odgovornosti postopoma in ga tako pripravljajo na soočanje s težavami, ki mu jih bo
prineslo življenje in s katerimi se bo moral soočiti sam in jih znal tudi odgovorno rešiti.
Ga pa v takšnih situacijah seveda ne pustijo samega, ampak mu stojijo ob strani in mu
pomagajo pri rešitvi težave, stiske ali izziva, vendar pa se v nobenem primeru ne
odločajo namesto njega. S tem želijo otroku pokazati, da bo glede na svojo lastno
odločitev moral nositi bodisi negativne bodisi pozitivne posledice, ob čemer pa jim je
hudo, saj morajo gledati posledice mladostnikovega ravnanja, zraven pa morajo ostati
mirni in odločni. S takšnim načinom vzgoje starši svojega otroka vzgojijo v zdravo,
samostojno in zrelo osebo (Gostečnik 1999, 147).

Proces učenja odgovornosti je naporen in ker trajala dalj časa, zahteva veliko
potrpljenja, tako s strani staršev kakor tudi s strani mladostnika. Starši mu morajo to
izkušnjo, ne glede na to, kako je huda, težka in boleča, omogočiti, saj se bo le tako
lahko naučil stvari, ki mu bodo v prihodnosti v pomoč in ki mu bodo dale nov pogled na
določene izzive in situacije. Ves ta čas učenja in zorenja pa so seveda ob njem, ob tem
pa ga ne kritizirajo, se iz njega ne norčujejo in ga ne ponižujejo, saj v primeru, ko
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vidijo, da se bo mladostnik z odločenim ravnanjem ranil in si škodoval, nemudoma
posredujejo in takšno odločitev preprečijo (Gostečnik 1999, 147–148).

Takšen odgovoren odnos temelji na vzajemnem spoštovanju in zaupanju. Mladostnik
ve, da mu starši dajo svobodo odločanja, izbire in razmišljanja, obenem pa se zaveda, da
mora biti pozoren na svoje odločanje, drugače bodo posledice neprimernih odločitev
neprijetne in težke. S tem se mladostnik nauči postati odgovoren za vsako svoje
ravnanje in posledic svojega ravnanja pa dobi nauk, ki mu bo v poduk za vse življenje.
Z vsem tem zori in sčasoma postane odgovorna, zrela osebnost, ki bo znala v vsaki
življenjski situaciji ravnati preudarno (Gostečnik 1999, 148).

Pomembno je, da so v odgovornem odnosu mnenja vseh družinskih članov enakovredna
ter da vsi člani sodelujejo drug z drugim, se o vsem pogovorijo, pretehtajo vsa mnenja
in skupaj najdejo najustreznejšo rešitev, s tem pa se celotna družina nauči odgovornega
ravnanja in reševanja problemov. Potrebno pa se je zavedati, da so tudi pri takšnem
načinu vzgoje starši pomembna avtoriteta, katerim to avtoriteto krepijo prav njihova
starševska ravnanja in dejanja, v katerih še posebej za svojega mladostnika pokažejo
skrb, ljubezen in odgovornost. S tem dajo mladostniku »zdravo« popotnico za življenje,
saj se bo počutil zavarovanega, želenega in ljubljenega. S seboj na »pot« pa bo nesel
tudi svojo lastno odgovornost in to je največ, kar lahko starši dajo svojemu otroku za
vzorno življenje in funkcionalno prihodnost (Gostečnik 1999, 148–149).

Na mladostnika pa poleg družine pomembno vplivajo tudi socialna pričakovanja drugih
oseb, pa tudi njegova lastna opremljenost, ki v primeru, da uspešno reši vse predhodne
krize, vpliva na spoprijemanje z njegovimi identitetnimi vsebinami (Poljšak Škraban
2004, 59).

Vzbujanje občutka sprejetosti in varnosti so tiste kvalitete družine, ki si jih vsi želimo.
Da bodo želje postale resničnost, je vzgoja za družino danes obet za jutri, ko bo vse več
družin zagotavljalo in doživljalo to kvaliteto. Družba bo spoznavala, da je naložba v
vzgojo za družino in življenje najboljša, ne samo najcenejša naložba v ljudi in njihov
osebnostni razvoj. Manj bo družinskih in osebnih težav, manj negativnih pojavov, več
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pa blagostanja in višje kvalitete življenja. Pozitivno zdravje bo rezultat družbene
naložbe v vzgojo (Marinček 2002, 30).

2.3 Čustvene oblike družin

Glede čustvene povezanosti, vzpostavljanja in razmejevanja stikov ter komuniciranja
med starši in otroki ločimo več vrst družin. Tako, glede na zgoraj omenjene
komponente, poznamo tri vrste družin, in sicer pretirano zaščitniško družino, popolno
družino in kaotično družino. Pri otrocih bo vsaka izmed teh družin spodbudila drugačne
sposobnosti in moči, kakor tudi drugačne oblike šibkosti in nemoči (Kompan Erzar
2003, 116).

1. Pretirano zaščitniška družina je tista, v kateri se med starši in otroki vzpostavi
izrazita, včasih celo pretirana, čustvena bližina, zato je pozitivna stran te
družine, da bo otroke opremila s temeljnim zaupanjem in navezanostjo ter
izrazito zavarovanim in varnim okoljem, slaba stran pa, da namesto da bi
podpirala funkcionalno in samostojno delovanje vseh članov, najšibkejše člane
poriva v še bolj odvisno vlogo, prav tako pa omogoča zelo malo možnosti za
izkustveno učenje. Takšna družina bo tako vselej zavirala letom primerno
neodvisnost in samostojnost svojih članov (Kompan Erzar 2003, 116–117).
2. Popolna družina je tista, v kateri se podpira individualnost in primerno vedenje
družinskih članov, zato bo vsakega posameznika opremila z vztrajnostjo,
doslednostjo ter letom primernimi navodili za življenje, s toplino in doslednimi
ravnanji pa bo vzpostavila temelje za pozitivno samospoštovanje ter za
vzpostavljanje in vzdrževanje globokih prijateljskih odnosov. V takšnih
družinah pa je zelo močna naravnanost k storilnosti, saj se v njih vrednost
posamezniku prizna le, če doseže tisto, kar družina ceni, obenem pa so
posamezniki v njej prikrajšani za izražanje negativnih čutenj, nezadovoljstva,
zaradi tega pa se niti ne znajo aktivno spopasti s konflikti, kaj šele, da bi jih
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razrešili. Zaradi tega tam vedno prevlada identiteta družine oziroma para/staršev
nad identiteto posameznikov. Zato je tudi odraščanje v takšni družini povezano s
potlačitvijo afekta, zanikanjem in izbiro partnerja, ki ustreza merilom družine
(Kompan Erzar 2003, 16–117).
3. Kaotična družina pa je tista, v kateri ni meje med zlivanjem in oddaljenostjo
in v kateri ni na videz nobenega stalnega vzorca odnosov. Edina stalnica teh
družin je stalna negotovost, nedoslednost pri vzgoji, spreminjanje življenjskega
stila in pravil. Tam je vedno prisotna negotovost glede odnosov med
družinskimi člani, glede njihove vrednosti in moči ter glede njihovega lastnega
mesta. Vseeno pa so posamezniki, ki izkušnjo takšne družine, v katerih vlada
izrazita sovražnost, surovost, nedoslednost, nepredvidljivost in ki vedno nihajo
med zavračanjem in toplino, preživijo brez večjih motenj, zavidljivo vzdržljivi,
organizacijsko in socialno spretni ter izrazito prilagodljivi. Kljub temu pa so
posledice odraščanja v takšni družini zaradi čustvene zlorabe zelo hude, saj
otroci ne znajo regulirati svojih čutenj, zato pa je njihova identiteta krhka in
običajno vezana na konkreten dosežek, partnerja ali kako drugo osebo. Zelo
verjetno je, da takšni posamezniki tako niti v nadaljnjem življenju niti v svojih
lastnih odraslih, partnerskih oziroma družinskih odnosih, ne morejo izkusiti
varne navezanosti. Če pa se kljub neprimernim čustvenim izkušnjam iz svoje
primarne družine uspejo zadovoljivo osamosvojiti, lahko postanejo izrazito
kreativni, kar pa jim omogoča uspešnost in vzpostavitev zdravih, varnih in
funkcionalnih odraslih odnosov, preko katerih se preoblikujejo, saj jim le-ti
pomagajo prerasti škodljivo navezanost iz otroštva (Kompan Erzar 2003, 116–
118).

2.4 Starši in vzgoja

Velikokrat se, predvsem v času pubertete, zgodi, da hočejo imeti starši nadzor nad
svojimi otroki. To je vsekakor razumljivo, saj morajo starši vedeti, kaj se z njihovimi
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otroki dogaja, kaj počnejo, s kom se družijo, kako se počutijo, kje so ipd. Težava se
pojavi, če starši pretiravajo z nadzorom in ga uporabljajo kot prisilo oziroma kot nekaj,
s čimer izsiljujejo svojega mladostnika, mu postavljajo prevelike omejitve, se z njim niti
nočejo pogovarjati o določenih stvareh in morda sprejeti kakšne kompromise, ki bi
deloma ustrezali obema stranema. To navsezadnje ne vodi nikamor, kvečjemu morda le
poveča razdor med starši in otroki, ki je v času adolescence že tako pogost.

Tako lahko besedo »nadzor« velikokrat dojemamo kot izraz, ki je povsem nasproten
izrazu »samonadzor«, kajti ljudje, ki uporabljajo zunanji nadzor, porabijo večino svoje
moči za to, da bi spremenili vedenje in nadzor drugih in ne da bi morda kaj spremenili
pri sebi samih. To je še posebej izrazito v času pubertete, ko najstniki delajo veliko
stvari, ki staršem niso všeč, zato ti vložijo veliko energije v to, da bi jih spremenili, kar
pa ni ravno dobra rešitev. Boljše bi bilo, če bi se z otroki pogovorili, se osredotočili tudi
sami nase, na svojo vzgojo in se tako morda naučili novih načinov ravnanja in
spoprijemanja z najstniškimi izzivi in težavami (Glasser 2002, 18).

Najstniki so namreč še posebej občutljivi, zato se takoj začnejo upirati, če jim kaj ni
všeč oziroma če ne nameravajo ubogati staršev, s tem pa se poskušajo izogniti tudi
njihovemu nadzoru. Mladostniki so namreč v tem obdobju naveličani tega, da jim
nekdo vedno govori, kaj naj storijo in kako se naj vedejo, saj se počutijo že bolj odrasle
in s tem tudi bolj močne za uspešnejše upiranje starševskim zapovedim, kar pa spet vodi
v merjenje moči med starši in otroki in zdi se, da se to ne bo nikoli končalo. Nenehno
upiranje nadzoru privede do zamere med starši in najstniki, njihova vsesplošna
nesoglasja in konflikti pa razmere v njihovem odnosu le še zaostrijo in sledi začaran
krog prepirov in nesoglasij (Glasser 2002, 18–19). Zato ima odnos med starši in otroki
velik pomen, saj so vzgoja in odnosi v primarni družini ključna popotnica otroka za
njegovo nadaljnje življenje, za njegovo celotno življenjsko pot.

Vzgoja in s tem odnosi med družinskimi člani so bistvenega pomena za razvoj otroka,
za razvoj njegove identitete in samopodobe. Starši namreč s svojim vedenjem v največji
meri oblikujejo otroka, tako zavedno kot nezavedno. Otroci namreč v sebi ponotranjijo
in razvijejo starševske vzorce vedenja, čustvovanje in razmišljanja in če v tem oziru
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starši niso primerni oziroma če otroci živijo v nefunkcionalnih družinah, potem bodo ti
otroci poskušali poiskati zadovoljujoče vzorce drugje. Kljub temu pa bodo nezavedno
ponotranjili vsaj del starševskega značaja in se v skladu s tem tudi vedli, šele pozneje v
življenju pa bodo, ker gre pri tem za povsem podzavestni proces, ugotavljali, kako so jih
starši zaznamovali. To se bo pokazalo predvsem v vedenju v nepredvidljivih in težkih
življenjskih okoliščinah (Gostečnik 1998, 52).

O tem govori tudi interpersonalna teorija, ki pravi, da je človeška psiha skonstruirana in
ohranjena na osnovi odnosa z drugimi. Razvojna psihologija namreč trdi, da se v
najzgodnejših interakcijah ustvarja zasnova vsega nadaljnjega psihičnega razvoja
posameznika in da so ti prvotni oz. primarni odnosi temelj kasnejšega doživljanja,
zaznavanja sveta in izkušenj z drugimi posamezniki (Gostečnik 2000, 19). Popolnega
starševstva seveda ni, lahko pa starši s svojimi otroki vzpostavijo pristne in ljubeznive
odnose, ki bodo v oporo tako otrokom kakor tudi samim staršem, s tem pa bo njihovo
življenje lepše, boljše in uspešnejše (Siegel 2014, 110).

2.5 Vloga očeta in matere

Očetovstvo in materinstvo sta edinstveni vlogi, ki imata za otroka ključen pomen.
Čustveno sta to povsem neprimerljivi in nezamenljivi vlogi, ki ju nihče ne more
nadomestiti, zamenjati ali izničiti. Niti oče ne more nadomestiti materine nežne in
skrbne ljubezni, pa tudi mati ne more nadomestiti očetove odločnosti, organiziranosti,
ponosa, pa tudi telesne aktivnosti, prav tako se tudi mati ne more naučiti očetovstva ali
obratno. To sta vlogi, ki sta vsakemu moškemu in ženski dani, prirojeni, zato ni
nikakršnih napotkov oziroma načrta, kako se teh vlog naučiti in ju obvladovati, saj se
vsak posameznik tega priuči že v svojem ranem otroštvu (Kompan Erzar 2003, 44).

Odnos staršev do otrok se v obdobju mladostništva premakne v smer, ki bo adolescentu
dovoljevala, da iz svoje primarne družine odhaja in se vanjo vrača. S tem pa se mora
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mladostnik odpovedati idealni podobi svojih staršev, hkrati pa sprejeti odgovornost za
svoje mišljenje, vedenje in čutenje. Vseeno pa v tem obdobju adolescent še nima dovolj
razsodnosti in zrelosti za samostojnost, saj je še posebej v tem obdobju izrazito
čustveno ranljiv, zato potrebuje svoje starše, ki mu bodo z zrelostjo in ljubeznijo
pomagali razviti in utrditi njegovo identiteto. Ukvarjanje z adolescentom in prava
pozornost staršev je najpomembnejši pogoj za odraščanje in še dodatno povezovanje
celotne družine (Kompan Erzar 2003, 136–137).

Vloga/lik očeta in mame sta izjemno pomembna za otrokovo oblikovanje samopodobe,
za rast njegove samozavesti in za njegov lasten položaj in sprejetost v okolici, v družbi,
v svetu (Lisec 2000, 4). Glede na odnos z očetom in mamo (s starši) se kaže otrokova
introvertiranost oz. ekstravertiranost. Oče in mama sta ključnega pomena za to, kar
bomo postali oz. za to, v kar se bomo »oblikovali«. V zgodnjih otroških letih onadva
»zapolnjujeta« naše »prazne, bele liste papirja« in nanje »pišeta« kar hočeta, nanje
pišeta svojo vsebino. In prav ta vsebina, prav ti »polni, popisani listi« bodo vodilo
našega življenja, naših mladostniških in odraslih let.

2.5.1 Lik očeta

Oče je steber družine, saj celotni družini predstavlja varnost in s svojo »moškostjo« v
družino vnaša stabilnost, kar je še posebej pomembno, kadar se v družini pojavi
vznemirjenost ali nemir, saj je on tisti, ki v takšnih primerih v družino ponovno naseli
mir. Oče daje otrokom pogum, občutek sposobnosti, jih varuje, jim zaupa, s tem pa
gradi njihovo samozavest, jim daje občutek pomembnosti in občutek, da se bodo v vseh
primerih sposobni soočiti s svetom.

Povsem nasprotno pa je v družinah brez očeta. Takrat otroci odhajajo v svet polni strahu
in dvoma vase, saj jim manjka občutek pomembnosti, predvsem pa jim primanjkuje
samozavesti in ravno zaradi tega se jim bo svet zdel poln sovražnosti, nezaupanja in
nepredvidljivosti. Mislili bodo, da jih ljudje zaradi svoje drugačnosti zavračajo, zato
bodo težko zagovarjali svoja stališča in utemeljevali svoje mišljenje, obenem pa bodo
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sebe krivili za očetov odhod od doma in se zato počutili nevredne spoštovanja, vedno pa
bodo čustveno razklani iskali očeta v drugih osebah oziroma zlasti bodo pri svojih
nadrejenih iskali trdnost in zavarovanost ter obenem pričakovali, da jim bodo ti drugi
vedno pomagali, jih podpirali in jim zaupali, čeprav bodo sami vedno dvomili vase
(Gostečnik 1999, 107–108).

Družinsko okolje oziroma družine brez očeta so za otroke velik primanjkljaj, saj jih
odsotnost očeta, v večini primerov, vodi do velikih težav s samopodobo in
samospoštovanjem, navsezadnje pa odsotnost očetovskega lika vpliva tudi na njihovo
vedenje. Ima pa odsotnost očeta dosti večji (negativen) vpliv na dečke kot pa na deklice.
Dečki imajo težave pri emocionalnem, kognitivnem in socialnem razvoju, so impulzivni
in težko sprejemajo socialno odgovornost. Medtem pa deklice v primerjavi z dečki
kažejo večjo odvisnost od matere, ki se v nekaterih primerih trudi nadomestiti očeta in
zapolniti njegovo praznino, tako da hkrati »igra« vlogo mame in očeta, obenem pa so
prav zaradi tega deklice bolj navezane na mamo in od nje tudi precej odvisne, pri
deklicah se v teh primerih lahko pojavljajo tudi težave v šoli in razne emocionalne
težave, dosti bolj pa so, če jih primerjamo z deklicami iz dvostarševskih družin,
nagnjene tudi k asocialnemu vedenju (Lamovec 1994b, 101).

2.5.2 Lik matere

V večini družin je mama tista, ki brezpogojno ljubi in s tem predstavlja srce družine.
Svojega otroka namreč vedno sprejema in mu odpušča, ne glede na njegove napake,
njegovo nepremišljeno ravnanje, pa tudi ne glede na to, če jo globoko prizadene ali rani.
Naklonjena mu je tudi takrat, ko jo zapusti oziroma ko odide iz svoje primarne družine
in si ustvari svojo lastno družino, saj je njena ljubezen brezpogojna. Preko matere se
naučimo, kaj sploh je ljubezen, kaj je nežnost in naklonjenost. To je vzorec odnosov in
čustev, ki ga bomo kasneje v življenju vedno iskali v vseh odnosih. Kajti vez med
materjo in otrokom je doživljenjska in nezamenljiva, ne glede na to, ali je ta vez, s
stališča otroka funkcionalna ali nefunkcionalna (Gostečnik 1999, 100–101).
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2.5.3 Lik očeta in matere pri otrocih »na ulici«

Prav oče je najšibkejša in zelo vplivna točka otrokovega socialnega sistema. To nam
lepo prikazuje primer otroka na ulici, saj tega otroka spomin na očeta navdaja z občutki
prikritega besa, nemoči, strahu in globokih ponižanj, z drugimi besedami bi lahko celo
rekli, da se iz izkušenj stikov z očetom pogosto rojeva v otroku občutek brezdomstva.
Primeri otrok oz. mladostnikov na ulici nam dokazujejo, da sta lik očeta in ulica med
seboj res globoko povezana in da mladostnikovo deviantnost spodbuja prav negativen
lik očeta (Lisec 2000, 4).

Medtem pa je lik mame v takšnih okoliščinah, v katerih so otroci prepuščeni sami sebi
oz. živijo celo na ulici, v primerjavi z očetom drugotnega pomena. Matere so v takšnih
okoliščinah šibke glede odločanja o načinu življenja njihove družine, prav tako je po
navadi, ravno zaradi pogostih očetovih nasilnih izpadov mamin vzgojni vpliv izredno
šibak, saj ni sposobna poskrbeti niti zase, kaj šele za svojega otroka ali celotno družino.
Verjetno pa je, da sta bila starša v takšne vloge postavljena oz. sta bila prisiljena stopiti
v takšne vloge že zaradi svojih staršev, zaradi njihove kulture in vpliva. Tudi onadva sta
torej (na nek način) žrtvi sistema oz. vzgoje v svojih primarnih družinah, kar pa
predstavlja nek začaran krog prehoda iz generacije v generacijo, zlasti če se ta krog
nekje ne preseka in preoblikuje iz »nezdrave« v »zdravo« obliko (Lisec 2000, 5).

2.5.4 Posesivna mati in odsotni oče

Najpogostejši trikotnik med zakoncema in otroki je prav trikotnik med odsotnim očetom
ter posesivno materjo in otrokom, ki v takšnem primeru postane materin čustveni
partner. V primeru, da je ta otrok sin, bo, ko odraste, v svojih odraslih intimnih odnosih
čustveno bližino doživljal kot vsiljivost in grožnjo, obenem pa do partnerja ne bo mogel
pokazati nobenega sočutja, saj je sposobnost sočutja odvisna od očetove sposobnosti
biti čustveno prisoten pri otroku. V primeru, da pa je ta otrok hčerka, bo le-ta očetovo
odsotnost

ali

morda

nesprejetost

izražala
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preko

negotovosti,

depresije,
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promiskuitetnim vedenjem, z izogibanjem vrstnikom in družbi, lahko pa tudi s
samozaničevanjem in uničenjem, ki ga izražajo motnje prehranjevanja. Če pa mati
odsotnega očeta idealizira ali če ji mož predstavlja idealno podobo, ki v realnosti ni
nikoli dostopna, bo hči z materjo razvila konfliktni odnos, ki pa bo lahko ostal celo
prikrit (Kompan Erzar 2003, 45–47).

2.5.5 Odsotna mati in posesivni oče

Še huje kot imeti slab oziroma odtujen odnos s svojim očetom je, da mati ne more
vzpostaviti stika s svojimi otroki. To se običajno zgodi takrat, ko je mati depresivna,
zapletena v zakonski konflikt in v svojo primarno družino, tako da niti ne more najti
stika s seboj, kaj šele z materinstvom. Hčerke bodo ob takšnih materah razvile podobno
osebnostno strukturo kot hčerke v tistih družinah, ki so brez matere, ki so jim matere
umrle ali ki mater zaradi takšnega ali drugačnega razloga nimajo, posebno osebnostno
strukturo pa bodo razvile tudi hčere tistih mater, ki so že same bile nekoč zavržene od
svojih mater. Take hčerke se bodo čutile brez opore, v življenjskih preizkušnjah in
nalogah pa se bodo počutile nemočne, doživljale bodo nemoč, kakršno so nekoč
doživljale njihove mame (Kompan Erzar 2003, 48).

Mati, ki je bila namreč zavržena s strani svoje matere, bo nezavedno iskala mater v svoji
hčerki, saj se bo ob njej želela čutiti sprejeto, varno in brezpogojno ljubljeno, zato bo
težko prenašala hčerkine običajne jezne odzive, nezadovoljstvo, nemoč in frustracije in
prav zato z njo ne bo zmogla vzpostaviti pristnega stika, saj bo ves čas čutila strah pred
zavrnitvijo. Prav zaradi tega pa hčerki ne bo preostalo drugega, kot da poskrbi za svojo
mater in za to, da poskusi zadovoljiti materine potrebe po sprejetosti in ljubljenosti in s
tem žrtvuje svojo lastno identiteto. Kljub temu bo v tem zaman iskala stik s svojo
nedostopno materjo in zaradi te neuspešno opravljene naloge bo sama o sebi razvila
občutek manjvrednosti (Kompan Erzar 2003, 48–49).

Ob vsem zgoraj omenjenem smo videli, da je temelj ženske identitete stik z materjo.
Kajti če tega stika med njima ni, bo hčerkino identiteto sestavljala poraženost, obup,
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nemoč, nevrednost, odvečnost in zavrženost. Obenem bodo hčerko, ki nima stika z
materjo, prevevali občutki strahu, sramu in krivde (Kompan Erzar 2003, 49).

Če takšno družinsko dinamiko pogledamo še s strani zakonskega odnosa, pride do
čustvene zlorabe in postaršenja otrok takrat, ko sta mati in oče kot zakonca povezana
preko strahu, sramu ali krivde. V takšnih primerih gre po navadi za partnerja, ki se drug
drugemu bojita priznati svoje potrebe in šibkosti, predvsem pa željo po stiku in bližini.
Takšen odnos temelji predvsem na strahu pred razvrednotenjem in zavrnitvijo, zato gre
v tem primeru za povsem lažno vez, otroci pa v takšnih zakonih staršem predstavljajo
pravo grožnjo, kajti otroška nedolžnost in neposrednost starše spominja na rane iz
njihovega otroštva, otrok pa »grozi«, da bo te rane ponovno odprl in jih oživil, zato
starši svojo nezavedno agresijo in sovraštvo prenašajo na otroka. V takšnih družinskih
odnosih so otroci čustveno močno zanemarjeni, v skrajnih primerih pa lahko, ne da bi
starši to sploh opazili, postanejo celo žrtve zlorabe. Otroci pa ob takih starših doživljajo
nevzdržen strah pred izničenjem, napetost, pa tudi psihične in fizične bolečine. To jih
prisili, da si tudi sami izdelajo obrambe, ki jim bodo v tej stiski omogočali preživetje
(Kompan Erzar 2003, 49–50).

2.6 Razvoj samospoštovanja

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na razvoj visokega samospoštovanja in ga tudi
spodbujajo, so: sprejemanje otroka, zadovoljitev otrokovih temeljnih potreb, skladnost
med starši in otrokom, obojestransko zaupanje ter navsezadnje harmonični družinski
odnosi brez večjih nesoglasij. K vsemu omenjenemu pa spada tudi vzgoja, ki se
povezuje s toplino staršev in njihovimi načini discipliniranja. Tako imajo starši, ki
otroku dajejo občutek, da je ljubljen, sprejet in zanje pomemben, obenem pa mu
postavljajo jasne in razumne omejitve ter mu s tem povedo, kaj je prav in kaj se od
njega

pričakuje,

otroke

z

najvišjim

samospoštovanjem.

Otroke

z

nizkim

samospoštovanjem pa starši manj cenijo, so do njih skrajno permisivni, občasno pa
uporabljajo zelo stroge kazni. Take nejasne situacije otrok doživlja kot skrajno
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nepravične, saj nima jasno postavljenih pravil. In če otrok ne ve, kaj se od njega
pričakuje in se ne zaveda, kaj dela prav in kaj narobe, to v njem zbuja anksioznost, kaos
in zmedenost. Za razvoj samospoštovanja je najpomembnejših predvsem prvih pet let
otrokovega življenja (Lamovec 1994b, 62–64).

Tako so otroci, ki se razvijejo v osebe z visokim samospoštovanjem, aktivnejši in
uspešnejši tako na poklicnem kot tudi na socialnem področju, niso občutljivi na kritiko
in radi izražajo svoje mnenje, pričakujejo pa tudi, da bodo sprejeti s strani drugih. So
optimistični, sebe pa doživljajo kot pomembne, vredne spoštovanja in sposobne
pozitivno vplivati na druge. Medtem pa so otroci z nizkim samospoštovanjem pasivni,
pesimistični, občutljivi na kritiko, ne zaupajo v svoje sposobnosti, počutijo se izolirane,
neljubljene, nezmožne braniti se in prešibke, da bi premagovali različne ovire, zato se
utapljajo v lastnih težavah. Za takšne otroke pa so značilne tudi psihosomatske motnje
(Lamovec 1994b, 63).

2.7 Osebnostna zrelost

Lamovec (1994b, 101-155) deli osebnostno zrelost na več spodaj navedenih vidikov in
sicer na intelektualno, emocionalno, socialno, psihosocialno, psihoseksualno in moralno
zrelost.



Intelektualna zrelost se kaže preko interesov, ki so lahko egocentrični ali
objektivni, preko stališč, ki izražajo samostojno mišljenje ali pa podležejo
večinskemu mnenju, pa tudi preko realističnega ocenjevanja samega sebe in
odsotnosti predsodkov (Lamovec 1994b, 101).



Emocionalna zrelost se kaže kot neodvisnost, kot čustvena stabilnost,
sposobnost za vzpostavljanje in vzdrževanje globljih čustvenih vezi, prav tako
pa se kaže preko izdelanega moralnega sistema; medtem pa so znaki
emocionalne nezrelosti pomanjkljiv moralni sistem, odvisnost, anksioznost,
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odsotnost globljih čustvenih vezi, slaba delovna prilagoditev in seksualne
motnje (Lamovec 1994b, 101).


Socialna zrelost je značilna za tiste posameznike, ki so uspešni v sodelovanju z
drugimi in ki hkrati ob tem upoštevajo tudi potrebe in želje vseh drugih
udeležencev odnosa, obenem pa čutijo potrebo, da lastne zahteve uskladijo s
potrebami drugih posameznikov. Predvsem pa je za socialno zrelo osebnost
značilno, da je relativno neodvisna od staršev in vrstnikov, da je sposobna
prevzeti odgovornost v različnih situacijah, da je sposobna rešiti težave, ob tem
pa ohraniti svoje vrednote in standarde obnašanja, ima visoko samospoštovanje
ter je sposobna kritično vrednotiti dejanja in posledice vsake sprejete odločitve.
(Lamovec 1994b, 102). Pozitivne lastnosti socialne zrelosti pa so na drugi strani
samostojnost, prevzemanje odgovornosti, socialna občutljivost (usklajevanje
lastnih potreb s potrebami drugih oseb), sposobnost učinkovitega reševanja
težav. Med socialno nezrelost pa prištevamo nostalgijo (oseba se ob nostalgičnih
doživetjih počuti vse bolj nesrečno), regresijo (vračanje na že preživete oblike
vedenja iz zgodnjega obdobja življenja; posamezniki se družijo z istospolnimi
vrstniki, veliko časa preživijo v družini in so nanjo zelo čustveno navezani) ter
snobizem (neprimerna odzivanja v medosebnih odnosih kot so sovražnost,
pretirana napadalnost ali osamitev). Ključen dejavnik oziroma proces, ki vpliva
na doseganje socialne zrelosti je proces osamosvajanja od družine, kar se
najizraziteje in najintenzivneje dogaja prav v obdobju mladostništva (Lamovec
1994b, 154–155).



Psihoseksualna zrelost se kaže predvsem v pozitivnem stališču do nasprotnega
spola, saj je posameznik, ki je psihosocialno zrel, sposoben vzpostavljati globlje
emocionalne odnose, ki temeljijo na razumevanju in sprejemanju potreb
njegovega partnerja, hkrati pa v tem partnerskem odnosu ni zaznati podrejanja
in/ali enostranske dominacije. Za psihoseksualno zrelo osebnost je torej značilno
ustrezno seksualno delovanje, medtem ko je za nezrelo osebnost značilno, da
prezira nasprotni spol in poskuša dominirati ali pa se celo navidezno podrediti,
obenem pa lahko celo zavrača lastni spol ali kaže celo odpor do spolnosti
nasploh (Lamovec 1994b, 102).



Psihosocialna zrelost pa se nanaša na osebnostni razvoj, ki se kaže kot prehod
skozi vrsto stadijev oziroma razvojnih obdobij, ki omogočajo vedno nove
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sposobnosti, pri katerih je pomembno, da se določena sposobnost vsaj delno
utrdi, preden se pojavi nova. Vsako razvojno obdobje je sistematično povezano z
drugim, zato je razvoj vsakega posameznega dela odvisen od pravilnega razvoja
prejšnjega razvojnega obdobja, ta razvoj pa poteka skozi celotno življenje
posameznika. V prvem letu otrokovega življenja je tako v ospredju izgrajevanje
zaupanja, ki vključuje pozitivno stališče do samega sebe in do drugih, s tem pa
predstavlja najpomembnejši pogoj za duševno zdravje. Druga faza poteka med
2. in 3. letom in je namenjena doseganju avtonomije, saj se otrok začne zavedati
samega sebe, še posebej pa je v tem obdobju pomemben odnos med starši in
otrokom, ki je ključnega pomena za njegov nadaljnji razvoj oziroma za
naslednjo fazo, ki poteka med 4. in 5. letom starosti in služi razvijanju
iniciative, saj otroka v tem obdobju vse zanima, zato postavlja mnoga vprašanja
in si s tem nabira izkušnje ter gradi domišljijo. S tem si tak otrok oblikuje
pozitivno samopodobo, ali pa se njegovo vedenje v negativnem smislu kaže kot
povečana agresivnost in občutki krivde. V tej fazi namreč otrok razvija tudi
svojo vest. Naslednja faza se pojavi v času otrokovega vstopa v šolo in traja do
13. leta, v ospredju pa je storilnost, saj otrok več ni zadovoljen samo z
igranjem, ampak bi rad nekaj konkretno ustvarjal in delal, saj se s tem počuti
koristnega, hkrati pa utrjuje svoje samozaupanje. V tem obdobju tako otrok
odkriva in spoznava, za kaj je sposoben, v čem je nadarjen in kaj ga veseli.
Naslednje obdobje je namenjeno izgradnji identitete in zajema čas med 13. in
18. letom. Tukaj si mladostnik izoblikuje stabilno identiteto, izbere si poklic, ki
ga zanima, utrdi pa se tudi spolna identiteta, medtem ko so moralni standardi
tukaj še dokaj nefleksibilni. Razvoj intimnosti sodi v naslednjo fazo, ki traja od
19. do 25. leta, v zadnjem času lahko tudi do 30. V tem obdobju mladostnik
razvija odkrite, tople, prijateljske in partnerske odnose običajno z osebami
nasprotnega spola. Tukaj je sodelovanje z drugimi že nujno, saj se vključuje v
tim sodelavcev, ob sebi pa običajno ima že tudi partnerja. Do približno 40. leta
poteka obdobje generativnosti, saj je to obdobje ustvarjalnosti in reprodukcije,
večina ljudi se tukaj že stabilizira tako v družinskih odnosih kot tudi v poklicni
dejavnosti. Po 40. letu pa nastopi končna faza, ki je namenjena izgradnji
osebnostne integritete, obenem pa predstavlja sintezo vseh prejšnjih obdobij,
zato tukaj pridejo v ospredje (ne)uspešno rešena prejšnja obdobja. Pozitivni izidi
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so zadovoljenost večine življenjskih potreb posameznika, višje samospoštovanje
in boljše poznavanje samega sebe, medtem ko med negativne izide spada hudo
razočaranje nad svojim življenjem ali celo življenjski obup. Je pa zanimivo, da
se ta faza pri nekaterih ljudeh sploh nikoli ne pojavi (Lamovec 1994b, 104–107).


Moralna zrelost je značilna za osebo, ki ve, kaj družba od nje pričakuje, ki se
drži norm, četudi se z njimi ne strinja, ima pa tudi svoj lasten stabilen moralni
kodeks, za katerega verjame, da je pravilen (Lamovec 1994b, 102).

Tako je osebnostna zrelost skupek več zgoraj omenjenih konstruktov, ki skupaj tvorijo
celoto. So pa nekateri vidiki osebnosti oziroma zrelosti pri določenem posamezniku bolj
razviti kot drugi (Lamovec 1994b, 103).

2.8 Dvojna podoba adolescence in družina

Mladostništvo tako predstavlja najlepši in najpomembnejši del rasti družine ter
najpomembnejši in hkrati tudi psihično najzahtevnejši del starševstva. Je obdobje
poglobitve medosebnih odnosov in odkrivanje novih vidikov/delcev osebnosti vsakega
izmed družinskih članov. Na podlagi odnosov v tem obdobju se oblikujejo medsebojne
vezi za prihodnost vsakega izmed družinskih članov. V tem obdobju se družinske vezi
lahko še bolj utrdijo in povežejo v medsebojni ljubezni, zaupanju in spoštovanju, ali pa
se v nasprotnem primeru družinski člani še bolj oddaljijo. Vse to je odvisno od prejšnjih
družinskih odnosov in od primarne starševske vzgoje.

Seveda obstaja tudi temna plat mladostništva, ki jo v veliki meri odraža mladostniški
kriminal

oziroma

mladostniško

odklonsko/deviantno

vedenje,

zloraba

drog,

samomorilnost, razvrat, mladoletne nosečnosti ipd. Glede na stopnjo tovrstnih
mladostniških »dejavnosti« se kaže moč družine in njene vzgoje ter razsežnost posledic
neprimerne vzgoje. Ostali razlogi za takšna dejanja, ki so pravzaprav posledica
nefunkcionalne družine, so občutje neuspešnosti, zdolgočasenost, tudi socialni pritisk
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(ki ima čedalje večjo vlogo) in nenazadnje predvsem pomanjkanje starševske podpore.
Družina je v takšnih primerih (skorajda) povsem odpovedala. Adolescenca ima tako
dvojno plat, temno in svetlo, od družine pa je odvisno, katera plat bo prevladala pri
določenem mladostniku (Gostečnik 2000, 12–13).

Relacijska sistemska družinska terapija opisuje najglobljo dinamiko družinskih vezi in
pomen prenašanja čustvenih vzorcev iz generacije v generacijo in pravi, da je dvojna
podoba adolescence izziv družinski terapiji, saj družinsko vzdušje in starševska vzgoja
zaznamujeta mladostnika že v najzgodnejšem obdobju življenja. Bistvena naloga
družine pa je, da otroka nauči odgovornosti in da otrok to odgovornost sprejme v
smislu, da se sooči s samim seboj ter se s tem nauči sprejemati posledice svojih dejanj.
Ob tem pa je naloga družinske terapije, da omogoči družini, predvsem staršem, da so ob
mladostniku, ko ta zabrede v nevarne situacije in dejanja, da takrat vztrajajo ob njem,
mu nudijo oporo in ne izgubijo zaupanja vanj, predvsem pa, da mu takrat še posebej
pomagajo odkriti in pokazati, kakšna je njegova odgovornost (Gostečnik 2000, 13).

Nobene potrebe ni, da bi bilo mladostništvo problematično, travmatično in da bi
mladostnika negativno zaznamovalo. Pomembno je, ne glede na to, kako težko je
mladostništvo za starše, da se le-ti soočijo z otrokom in družbo, predvsem pa v prvi vrsti
najprej s seboj, s svojimi najglobljimi čustvi, ki so bila dolgo zakopana in zaradi katerih
se tudi sami ne morejo razvijati in odrasti v odgovorne odrasle osebe. Ta zanikana,
nevzdržna čustva tako starša lahko projicirata na svojega otroka, na mladostnika, ta pa
postane sprejemnik starševskih nerazrešenih čustev, s tem pa ostane nesamostojen in
čustveno nepotešen. In prav ta čustva, ki so bila v družini zamolčana in potlačena, bodo
naredila otrokovo mladostništvo problematično, saj zaradi tega ne bo poznal in razumel
sebe, še manj pa drugih, prav to pa bo dejavnik, zaradi katerega se bo v družbi odločal
za tvegana in nevarna dejanja, s katerimi bo izzival strah in grozo, s tem pa bo imel do
sebe neodgovoren odnos (Gostečnik 2000, 14).

»Konflikt med mladostnikom in starši naj postane znak, da se mladostnik hoče bolje
spoznati, da se hoče soočiti s seboj in s svetom in da starši in njihovi mladostniki, ki se
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soočijo s podobnimi razvojnimi boji, se lahko drug od drugega naučijo, kako postaneš
nekdo« (Gostečnik 2000, 14).

Zapomniti si je treba, da so problemi staršev z mladostnikom priložnost za vzajemno
učenje in rast. Zmotno je namreč mišljenje, da so takšni problematični mladostniki
sirote brez staršev. To je bolj izjema kot pravilo, kajti problematični mladostniki,
katerim predstavlja »dom« ulica in njihovo »družino« družba oziroma prijatelji, so le
malokdaj sirote brez staršev (Gostečnik 2000, 14).
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3. DELINKVENCA IN PRIMARNI DRUŽINSKI ODNOSI

Vse pogosteje se pojavljajo vprašanja v povezavi z delinkventnostjo in mladostniškim
kriminalom, in sicer v povezavi s tem, ali je izrazito delinkventno in kriminalno vedenje
mladostnika posledica družinskega vzdušja oziroma če so za kriminalno vedenje
mladostnika odgovorni njegovi starši. Odgovor pa je jasen in pravi, da starši nikakor
niso krivi za kriminalno vedenje mladostnika, so pa vsekakor odgovorni za njegovo
nadaljevanje. Zato je v takšnih primerih nujno potrebno, da se starši s svojim
mladostnikom soočijo in mu dajo jasno vedeti, da delinkventnega vedenja v nobenem
primeru ne podpirajo. Se pa v mnogih družinah, v katerih so starši obremenjeni s
svojimi lastnimi težavami, prepogosto dogaja, da v bistvu dajejo legitimnost takšnemu
vedenju in dejanjem, saj se svojim otokom ne posvečajo oziroma se jim ne posvečajo v
zadostni meri. V takšnih družinah, ki so zasvojene s konfliktom med staršema, za otroke
sploh ni prostora, otroci služijo le za predmet razreševanja konfliktov med staršema,
posledica tega pa je, da se ne bodo mogli nikoli soočiti s samim seboj in tako ne bodo
spoznali svoje »prave« osebnosti. Kar je še huje, pa je to, da bo ostalo neopaženo celo
njihovo izrazito asocialno vedenje, ki je osnova kriminalne osebnosti (Gostečnik 2000,
21).

Na vedenje otroka morajo biti starši pozorni že od samega začetka, saj ga v bistvu oni v
veliki meri sooblikujejo in vplivajo na njegov nadaljnji razvoj. Pri otroku se namreč
antisocialne poteze pokažejo že v najzgodnejši dobi in če jih starši ne opazijo zaradi
svoje zasvojenosti npr. z nasiljem in/ali zaradi popolnega zanikanja lastnih čutenj, bodo
to antisocialno vedenje pri otroku spodbujali, obenem pa ga bodo še dodatno opremili z
nezmožnostjo sprejemanja odgovornosti in z negativno samopodobo. Tako v družinah z
delinkventnim mladostnikom običajno eden od staršev (lahko pa tudi oba) projicira svoj
jezni oz. slabi del sebe v otroka, kar pa povzroči, da ta otrok postane povod starševske
jeze in s tem začne odigravati potlačeno starševsko jezo in agresijo. To pa v bistvu
družini »koristi«, saj se staršem potem ni treba ukvarjati s seboj, ni se jim potrebno
soočiti z njihovimi občutki besa, jeze, frustracije in groze. Zaradi tega lahko tako
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asocialno vedenje starši celo opravičujejo, ga povsem ignorirajo, spregledajo ali pa s
nanj odzovejo s povsem istim vedenjem (Gostečnik 2000, 21–22).

3.1 Opredelitev delinkventnosti

Delinkventnost je pojem, ki je neločljivo povezan z deviantnostjo, kajti obe obliki v
socialnem okolju delujeta kolektivno in v posameznikovo življenje vstopata preko
različnih oblik socialne interakcije. Tako je obe moč zaslediti že v posameznikovem
zgodnjem otroštvu, kajti otrokove primarne izkušnje, njegova najzgodnejša socializacija
je tista, ki bistveno vpliva na njegovo poznejše delovanje. Je pa »vstop« v delinkventno
vedenje dolgotrajen proces, ki poteka skozi posameznikovo življenje postopoma in
katerega pomemben del so posameznikovi starši in njihova vzgoja (Naterer 2013, 1).

Delinkvenca in kriminaliteta sta najbolj izraziti obliki deviantnosti, deviantnost pa je
pojav oziroma vedenje, ki sestoji iz dejanj, ki ne sledijo normam in pričakovanjem
družbe ter se oddaljujejo od sprejete poti. Tako kriminaliteta vključuje dejavnosti, ki
kršijo zakone določene države in so sankcionirane po službeni dolžnosti, medtem ko
pod delinkvenco spadajo vsa kriminalna oziroma antisocialna dejanja, ki jih izvršijo
mladostniki. Tako k deviantnosti uvrščamo kriminaliteto in delinkvenco, kakor tudi
duševne bolezni, samomor, alkoholizem, homoseksualnost, nezakonito uporabo drog in
prostitucijo. Vsekakor pa je deviantnost opredeljena kot dejanje, ki je kulturno
pogojeno, saj je določeno dejanje, ki je v neki družbi opredeljeno kot popolnoma
normalno, v drugi povsem deviantno (Haralambos in Holborn 2005, 393).

Deviantnost torej lahko obravnavamo kot (Haralambos in Holborn 2005, 394):

1. vedenje, ki se razlikuje od normalnega in prav zato se deviantne osebe po navadi
razlikujejo od običajnih ljudi;
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2. vedenje, ki je družbeni problem, ker ima lahko na družbeno življenje razdiralni
učinek in ker škoduje posameznikom, prav zaradi tega pa so družbeni problem
tudi osebe z deviantnim vedenjem;
3. vrsto patološkega pojava, saj je vedenje deviantnih oseb nezaželeno in
domnevno »nenormalno«, saj se sklepa, da so takšne osebe večinoma bolne
oziroma trpijo za raznimi psihološkimi, pa tudi telesnimi težavami;
4. vedenje katerega vzrok je ugotavljanje določene bolezni, za katero se
predpostavlja, da zanjo trpi oseba z deviantnim vedenjem.

Vendar pa je delinkventno vedenje v večji meri prisotno pri mladostnikih, ki živijo v
težkih življenjskih razmerah in se vsakodnevno srečujejo s težkimi okoliščinami. To so
predvsem tisti mladostniki, katerih starši so alkoholiki, živijo v revščini, je njihova
družina razpadla (bodisi so starši ločeni bodisi da je kateri – morda celo oba – od
staršev umrl), so v njihovi družini prisotne zlorabe, morda so celo sirote brez obeh
staršev ali katerih koli drugih sorodnikov in zato živijo v razmerah, ki ne dosegajo niti
najnižjih oziroma osnovnih socialnih standardov (Salagaev 2004, 190). Starševsko
nasilje, kriminalne aktivnosti in zloraba substanc med starši so tako najpomembnejši
dejavniki, ki vplivajo na razvoj mladostnikove delinkventnosti, saj že otroku takšni
starši privzgojijo primarno matrico polno asocialnih vedenj in prepričanj, ki se bodo
lahko pozneje v življenju odražala preko njegovega agresivnega ali celo delinkventnega
vedenja. Vsekakor pa takšna primarna družina negativno vpliva na otrokove in
mladostnikove vedenjske vzorce in interakcijo s socialnim okoljem (Naterer 2013, 1).

Ni pa nujno, da bo vsako otrokovo antisocialno vedenje vodilo v mladostništvo polno
delinkventnosti, kajti le polovica otrok z antisocialnim vedenjem preide v delinkventno
mladostništvo, med odrasle prestopnike pa preide približno polovica do tri četrtine teh
najstnikov (Naterer 2013, 2). Je pa zaskrbljujoče predvsem to, da se delinkventnost
nezadržno povečuje in širi po celem svetu (Salagaev 2004, 190).
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3.2 Problematično mladostništvo in delinkvenca

Danes pogosto slišimo, da mladim v današnjem svetu ni lahko odraščati in se
izoblikovati. Sodobni nestabilen svet s kaotično družbo namreč mladim predstavlja
veliko psihične negotovosti, ki se kaže tako v moralnih vrednotah kot v mnogih
psihičnih in fizičnih pretresih. Vsa ta negotovost, ves ta kaotičen sistem, izhaja iz tega,
da mlade danes vzgajajo štirje sistemi, ki so si med seboj popolnoma enakovredni. To
so družina, ki je seveda na prvem mestu, potem družba, prijatelji oz. sovrstniki,
naslednji pomemben sistem je šola in navsezadnje tudi okolica oz. mediji s svojimi
sporočili, ki bolj kot kadarkoli vplivajo na razmišljanje in vedenje mladostnikov. Ti
sistemi se dandanes vzpostavljajo drug ob drugem, delujejo vzporedno, občasno pa se
celo med seboj ovirajo in se izključujejo (npr. zakaj bi mladostniki v svojih
najobčutljivejših letih, v času adolescence, poslušali svoje starše, če pa lahko prijateljem
bolj zaupajo, obenem pa jim ti tudi »znajo bolje« svetovati, zato se ob njih počutijo bolj
slišane in razumljene). Pripisovanje večjega pomena prijateljem kot staršem največkrat
ni dobro, seveda pa je odvisno od tega, v kakšni družbi se mladostnik nahaja in kakšne
temelje mu predstavlja njegova družina (Lisec 2000, 5).

Ker je adolescenca zelo burno obdobje v življenju vsakega človeka, z zelo intenzivnimi
socialnimi in psihološkimi spremembami, so zanjo značilne tudi mnoge težave,
konflikti in nesoglasja. Najhujša pojava v obdobju adolescence, z najhujšimi
posledicami, sta tako delinkventno vedenje in sodobno »huliganstvo«. Delikventno
vedenje se pri večini delinkventov pojavi že v predadolescenci (torej od 11 do 14 leta),
vendar je najhujše tisto, ki je prisotno v obdobju adolescence (približno od 14 do 18 leta
starosti), saj je tista delinkventnost »zrelejša«, kar pomeni, da je bolje »urejena«, resna
in bolje organizirana. Pojav delinkventnega vedenja ima korenine že v ranem otroštvu,
vsekakor pa sta predpogoj za delinkventno vedenje tudi svoboda gibanja mladih in
manjši nadzor odraslih nad svojimi mladostniki, to pa sta tudi glavna dejavnika, ki
takšno neprimerno vedenje v veliki meri spodbujata in omogočata (Žlebnik 1975, 217).
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Večinoma pa gre neprimerno vedenje najstnikov, kot so uporništvo, revolucionarnost,
nasilništvo in zavračanje norm pripisati le manjšemu številu mladostnikov, saj te težave
niso posledica razvojnega obdobja adolescence, temveč so bolj posledica drugih
dejavnikov, kot so npr. moteni odnosi v družini, neprimerne družbene in socialne
razmere ipd. (Poljšak Škraban 2004, 9). Družina namreč skozi svoj proces vzgoje,
socializacije in gradnje samih medosebnih odnosov odločilno vpliva na otrokove
intrapsihične in vedenjske težave (Gerič in Horvat 2000, 22). Najhuje je, ko starša na
otroka prenašata oziroma projicirata svoje čustvene in miselne vsebine, če sta starša v
nenehnem sporu ali če v družini vlada stalna napetost. To so situacije, ki na otroka še
posebej vplivajo in ga zaznamujejo, zato bo te frustracije poskušal razreševati npr. s
popuščanjem v šoli, nenehno bo zamujal domov ali pa ga nekaj časa sploh ne bo
domov, saj bo iskal varen dom pri svojih prijateljih in se večino časa zatekal tja, se bo
pretepal ali na splošno s kakim drugim nemirnim, asocialnim obnašanjem izražal svojo
notranjo napetost. Ne glede na to, kaj bo otrok naredil, kako se bo vedel, starša ne bosta
zmogla videti, da otrok beži od doma zaradi domačih nevzdržnih razmer, ki ga
uničujejo (Gostečnik 1998, 51).

3.3 Oblike delinkventnega vedenja

Glavne oziroma najpogostejše delinkventne dejavnosti oziroma oblike agresivnosti, ki
so v bistvu reakcije posameznika na razne frustracije, ki jih je doživel oziroma jih še
doživlja, so (Žlebnik 1975, 217):



poškodovanje (tuje) lastnine,



tatvine,



uživanje in širjenje mamil,



seksualni prestopki ter



poskusi samopoškodovanja, samomorov in umorov.
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Poleg mladostnikove primarne družine pa ima na delinkventno vedenje in na izvajanje
zgoraj naštetih prestopkov velik vpliv tudi mladostnikova družba, saj mu ta daje
obligatorno moč, pa tudi povode za to, da izvršuje dejanja, ki jih sam verjetno nikoli ne
bi naredil, morda nanje celo nikoli ne bi pomislil. In prav to je tudi glavni dejavnik, da
je delinkventnost pogostejša pri raznih pubertetnih skupinah kot pa pri posameznikih
(Žlebnik 1975, 217).

Mladostne delinkventne skupine se oblikujejo predvsem v zanje ugodnih razmerah, kot
so predvsem slabo urejeni mestni predeli, saj so le-ti daleč stran od kakršnega koli
varnostnega nadzora in nadzora odraslih (staršev), velik vpliv na delinkventnost pa
imajo tudi slabe družinske razmere, saj predvsem nefunkcionalni psihološki pogoji
vplivajo na to, da v delinkventno vedenje lahko zapadejo tako otroci iz nižjih socialnih
razredov, kakor tudi otroci iz visokih socialnih razredov. Če otrok doma nima staršev,
ki bi mu izkazovali brezpogojno ljubezen ali pa se starši niti med sabo ne marajo, so
polni sovraštva, konfliktnosti in zamer, vse to posredno preko neprimerne vzgoje
prenašajo tudi na otroka, ki to nefunkcionalno vzgojo pozneje izraža preko
neprimernega, asocialnega vedenja. Zaradi tega otrok zapade v napadalna, destruktivna
in uporna dejanja, ki so uperjena predvsem proti avtoriteti, preko tega pa se odraža tudi
njegov sovražen odnos do celotne družbe (Žlebnik 1975, 217–218). Mladostnike pa
velikokrat vodi k delinkventnemu ravnanju tudi njihova impulzivnost, nezmožnost
nadzorovanja svojega vedenja in samokontrole (Lebedina-Manzoni in Jeđud 2008, 385–
386). Kljub »neprimernim« dejanjem, pa mladostnik preko tega izboljša svoje počutje,
saj s temi dejanji začasno v sebi sprosti napetost, ki jo pogojuje frustriranost zaradi
duševno nezdravih odnosov s starši in hudih stisk ter razočaranj, obenem pa ga ta
dejanja navdajajo z občutkom pomembnosti (Žlebnik 1975, 218). Se pa večina
mladostnikov zaveda slabih strani svojega odraščanja, prav tako tudi veliko govorijo o
svojem težavnem življenju. Ob tem je vzpodbudno, da imajo navkljub vsem težavam, ki
so bodisi posledica njihovega neprimernega ravnanja bodisi kakšnih drugih dejavnikov,
pozitiven pristop do reševanja težav in ne iščejo krivcev (Lebedina-Manzoni in Jeđud
2008, 385).

Po mnenju Žlebnika (1975, 220) pa so eden izmed temeljnih vzrokov za mladostniško
delinkvenco tudi migracije. Ta pojav je v svetu prisoten že zelo dolgo, največjo težo in
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vpliv pa je dobil predvsem v času svetovnih vojn, pa tudi danes, ko se dogaja t. i.
»islamizacija« sveta. Migracije namreč s hitrimi spremembami v ustaljenih strukturah
različnih družb predvsem v mladih ljudeh povzročajo veliko protislovij, zmedenosti,
negotovosti konfliktov in tudi strahu, kar pa zvišuje delinkventno dovzetnost mladih, še
posebej tistih slabše izobraženih.

3.3.1 Samopoškodovanje in samomorilnost

V puberteti narašča tudi število samopoškodovanja in samomorov. Običajno je, da
samomorilni najstniki sploh ne dajejo vtisa, da je z njimi kaj očitno narobe, da imajo
težave, da so depresivni ipd. Po navadi so to adolescenti, ki dajejo med vrstniki,
prijatelji, v šoli, pa tudi v družini vtis povsem običajnih mladostnikov, brez izrazitih
težav in uporabijo samomor kot izhod za povsem naključne, nepričakovane vzroke
frustriranosti. Mladostniki, ki se zatečejo v samomorilno vedenje, so običajno pod
velikimi emocionalnimi pritiski, srečujejo se z mnogimi konflikti in stiskami, ki so
zanje nevzdržne in iz katerih ne vidijo izhoda. Morda je nekaterim povod za to
nesporazum s starši, slabe ocene v šoli, ljubezensko razočaranje, pretiran občutek
manjvrednosti, občutek, da jih nihče ne razume, umik vase, sramežljivost, obup, strah
pred kaznijo ali kaj podobnega, vsekakor pa so to stvari, ki nekaterim mladostnikom
predstavljajo povsem običajne, vsakodnevne adolescentne muhe in značilnosti, spet
drugim pa se v tem obdobju že zaradi najmanjše krize in prepira podre svet. Posameznik
zapade v depresijo in ne vidi drugega izhoda kot samomor. Velikokrat pa je samomor
tudi tragični korak, s katerim želijo mladostniki kaznovati svoje starše ali tiste, za katere
mislijo, da so krivi za njihovo nesrečo in za njihovo počutje. Takšnih mladostnikov je
danes, v sodobnem kaotičnem svetu, polnem »popolnih« ljudi in visokih življenjskih
zahtev, čedalje več, kar je zaskrbljujoče in alarmantno (Žlebnik 1975, 221).
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3.3.2 Uživanje drog

Med problematično obnašanje spada tudi uživanje drog. Tudi vzroki za takšno asocialno
vedenje so podobni kot ostali vzroki adolescentnih problematičnosti, in sicer
predstavljajo povod za to okolje in njegovo ozračje, v katerem posameznik živi, pa tudi
posameznikove lastne psihološke komponente in tendence, ki se razvijajo že skozi
njegovo otroštvo. Usodnost drogiranja pa je predvsem v sami mamljivosti uživanja
mamil, ki posamezniku predstavljajo neizmerno ugodje in užitek, saj mu omogočijo, da
pozabi na vse težave in skrbi in mu zato vsaj nekaj časa uspe ubežati v svet
brezskrbnosti in miru. Takšni občutki pa so tudi povod za mladostnikov vse močnejši
nagib k nadaljevanju uživanja drog, kar vodi v začaran krog omame in stiske, iz
katerega posameznik težko izstopi sam, zato je tukaj nujna pomoč strokovno
usposobljenih delavcev, kot so psihiatri, psihologi, psihoterapevti ipd., ki mu znajo
ustrezno pomagati in mu pokazati življenje brez drog (Žlebnik 1975, 221).

Najbolj globoko ukoreninjen problem so cigarete in alkohol, vendar pa ne glede na to,
kaj oziroma katere droge mladostnik uživa (bodisi LSD, kokain, heroin bodisi
marihuano, cigarete in alkohol), je za te mladostnike, ki uživajo bodisi mehke bodisi
trde droge in so od njih v veliki meri že odvisni, vedno bolj značilno delinkventno
vedenje, ki jih vodi k vse hujšim kriminalnim dejanjem (Kramarič 2000, 68).

3.3.3 Sodobno »huliganstvo«

Eden izmed značilnih pojavov problematične pubertete je tudi »sodobno huliganstvo«
oziroma razgrajajoča mladina brez vsakih manir in vrednot. Ti »huligani« so pravzaprav
že delno odrasli mladi ljudje, saj jim le delno uspeva, da se uveljavijo s svojimi
(dobrimi) dejanji, sicer pa se uveljavljajo predvsem preko svojega videza. Zanje je
značilno, da živijo povsem nevezano, svoj prosti čas pa preživljajo tako, da se
neproduktivno družijo z vrstniki. Večinoma kršijo pravila civiliziranega, moralnega in
dostojanstvenega obnašanja, ne kršijo pa toliko formalnih prepovedi. Vzroki za to pa so
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seveda tudi v teh primerih slabe družinske in socialne razmere, moderna plesna ekstaza,
nagon po različnih adrenalinskih dejavnostih in doživetjih, pa tudi nagon po
maščevanju, uživanju alkohola in uveljavitvi samih sebe. Mogoče je, da je vzrok za to
tudi vse večja brezposelnost mladih, kar jim jemlje občutek socialne in finančne
gotovosti, pa tudi družbene pomembnosti in včlenjenosti (Žlebnik 1975, 222). Njihova
agresivnost pa je odvisna tudi od tega, v kolikšni meri so razvili sposobnost notranje
kontrole nasilnih teženj ter se naučili nenasilno dosegati svoje cilje in reševati konflikte,
s katerimi se srečajo v svojem življenju. Tako lahko agresivno vedenje dojemamo tudi
kot težavno prilagajanje posameznika določenim situacijam, zato poznamo več vrst
agresivnosti, in sicer agresijo, ki je trenutna reakcija posameznika bodisi na zunanjo
situacijo, s katero se srečuje, bodisi na njegovo notranje stanje in agresivnost, ki pa je
značajska poteza posameznika in zato njegova trajna značilnost (Obid in Rapuš Pavel
2009, 419).

Agresivno vedenje mladine se kaže predvsem preko motenja reda in preko razdiralnosti,
tega pa se največ pojavlja predvsem v manjših skupinah mladih, ki se v svoji družbi
počutijo nadvse močne. Zanje je značilno, da večinoma kar postajajo po vogalih ulic,
pred gostilnami, se prekomerno zabavajo, predvsem pa izzivajo mimoidoče tako, da se
ob njih spotikajo, jih brez razloga zmerjajo, se iz dneva v dan srečujejo s policijo, saj
uživajo v povzročanju nereda, draženju avtoritete in oblasti, s svojim obnašanjem
ovirajo promet in pešce, v gostilnah razbijajo pohištvo, se vozijo z motorji in
avtomobili, v katere tudi vlamljajo in si jih prisvajajo itd. Za te skupinske delikte so
tako značilne poneverbe in tatvine, pa tudi hude telesne poškodbe njih samih ali drugih
oseb (Žlebnik 1975, 222). Vsaka fizična ali verbalna reakcija posameznika je izvedena z
namenom, da se nekomu prizadene poškodba ali kakršna koli škoda, ne glede na to, če
je bila ta namera izpeljana do konca ali ne. In takšna dejanja definiramo kot agresivnost
(Obid in Rapuš Pavel 2009, 419).

Mladina, ki se ukvarja s skupinskimi delikti, pogreša občutek varnosti, saj le-te ne najde
v svoji primarni družini, niti kje drugje ne. So notranje osiromašeni, zato bežijo iz lastne
družine in iščejo svoje zavetje drugje, med vrstniškimi skupinami. Je pa za nje značilno,
da pri njih ni vprašljiv položaj na socialni lestvici, saj večina takšnih agresivnih
mladostnikov prihaja prav iz družin z visokih družbenih položajev, zato so le še bolj
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razvajeni in muhasti. Ne glede na njihov položaj na družbeni lestvici pa so socialno
precej odmaknjeni, v svoji napadalnosti in brezobzirnosti pa se obračajo predvsem proti
osebam, v katerih vidijo spoštovane in ugledne predstavnike družbenega reda. V te
osebe usmerjajo svojo napadalnost, saj jim ti predstavljajo nadomestne objekte svoje
nezadovoljnosti. S tem pa napadajo tudi ustanove, ki jih take spoštovane, odrasle osebe
predstavljajo v njihovih očeh in sproščajo svoje afekte, kar jim veča ugodje, medtem ko
z razvrednotenjem teh oseb sami sebi dajejo občutek večvrednosti. (Žlebnik 1975, 223).

Agresivnost je fenomen, ki ga je težko opredeliti enopomensko. Zajema namreč široko
paleto emocij, spremljajo pa jo tudi druga težavna vedenja v eksternaliziranih in
internaliziranih

oblikah.

Tako

med

eksternalizirane

oblike

vedenja

spadajo

hiperaktivnost, nasilje in delinkventno vedenje, med internalizirane oblike pa
depresivnost, umaknjenost in celo samomorilnost. Zavedati pa se je potrebno, da je
agresivnost tudi človekova ohranitvena reakcija, ki pa lahko pod določenimi pogoji
preseže meje samoohranitve in razvoja ter postane usodno ogrožajoča tako za
posameznika samega kot tudi za ljudi okrog njega (Obid in Rapuš Pavel 2009, 420).

Bistvo je, da se takšni mladostniki do odraslih vedejo skrajno nespoštljivo, o njih, tudi o
svojih starših, se izražajo zelo nesramno, zelo grdo jih nazivajo ipd. Še posebej nizko
cenijo tiste odrasle, ki ne zmorejo podati in zagovarjati nobenega lastnega stališča, kljub
temu da so na visokih položajih, kot npr. učitelj ipd. Ne glede na to, da do takšnih
odraslih izražajo izrazito negativno stališče in vedenje, si globoko v sebi odraslih,
staršev in učiteljev, ki so nekaj v življenju dosegli in si nekaj upajo, dejansko želijo.
Zato so takšni odrasli tudi njihov edini izhod in razlog za boljše in kvalitetnejše
življenje. Oseba, ki jih zna pritegniti in jim dati, karseda največ občutka osebne
varnosti, zadovoljnosti, pomembnosti in možnosti za lastno vrednostno uresničevanje in
izpopolnjevanje, je tista, v kateri vidijo »rešitelja«, morda tudi svojega zaupnika in
prijatelja, skratka nekoga, ki jim na njihovi življenjski poti pokaže luč iz temnega tunela
nesmisla in bede (Žlebnik 1975, 223).
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3.4 Razmere v družini in delinkvenca

Ko je otrok priča razmeram v družini, kot so bodisi psihično, fizično bodisi spolno
nasilje, to od njega terja veliko ceno, predvsem, če je otrok zlorabljen oziroma trpinčen
s strani matere ali če mati dopušča trpinčenje/nasilje s strani otrokovega očeta ali očima.
Še posebej je hudo, če otrok doživlja nasilje v družini, v kateri ni bil nikoli zaželen in je
»otrok, ki ga nikoli ne bi smelo biti«. Tako otrok doživlja dvojno mero ponižanja, ne
samo da je iz dneva v dan trpinčen in deležen nasilja, ampak ga mati ob vsem tem tako
rekoč tudi zapostavlja. In ko otrok postane mladostnik, vidi, da drugi starši s svojimi
otroki ravnajo drugače kot njegovi z njim in da to, kar se mu dogaja, ni prav. Na žalost
pa so ti vzorci trpinčenja in zanemarjanja v njem tako zelo ukoreninjeni, da vodijo oz.
vsaj vplivajo na njegovo vedenje in jih je prav zaradi tega težko spremeniti (Lucchini
2000, 59).

Otroci, ki so svoje otroštvo preživeli v težkih razmerah nasilja in zlorab, težko povedo
nekomu, da ga imajo radi, da so mu naklonjeni ipd., saj jih to spravlja v zadrego, hkrati
pa so to besede oz. besedni izrazi, ki niso del njihovega kognitivnega sveta in zato ne
najdejo ustreznih besed za izražanje svojih čustev. Besed, ki izražajo nežnost,
naklonjenost, ljubezen, sočustvovanje, ni v njihovem besednjaku, zato se na te načine
tudi težko izražajo. Se pa zato ta verbalna nezadostnost kaže v drugih, nadomestnih
vzorcih vedenja, ki sprva izražajo nasilje in agresijo, v bistvu pa so le sredstvo oziroma
način, s katerim izražajo potrebo po navezovanju stikov, le izraziti se ne znajo na pravi
način (Lucchini 2000, 61–62).

Ob nenehni uporabi žaljivk, prostaških in celo vulgarnih izrazov, pa le-ti izgubijo tako
negativno kot tudi pozitivno konotacijo, s tem pa postanejo ti izrazi povsem nevtralni,
otrokom tako predstavljajo le način oblikovanja stavkov. Same po sebi tako te besede
otrokom in mladostnikom ne predstavljajo nobenega posebnega pomena in uporaba teh
besed ni neposredno namenjena nobeni osebi; je le način njihovega sporazumevanja in
vsakdanjega izražanja, ki so ga verjetno bili deležni že v svojih primarnih družinah in so
večino tega besednega zaklada prevzeli prav od svojih staršev, nekaj pa mogoče tudi od
svojih prijateljev (Lucchini 2000, 63).
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Pogosto pa se zgodi, da otrok začne prehajati od nespodobnih besed in besednih izrazov
k neprimernim, celo kaznivim dejanjem, kot je fizično nasilje, kraja, vandalizem ipd.
Mladostnik se zateče v ta napadalna dejanja predvsem zaradi tega, ker v teh dejanjih
zrcali zavračanje svoje zaznamovanosti kot »neprimernega« posameznika, kot
posameznika »odpadnika«, kot nekoga, ki živi na robu družbe in hodi po meji
kriminala. Veliko mladostnikov, ki zapadejo v taka dejanja, se samih v sebi zaveda, da
to, kar delajo, ni prav, vendar so ti vzorci v njih preveč zakoreninjeni, da bi jih lahko kar
tako pretrgali in spremenili. Kljub temu pa nekateri poskušajo to svojo identiteto
zavračati zaradi tega, ker so mnenja, da ljudje tako ali tako ne vedo ničesar o njihovi
preteklosti, prav tako ne o njihovi sedanjosti in jih ravno zaradi tega ne morejo soditi in
stigmatizirati. Pogosto pa mladostniki s svojim nasilnim in napadalnim vedenjem kažejo
odpor, obenem pa s tem zahtevajo priznanje oziroma želijo, da jih družba prizna kot
subjektivne posameznike in ne kot nekoga, ki si ne zasluži ničesar dobrega (Lucchini
2000, 67).

Kvaliteta

družinskih

odnosov

odločilno

opredeljuje

sposobnost

in

zaupanje

mladostnikov, saj z njihovo pomočjo ti lažje premagujejo težaven prehod iz otroštva v
odraslost in se lažje spopadajo z raznolikimi nalogami adolescence. Družina namreč
vpliva na stopnjo problematičnega vedenja in na sposobnost ustvarjanja tesnih
medosebnih odnosov, ki trajajo, obenem pa spodbuja mladostnika k avtonomiji in
neodvisnosti. Ostali pomembni vidiki družine pa so še stopnja kontrole, stopnja
konfliktnosti med člani družine, podpora mladostnika, zaprtost družinskih vezi in
ljubezen (Poljšak Škraban 2004, 9–10).

Konfliktnost med družinskimi člani je namreč ena izmed zelo pomembnih dimenzij
vsake družine, kajti prav ta določa, še posebej ob prehodu otroka v mladostništvo
oziroma odraslost, kakšni odnosi se bodo oblikovali med družinskimi člani. Seveda se
konflikti pojavljajo v čisto vsaki družini, še posebej, ko je mladostnik v obdobju
pubertete, odvisno pa je, v kakšni obliki se pojavljajo, zakaj so se sploh začeli pojavljati
(vsebina konflikta), v kakšni intenziteti se pojavljajo, kako dolgo trajajo in navsezadnje,
kakšna sta rešitev in izid posameznega konflikta (Čotar Konrad 2012, 38).
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Morda so konflikti povsem »nedolžni« in predstavljajo proces osamosvajanja
mladostnika, po drugih teorijah se z razvojem pubertete pojavi med mladostnikom in
njegovimi starši večja čustvena oddaljenost in prav ta naj bi bila razlog za pogosto
konfliktnost v družini, v nekaterih družinah pa so ti konflikti zelo intenzivni, kar pa
običajno vodi do neprilagojenega, lahko tudi do delinkventnega vedenja mladostnikov v
zgodnjem mladostništvu, pa tudi pozneje (Čotar Konrad 2012, 39).

3.5 Mladostnik s kriminalno osebnostjo

Kriminalna osebnost je posebna struktura osebnosti, ki je drugačna že v temelju in
nanjo ne smemo gledati z običajnimi merili, saj je pri ljudeh s to osebnostjo uporaba
besed, mišljenja in dojemanja sveta povsem sprevržena, kajti ne vsebuje nobene
empatije, nikakršnega upoštevanja drugih in nobene osebne odgovornosti. Takšni
posamezniki se ne ozirajo na nikogar, saj so poleg ostalih oseb iz okolice zmožne, brez
slehernega obžalovanja ali krivde, pretepsti in v kakršni koli obliki (psihični, fizični,
spolni) zlorabljati tudi njim najbližje ljudi (Lisec 2000, 22).

»Za kriminalno osebnost je značilno, da je to osebnost, ki ima povsem svojsko
mentaliteto in brez vsakega sramu izkorišča druge za dosego lastnih ciljev. Gre za
osebo, ki avtomatično za vsa svoja dejanja krivi okolje in druge in je brez občutka za
lastno odgovornost. Druge hoče kontrolirati in jih obvladuje z ustrahovanjem in
poniževanjem. Kriminalna osebnost želi hitro rešitev vsakega problema in ni sposobna
odloga zadovoljitve. Doživljajo se kot žrtve okolja, čustev, drugih« (Gostečnik 2000,
23).

»Zelo blizu kriminalni osebnosti je narcisistična osebnost, ki pa je dovolj prestrašena,
da se do drugih sicer vede kriminalno, v smislu brezsramnega izkoriščanja, vendar ne
zakrivi najhujših zločinov. Gre pa za isti tip osebnosti, ki druge krivi in dela za žrtve. V
bistvu pa so to »kriminalci, ki nikoli ne bodo končali za zapahi« (Gostečnik 2000, 23).
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Pri kriminalni osebnosti gre za antisocialne tendence, ki se lahko enostavno odkrijejo in
prepoznajo že pri predšolskih otrocih in če se stopnjujejo, nadaljujejo in vztrajajo skozi
daljše obdobje, potem so te tendence potencialni znaki kriminalnega vedenja. In to so
(Gostečnik 2000, 25):



laganje (bodisi zamolčana dejstva bodisi čiste laži),



otrok ali mladostnik krivi druge za svoja lastna dejanja oziroma prenaša
odgovornost za svoja dejanja na druge osebe,



iskanje enostavnejše oziroma lažje poti do cilja,



ustrahovanje, poniževanje, uporaba fizične sile z namenom nadzorovanja drugih
posameznikov,



nezmožnost izražanja empatije, saj takšna oseba ni sposobna sočustvovati z
drugimi in razumeti, da je s svojim vedenjem, dejanji, besedami drugega ranila
in prizadela.

Ti zgoraj omenjeni znaki oz. značilnosti kriminalne osebnosti nam jasno pokažejo, da
so takšni oziroma podobni mehanizmi prisotni pri permisivni in avtoritarni vzgoji, saj ti
dve vrsti/obliki vzgoje te mehanizme vzpostavljata kot normalno obliko socializacije.
Tako je npr. pri permisivni vzgoji pogosto navzoče iskanje lažje poti do cilja, laganje, ni
pa prisotnega zrcaljenja in prenašanja odgovornosti navzven, na druge. Medtem ko pa
avtoritarni stil vzgoje predstavlja model, ki vsebuje veliko ustrahovanja, poniževanja in
nezmožnost sočustvovanja, zato ta stil vzgoje nikakor ne predstavlja odgovornega
starševstva, saj s svojimi mehanizmi vzgoje ubira »lažje« poti za vzgojo otrok, poti, ki
še zdaleč niso funkcionalne, vendar pa staršem v to ni treba vložiti veliko truda in
energije. To povzroča otrokom dosti več škode kakor koristi, česar pa se mnogi starši na
žalost ne zavedajo. Edina pot za »normalno« vzgojo, za vzgojo funkcionalnega
posameznika, brez antisocialnih tendenc, je odgovorno starševstvo, ki pa vsekakor
predstavlja staršem velik izziv, veliko truda, volje, moči, postavljanja meja, hierarhije,
spoštovanja, zaupanja in navsezadnje ljubezni. Odgovorno starševstvo je edina pot, ki
lahko otroku omogoči, da svoje vedenje, mišljenje in čutenje utemelji na kriterijih
osebne odgovornosti in razsodnega odločanja, prav tako pa upoštevanja in spoštovanja
drugega in predvsem samega sebe (Gostečnik 2000, 25–26).
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Znaki antisocialnega vedenja se lahko odkrijejo dovolj hitro (že pri predšolskih otrocih)
in se zato glede tega lahko še kaj spremeni. Npr. ob strokovni pomoči družini z
antisocialnim mladostnikom se lahko tudi njega nauči odgovornosti in odgovornega
odločanja v tolikšni meri, da ne bo nikoli izbral kriminala in da kriminalno vedenje ne
bo vodilo njegovega življenja. V nasprotnem primeru pa, če družina ignorira kriminal,
če se ta v družini dogaja »neopaženo«, v smislu fizičnega in spolnega nasilja med
partnerjema in tudi nad otroki, ko družina ne dobi oziroma noče sprejeti strokovne
pomoči, le-ta vzpostavlja kriminal kot normalno stanje v družbi in kot nekaj normalnega
in običajnega v njihovi družini (Gostečnik 2000, 23). Prav družina je torej tisti osrednji
prostor, ki lahko vpliva na spremembo mladostnikovega odklonskega vedenja. Prav
družina je tisti prostor, ki oblikuje pozitivno podobo mladostništva in hkrati postavi
temeljne zdravega mladostništva (26).

Kriminal je vedno povsem zavestna odločitev posameznika, saj kriminala ne izvrši
droga, ampak sam kriminalec, torej posameznik, ki nima nobene duševne bolezni (edina
povezava posameznika, ki izvršuje kriminalna dejanja, in odvisnosti od droge je ta, da
lahko le-ti uživajo droge, vendar te same po sebi ne vplivajo na izvrševanje njihovih
kriminalnih dejanj). Zmotno je namreč mišljenje, da se posameznik zapleta v kriminalna
dejanja zato, ker ima kakršnokoli duševno bolezen. Prav tako kriminal ni odvisen od
socialnega okolja, saj je lahko prisoten tako pri otrocih, ki živijo v nižjih socialnih
razredih, kakor tudi pri otrocih, ki živijo v višjih socialnih razredih oziroma imajo
bogate starše.

Kriminalno vedenje najdemo v vseh kulturah, ne glede na njihovo zakonodajo in
navade. Zmotno je tudi mišljenje, da kriminalno vedenje otrok in mladostnikov
povzroča slabo starševstvo, kajti otrok v družini dobi le temelje za razvoj svoje
antisocialne osebnosti. Edina povezava med starševsko vzgojo in kriminalnim oziroma
antisocialnim vedenjem mladostnikov je ta, da je delinkventnost pri mladostniku
pokazatelj njegove notranje psihične strukture in dojemanja sveta, ki si ju je izoblikoval
v svoji družini. Starši so za razvoj otrokovega antisocialnega vedenja odgovorni le in
predvsem takrat, ko glede problematičnega vedenja svojega otroka ne naredijo ničesar,
se s tem vedenjem sploh ne soočijo, ga prezrejo ali pa ga celo podpirajo, s čimer pa
razvoj te otrokove kriminalne osebnosti vzpodbujajo (Gostečnik 2000, 23–24).
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Naslednja zmotna misel je ta, da kriminalci zlorabljajo zato, ker so bili tudi sami
zlorabljeni. Mogoče je, da se bo kriminalno vedenje prenašalo iz generacije v
generacijo, še posebej takrat, ko so bili otroci v svojih družinah vsakodnevno priče
najhujšim zlorabam (psihičnim, fizičnim, spolnim), bodisi nad svojimi starši bodisi nad
njimi samimi. V takšnih družinah je kriminal že doma, zato so otroci staršev, ki
zlorabljajo (v večini primerov so to očetje) oropani osnovnega kriterija normalnosti in
socialnosti in prav zaradi tega jim bo manjkala temeljna vzgoja za odgovornost. Tako je
v takšnih družinah povsem običajno, če tudi sam otrok pokaže antisocialne tendence in
ob tem ostane povsem neopažen. Vendar pa ne glede na to, kakšno zlorabo posameznik
v takih družinah doživi, le-ta ni izgovor za to, da se nekdo odloči za kriminalno dejanje
oziroma da se (zlorabljen) posameznik odloči, da bo tudi sam zlorabljal naprej. Mogoče
pa je tudi, da otrok, ki odrašča v takšni nefunkcionalni družini, polni zlorab in nasilja,
sploh ne postane kriminalec. Vse je odvisno od tega, kako se bo posameznik
(otrok/mladostnik) sam odločil oziroma kakšno vedenje bo sam izbral, saj se modeli
doživetij v primarni družini ne ponavljajo avtomatično in ni nujno, da je zloraba tisti
faktor, ki bo tudi vnaprej, pri drugem posamezniku povzročila izbiro kriminalnega
načina življenja. Vzroki oziroma motivi za kriminalna dejanja so zmeraj motivi po izbiri
groze, iskanje perverznega vznemirjenja, nevarnega prepovedanega tveganja in
predvsem iskanje zunanjega sveta, ki bo skonstruirano po meri notranjega sveta vsakega
posameznika posebej (Gostečnik 2000, 23–25).

»Notranji svet kriminalnega mladostnika je svet brezčutne groze, popolne
neodgovornosti, nesprejemanja zunanjih meril in nezmožnosti upoštevanja drugega.
Kriminalni mladostnik bo počel to, kar je on v svoji notranjosti doživljal, da so drugi
počeli z njim. Poiskal bo ulico in na njej uprizarjal dramo svojega notranjega sveta. Na
ulici bo vedno znova vzbujal neobvladljiva agresivna starševska čustva, ki se bodo
uprizarjala v mladostniškem kriminalu. Na ta način mladostnik upa, da bo dobil
možnost za osebnostno rast in za razvoj trdne samozavesti, uspešnosti in samopotrditve.
Zato je toliko bolj pomembno, da v družini starši vedo, kdo so, da bodo lahko spremljali
in razumeli, kdo so njihovi otroci« (Gostečnik 2000, 25).
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4. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

4.1 Raziskovalno vprašanje

Kot smo videli, je dejavnikov, ki so povezani z uporabo in na splošno s pojavljanjem
obrambnih mehanizmov pri mladostnikih in ki opredeljujejo njihovo vedenje, veliko in
so zelo raznoliki. V našem magistrskem delu pa želimo podrobneje raziskati dejavnike,
ki se povezujejo z uporabo specifičnih obrambnih mehanizmov in z njimi povezanim
določenim vedenjem mladostnikov.

Raziskovali

smo

povezanost

med

posameznimi

obrambnimi

mehanizmi

in

delinkventnostjo, povezanost med delinkventnostjo in določenimi starševskimi
vzgojnimi stili (avtoritarni, permisivni, avtoritativni vzgojni stil) ter povezanost med
obrambnimi mehanizmi in specifičnimi starševskimi vzgojnimi stili (avtoritarni,
permisivni, avtoritativni). Te specifične vzgojne stile staršev smo še dodatno posebej
raziskali glede na vzgojni stil mame in vzgojni stil očeta.

Namen magistrskega dela je bil tudi ugotoviti razlike v prisotnosti delinkventnega
vedenja pri mladostnikih glede na starševski vzgojni stil in to, kateri obrambnimi
mehanizmi so značilni za mladostnike z nizko oziroma visoko stopnjo delinkventnega
vedenja.

4.2 Hipoteze

Hipoteza 1: Mladostniki, ki uporabljajo več psihičnih obrambnih mehanizmov, imajo
višjo stopnjo delinkventnega vedenja.
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Hipoteza 2: Mladostniki, ki so bili vzgajani z avtoritativnim vzgojnim stilom, imajo
nižjo stopnjo delinkventnega vedenja.

Hipoteza 3: Mladostniki, ki so bili vzgajani s permisivnim vzgojnim stilom, imajo višjo
stopnjo delinkventnega vedenja.

Hipoteza 4: Mladostniki, ki so bili vzgajani z avtoritarnim vzgojnim stilom, imajo višjo
stopnjo delinkventnega vedenja.

Hipoteza 5: Mladostniki, ki so bili vzgajani z avtoritativnim vzgojnim stilom,
uporabljajo manj psihičnih obrambnih mehanizmov.

Hipoteza 6: Mladostniki, ki so bili vzgajani s permisivnim vzgojnim stilom, uporabljajo
več psihičnih obrambnih mehanizmov.

Hipoteza 7: Mladostniki, ki so bili vzgajani s avtoritarnim vzgojnim stilom, uporabljajo
več psihičnih obrambnih mehanizmov.

Hipoteza 8: Med mladostniki obstajajo statistično pomembne razlike v stilu vzgoje in
uporabi obrambnih mehanizmov glede na prisotnost delinkventnega vedenja.
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5. METODA

5.1 Udeleženci

V raziskavi je sodelovalo 111 udeležencev, od tega 29 (26,5 %) mladostnikov in 82
(73,5 %) mladostnic. Povprečna starost udeležencev je bila 17,74 let, pri čemer je bila
starost najmlajšega udeleženca 13 let, najstarejšega pa 20 let.

Katero šolo obiskuješ?
Osnovna šola
7%

15 %

Poklicna šola (2, 3 letna
strokovna šola)
7%

26 %

Štiriletna srednja šola
Gimnazija

30 %

Fakulteta

15 %

Drugo

Slika 1: Udeleženci glede na šolanje
Iz slike 1 vidimo, da je največ udeležencev obiskovali štiriletno srednjo šolo (N = 33),
takoj za njimi je bilo 29 takih, ki so obiskovali gimnazijo, najmanj pa je bilo tistih, ki so
obiskovali poklicno šolo (2- ali 3-letno srednjo šolo), teh je le 8. Isto število
udeležencev pa je odgovorilo z »drugo«, pri čemer so zajeti odgovori, npr. da delajo, so
torej že zaposleni, da obiskujejo umetniško gimnazijo, so brezposelni, so že končali z
izobraževanjem (vendar je tukaj nejasno, če so opustili šolanje, ali pa so ga že dejansko
zaključili) ali pa nadaljujejo šolanje v programu + 2.
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Kje stanuješ v času šolanja?

1%
1%

2%

Doma (pri starših)
V dijaškem domu

11 %

V študentskem domu
12 %
V najemniškem stanovanju
8%

V mladinskem domu
65 %
V vzgojno-izobraževalnem
zavodu
Drugo

Slika 2: Udeleženci glede na to, kje stanujejo v času šolanja
Iz slike 2 je razvidno, da je bila velika večina udeležencev (N = 73) takšnih, ki so
stanovali doma oziroma ki so bivali pri svojih starših, z dosti manjšim številom, to je
14, so jim sledili tisti mladostniki, ki so bivali v študentskem domu, najmanj pa je bilo
tistih, ki so bivali v mladinskem domu in v vzgojno-izobraževalnem zavodu, takšna sta
bila le dva mladostnika, en v Mladinskem domu in en v Vzgojno-izobraževalnem
zavodu, kar pa predstavlja le po 1 % vprašanih. Takšna, ki sta odgovorila z »drugo«, pa
sta bila le 2, in sicer sta navedla »stanujem pri fantu« in »stanujem v svojem lastnem
stanovanju«.
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V kakšni družini živiš?
Odstotki
85

9
2

1

0

V enostarševski V enostarševski V dvostarševski V rejniški družini Sem posvojen/a
družini (mama družini (oče (oče in mama)
samohranilka) samohranilec)

3
Drugo

Slika 3: Udeleženci glede na to, v kakšni družini živijo
Slika 3 prikazuje, da je največ udeležencev, kar 95, živelo v dvostarševski družini. 10
udeležencev je živelo v enostarševski družini z mamo samohranilko, 3 pa so živeli v
enostarševski družini z očetom samohranilcem. 2 mladostnika sta odgovorila z »drugo«
in napisala, da sta živela z mamo, očetom, sestro in dedkom (torej, da so živeli v
razširjeni družini) in da sta živela z očetom in mačeho, saj sta njihova starša ločena. V
rejniški družini je živel samo en mladostnik. Nihče pa ni odgovoril, da je posvojen.

5.2 Merski pripomočki

Za ugotavljanje prisotnosti in oblik delinkventnega vedenja mladostnikov smo uporabili
vprašalnik SRD – Samoporočilo o prestopništvu1 – lestvica pogostosti težavnega
vedenja (Jessor in Jessor 1977). Vprašalnik meri delinkventno vedenje pri mladostnikih
v srednjih in višjih šolah ter se osredotoča na delinkventna dejanja, kot so kraja, ukori in
goljufanje v šoli, prepovedana vedenja, kot je poškodovanje tuje lastnine ipd. Gre za
1

angl. Self-Reported Delinquency – Problem behavior frequency scale
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samoporočilo o lastnem vedenju mladostnikov in vsebuje 8 vprašanj, pri katerih
udeleženci odgovorijo, kako pogosto so nekaj doživeli v zadnjih 30 dnevih. Točke pri
vsakem od vprašanj se seštejejo in višje število točk pomeni večjo prisotnost
delinkventnega vedenja.

Jessor in Jessor (1977) sta pri svoji prvotni raziskavi, ki je trajala 3 leta, poročala o
koeficientu zanesljivosti Crombach alfa α = 0,76. Koeficient zanesljivosti Crombach
alfa je v naši raziskavi znašal α = 0,77, tako se je zanesljivost vprašalnika tudi v naši
raziskavi izkazala za zadovoljivo.

Starševske stile vzgoje smo merili z vprašalnikom PAQ – Vprašalnik o starševskih stilih
vzgoje2 (Buri 1991). Ta vprašalnik sestavlja 30 postavk, ki jih posameznik ocenjuje na
petstopenjski Likertovi lestvici, pri kateri 1 pomeni popolnoma se ne strinjam, medtem
pa 5 pomeni popolnoma se strinjam. Meri tri vzgojne stile, in sicer avtoritativni,
permisivni in avtoritarni vzgojni stil posebej za očeta in posebej za mamo. Rezultat na
vsaki podlestvici se lahko nahaja v razponu od 10 do 50. Višji kot je dobljeni rezultat za
vsako dimenzijo vzgoje, bliže naj bi se starši nahajali določenemu prototipu vzgoje.

Buri (1991) je poročal o sprejemljivi test – retest zanesljivosti vprašalnika PAQ
(zanesljivost po 2 tednih je variirala od 0,77 do 0,92) in notranji zanesljivosti
vprašalnika (alfa koeficient je variiral od 0,74 do 0,85). Test – retest na zanesljivost za
materino avtoritativnost je bila r = 0,78, za materino avtoritarnost r = 0,86, za materino
permisivnost r = 0,81. Za očeta pa so bile retestne zanesljivosti: r = 0,92 za
avtoritativnost, r = 0,85 za avtoritarnost ter r = 0,77 za permisivnost (Buri 1991).

Tudi pri tem vprašalniku se je naša zanesljivost izkazala za zadovoljivo. Koeficient
zanesljivosti Crombach alfa za avtoritarni stil vzgoje očeta je tako α = 0,84, za
avtoritarni stil mame α = 0,87, za permisivni stil očeta α = 0,59, za permisivni stil
mame α = 0,73, za avtoritativni stil očeta α = 0,83 in za avtoritativni stil mame α =
0,85.

2

angl. Parental Authority Questionnaire
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Vprašalnik DSQ – Vprašalnik o stilih obrambnih mehanizmov3 (Andrews, Singh in
Bond 1993) vsebuje 40 trditev, ki se navezujejo na posameznikovo osebno držo. Vsaka
izjava se ocenjuje z 9-stopenjsko lestvico strinjanja, pri čemer 9 pomeni močno
strinjanje, 5 nevtralnost, 1 pa močno nestrinjanje. Vprašalnik je razdeljen na tri sklope,
in sicer zrelost, nevrotičnost in nezrelost obrambnih mehanizmov. Tako med zrele
obrambne mehanizme spadajo anticipacija, humor, sublimacija in potlačitev. Med
nevrotične obrambne mehanizme uvrščamo odigravanje, zanikanje, devalvacijo,
premestitev, disociacijo, izolacijo afekta, pasivno agresijo, projekcijo, racionalizacijo,
razcep, somatizacijo in sanjarjenje, nezreli pa so idealizacija, psevdoaltruizem,
reakcijska formacija in izničenje. Na uporabo določenih obrambnih mehanizmov
vplivajo mnogi dejavniki, kot so znanje, poučenost in izkušnje, pa tudi čisto osnovni
nespecifični dejavniki, med katere spadajo spočitost, stres, bolečine ter dobro telesno in
duševno počutje. Pri dobrem duševnem zdravju tako prevladujejo zreli obrambni
mehanizmi, nezreli obrambni mehanizmi pa se večinoma pojavljajo pri osebnostnih
motnjah. Te obrambe posamezniki nekritično in nefleksibilno uporabljajo in sploh ne
dojamejo, da si s tem še bolj škodujejo. Naš vprašalnik ni standardiziran, saj je
uporabljen samo za to raziskavo, prav tako ga nismo pilotsko preverjali.

Andrews, Singh in Bond (1993) poročajo o notranji zanesljivost vprašalnika glede na
posamezen sklop obrambnih mehanizmov. Tako je koeficient zanesljivosti Crombachalfa za zrele obrambne mehanizme znašal α = 0,59, za nevrotične obrambne mehanizme
je Crombach-alfa bil α = 0,53 in za nezrele α = 0,79.

Zanesljivost vprašalnika je v našem primeru pri zrelih obrambnih mehanizmih znašala α
= 0,65, pri nezrelih obrambnih mehanizmih je bil α = 0,53 in pri nevrotičnih obrambnih
mehanizmih je Crombach-alfa bil α = 0,86.

3

angl. Defense style questionnaire

90

5.3 Postopek

Anketni vprašalnik smo sestavili s spletnim programom 1-ka, zato smo povabilo
udeležencem za sodelovanje v raziskavi z dostopom do vprašalnika posredovali preko
raznih družbenih omrežij, pri katerih je bil predvsem v ospredju Facebook, saj je ta še
posebej priljubljen pri mladostnikih. Preko e-mailov pa smo ga posredovali še
določenim ustanovam oziroma njihovim predstavnikom, ki so ga potem posredovali
naprej do mladostnikov. Tako smo kontaktirali Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej
oziroma vodjo njihovega Doma in njihovo psihologinjo, profesorico na Konservatoriju
za glasbo in balet Ljubljana, pa tudi mnoge Mladinske domove po Sloveniji.

Udeleženci so pri sodelovanju oziroma izpolnjevanju anketnega vprašalnika sodelovali
prostovoljno, njihovi odgovori pa so bili povsem anonimni.

Podatke smo zbirali od februarja 2016 do junija 2016. Zbrane podatke smo analizirali s
statističnim programom SPSS 22.0, za grafične ponazoritve rezultatov pa smo uporabili
Microsoft Excel 2010.
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6. REZULTATI

V tabeli 1 so vidne opisne statistike uporabljenih vprašalnikov (vprašalnik SRD,
vprašalnik PAQ in vprašalnik DSQ). Izračunali smo aritmetično sredino, standardni
odklon ter koeficienta asimetričnosti in sploščenosti.

Tabela 1: Opisne statistike uporabljenih vprašalnikov
Min

Max

M

SD

Asim.

Spl.

8

36

12,11

4,66

2,21

7,00

PAQ – avtoritarni stil: oče

12,00 46,00 27,70

8,23

0,02

-0,61

PAQ – avtoritarni stil: mama

12,00 49,00 28,21

9,19

0,19

-0,61

PAQ – permisivni stil: oče

15,00 42,00 28,36

5,80

0,29

-0,08

PAQ – permisivni stil: mama

13,00 44,00 29,56

6,97

-0,07

-0,25

PAQ – avtoritativni stil: oče

13,00 49,00 35,08

7,71

-0,47

0,01

PAQ – avtoritativni stil: mama

13,00 49,00 36,84

7,95

-0,86

0,59

DSQ – zreli obrambni mehanizmi

2,13

9,00

5,53

1,25

0,11

0,14

DSQ – nezreli obrambni mehanizmi

2,50

8,50

5,02

1,17

0,22

-0,03

DSQ – nevrotični obrambni mehanizmi

2,00

7,33

4,26

1,23

0,40

-0,35

SRD – delinkventno vedenje

Opombe: Min/max = minimalna/maksimalna povprečna vrednost, M = aritmetična sredina, SD =
standardna deviacija, Asim. = asimetričnost, Spl. = sploščenost

V tabeli 1 so vidne opisne statistike vseh treh uporabljenih vprašalnikov (SRD, PAQ,
DSQ). Pri vprašalniku SRD višje število točk pomeni večjo prisotnost delinkventnega
vedenja. Najnižja vrednost je bila 1, najvišja pa 6. Povprečna vrednost je znašala 12,11.
Na osnovi vrednosti standardnega odklona lahko pričakujemo, da je približno 2/3
vrednosti spremenljivke v intervalu 12,11 ± 4,66.
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Pri vprašalniku PAQ se rezultat na vsaki podlestvici nahaja v razponu od 10 do 50. Višji
kot je dobljeni rezultat za vsako dimenzijo vzgoje, bliže naj bi se starši nahajali
določenemu prototipu vzgoje.

Tudi pri vprašalniku DSQ višje ocenjena vrednost na 9-stopenjski lestvici pomeni večjo
prisotnost obrambnih mehanizmov. Najnižja vrednost je bila 2, najvišja pa 9.

Iz tabele je prav tako razvidno, da se odgovori na Vprašalnik obrambnih mehanizmov
(DSQ) in Vprašalnik starševske avtoritete (PAQ) porazdeljujejo približno normalno.
Drugače se je pokazalo pri Vprašalniku delinkventnega vedenja (SRD), pri katerem so
odgovori porazdeljeni levo asimetrično in koničasto, kar pomeni, da je večina
udeležencev izbirala nižje vrednosti odgovorov in s tem nižjo pogostost delinkventnih
dejanj. Pregled opisnih statistik Vprašalnika starševske avtoritete (PAQ) pa kaže na
najvišjo prisotnost avtoritativnega vzgojnega stila, tako pri mamah kot tudi pri očetih.
Pri Vprašalniku obrambnih mehanizmov (DSQ) pa prevladujejo zreli obrambni
mehanizmi.

V nadaljevanju smo preverili povezavo med psihičnimi obrambnimi mehanizmi in
pogostostjo delinkventnih vedenj med udeleženci. Zaradi odstopanja od normalne
porazdelitve pri Vprašalniku delinkventnih vedenj (vprašalnik SRD) smo izračunali
Spearmanove korelacijske koeficiente, ki so vidni v tabeli 2.

S tem smo preverili H 1: Mladostniki, ki uporabljajo več psihičnih obrambnih
mehanizmov, imajo višjo stopnjo delinkventnega vedenja.
Tabela 2: Spearmanovi korelacijski koeficienti med obrambnimi mehanizmi (merjeno z
vprašalnikom DSQ) in delinkventnim vedenjem (merjeno z vprašalnikom SRD)

SRD – delinkventno
vedenje

DSQ – zreli
obrambni
mehanizmi

DSQ – nezreli
obrambni
mehanizmi

DSQ – nevrotični
obrambni
mehanizmi

0,07

0,10

0,38**

Opombe: * = statistična pomembnost na nivoju p < 0,05; ** = statistična pomembnost na nivoju p <
0,01.
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V tabeli 2 je vidno, da je raven delinkventnih dejanj pri udeležencih pomembno
povezana z uporabo nevrotičnih (psihičnih) obrambnih mehanizmov (rho = 0,38).
Koeficient korelacije je statistično pomemben na 1% nivoju tveganja. Udeleženci, ki so
poročali o več delinkventnih dejanjih, tako uporabljajo tudi pomembno več nevrotičnih
obrambnih mehanizmov in obratno.

Glede na zgoraj prikazane podatke lahko prvo hipotezo potrdimo.

V tabeli 3 smo preverili povezave med delinkventnim vedenjem in vzgojnimi stili
mame in očeta (merjenimi z Vprašalnikom starševske avtoritete). Ponovno smo
uporabili Spearmanove korelacijske koeficiente. Navedeno preverjanje povezanosti se
nanaša na 3 postavljene hipoteze, ki so:

H 2: Mladostniki, ki so bili vzgajani z avtoritativnim vzgojnim stilom, imajo nižjo
stopnjo delinkventnega vedenja.
H 3: Mladostniki, ki so bili vzgajani s permisivnim vzgojnim stilom, imajo višjo
stopnjo delinkventnega vedenja.
H 4: Mladostniki, ki so bili vzgajani z avtoritarnim vzgojnim stilom, imajo višjo
stopnjo delinkventnega vedenja.

Tabela 3: Spearmanovi korelacijski koeficienti med vzgojnimi stili (merjeno z
vprašalnikom PAQ) in delinkventnim vedenjem (merjeno z vprašalnikom SRD)
SRD – delinkventno vedenje
PAQ – avtoritarni stil: oče

0,09

PAQ – avtoritarni stil: mama

0,12

PAQ – permisivni stil: oče

0,12

PAQ – permisivni stil: mama

0,20

PAQ – avtoritativni stil: oče

-0,22*

PAQ – avtoritativni stil: mama

-0,18

Opombe: * = statistična pomembnost na nivoju p < 0,05; ** = statistična pomembnost na nivoju p <
0,01.
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Tabela 3 kaže, da je s pogostostjo delinkventnih dejanj pri udeležencih pomembno
povezan samo avtoritativni stil vzgoje očeta (rho = 0,22). Koeficient korelacije je
statistično pomemben na 5% nivoju tveganja. Povezava je negativna, kar pomeni, da so
udeleženci, ki so poročali o več delinkventnih dejanjih, poročali tudi o nižji ravni
avtoritativnega vzgojnega stila svojih očetov, zato lahko hipotezo 2 delno potrdimo, in
sicer samo za avtoritativno vzgojo očeta, ne pa tudi za avtoritativno vzgojo matere.
Ostale povezave se niso potrdile kot statistično pomembne, zato hipotezi 3 in 4
ovržemo.

V nadaljevanju smo preverili še povezavo med obrambnimi mehanizmi udeležencev ter
vzgojnimi stili njihovih staršev. Tokrat smo izračun utemeljili na Pearsonovih
korelacijskih koeficientih, saj so se podatki distribuirali normalno. Rezultati so vidni v
tabeli 4 in služijo preverjanju sledečih hipotez:

H 5: Mladostniki, ki so bili vzgajani z avtoritativnim vzgojnim stilom, uporabljajo
manj psihičnih obrambnih mehanizmov.
H 6: Mladostniki, ki so bili vzgajani s permisivnim vzgojnim stilom, uporabljajo
več psihičnih obrambnih mehanizmov.
H 7: Mladostniki, ki so bili vzgajani s avtoritarnim vzgojnim stilom, uporabljajo
več psihičnih obrambnih mehanizmov.

Tabela 4: Pearsonovi korelacijski koeficienti med vzgojnimi stili (merjeno z
vprašalnikom PAQ) in obrambnimi mehanizmi (merjeno z vprašalnikom DSQ)
DSQ – zreli
obrambni
mehanizmi

DSQ – nezreli
obrambni
mehanizmi

DSQ –
nevrotični
obrambni
mehanizmi

0,17

0,25*

0,37**

PAQ – avtoritarni stil: mama

0,28**

0,43**

0,43**

PAQ – permisivni stil: oče

0,28**

0,26**

0,28**

PAQ – permisivni stil: mama

0,32**

0,21*

0,35**

PAQ – avtoritarni stil: oče
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PAQ – avtoritativni stil: oče

0,12

0,08

-0,14

0,24*

0,04

-0,11

PAQ – avtoritativni stil:
mama

Opombe: * = statistična pomembnost na nivoju p < 0,05; ** = statistična pomembnost na nivoju p <
0,01.

Tabela 4 kaže, da sta z uporabo vseh treh vrst obrambnih mehanizmov (zreli, nezreli,
nevrotični) statistično pomembno povezana avtoritarni in permisivni vzgojni stil obeh
staršev, (razen avtoritarni stil očeta in zreli obrambni mehanizmi, pri katerih ni
statistično pomembne povezanosti). Višja prisotnost avtoritarnega in permisivnega
vzgojnega stila pri starših je torej pozitivno povezana z ravnijo prisotnosti vseh vrst
obrambnih mehanizmov. Najvišja raven povezave pri tem izstopa pri avtoritarnem
vzgojnem stilu mame. Torej udeleženci, ki imajo mame s prevladujočim avtoritarnim
stilom vzgoje, v največji meri poročajo o pogostejši uporabi vseh treh vrst obrambnih
mehanizmov, še posebej pa nezrelih in nevrotičnih. Z ravnijo prisotnosti obrambnih
mehanizmov pri udeležencih tako ni statistično pomembno povezan samo avtoritativni
vzgojni stil obeh staršev, razen statistično pomembne povezanosti med avtoritativnim
vzgojnim stilom mame in zrelimi obrambnimi mehanizmi. Tako so torej udeleženci, ki
so poročali o bolj izrazitem avtoritativnem vzgojnem stilu svojih mam, poročali tudi o
pogostejši uporabi zrelih obrambnih mehanizmov.

Glede na zgoraj prikazane in utemeljene podatke lahko tako potrdimo hipotezi 6 in 7,
medtem ko hipoteze 5 ne moremo potrditi.

Nazadnje smo se osredotočili še na zadnjo, 8. hipotezo, to je, da med mladostniki
obstajajo statistično pomembne razlike v stilu vzgoje in uporabi obrambnih
mehanizmov glede na prisotnost delinkventnega vedenja. Tako smo testirali razlike
med skupino udeležencev, ki v zadnjem mesecu niso poročali o nobenem
delinkventnem dejanju (N = 15) in skupino udeležencev, ki so poročali vsaj o enem ali
več delinkventnih dejanjih (N = 82). Rezultati so vidni v tabeli 5.
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Tabela 5: Rezultati t-testa za neodvisne vzorce za razlike med delinkventnimi in
nedelinkventnimi udeleženci (merjeno z vprašalnikom SRD) v stilu vzgoje (merjeno z
vprašalnikom PAQ) in obrambnih mehanizmih (merjeno z vprašalnikom DSQ)
M

SD

KSz

KSp

ne 27,07

8,13

0,17

0,20

da 27,82

8,30

0,09

0,06

ne 29,40 11,22

0,19

0,17

da 27,99

8,83

0,07

0,20

ne 30,33

5,89

0,12

0,20

da 27,99

5,75

0,08

0,20

PAQ – permisivni stil:
mama

ne 29,53

6,64

0,20

0,09

da 29,56

7,07

0,07

0,20

PAQ – avtoritativni stil:
oče

ne 37,60

7,17

0,15

0,20

da 34,62

7,76

0,08

0,20

PAQ – avtoritativni stil:
mama

ne 39,80

6,33

0,25

0,01

U=-

da 36,30

8,13

0,11

0,02

0,17

DSQ – zreli obrambni
mehanizmi

ne

5,47

1,50

0,19

0,14

da

5,54

1,21

0,07

0,20

DSQ – nezreli obrambni
mehanizmi

ne

5,21

1,02

0,13

0,20

da

4,98

1,20

0,08

0,20

DSQ – nevrotični obrambni
mehanizmi

ne

4,09

1,02

0,15

0,20

da

4,29

1,26

0,08

0,20

PAQ – avtoritarni stil: oče
PAQ – avtoritarni stil:
mama
PAQ – permisivni stil: oče

t/U

p

t = -0,32

0,75

t = 0,54

0,59

t = 1,42

0,17

t = -0,01

0,99

t = 1,38

0,17

0,86

t = - 0,19

0,85

t = 0,68

0,50

t = - 0,59

0,56

Opombe: M = aritmetična sredina; SD = standardna deviacija; KSz = z vrednost Kolmogorov-Smirnov
testa ; KSp = statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa; p= statistična pomembnost; t =
vrednost t-testa; U = vrednost Mann-Whitneyevega U-testa

Tabela 5 kaže, da razlike med skupinama udeležencev, ki poročajo o vsaj enem
delinkventnem dejanju v zadnjem mesecu, in skupino, ki ne poroča o popolnoma
nobenem delinkventnem dejanju v zadnjem mesecu, niso statistično pomembne. Med
skupinama tako ni pomembnih razlik v uporabi obrambnih mehanizmov in v načinu
vzgoje njihovih staršev. Tako lahko hipotezo 8 ovržemo.
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7. RAZPRAVA

Rezultati naše raziskave ponekod kažejo statistično pomembno povezanost med
vzgojnimi stili staršev in delinkventnimi dejanji ter uporabo obrambnih mehanizmov.

Dom neke družine, je dosti več kot samo golo zidovje. Dom v svojem bistvu, v svojem
polnem pomenu besede predstavlja duhovni prostor, »v katerem se čuti človek
sprejetega, razumljenega in ljubljenega v vsem, kar je in v vsem, kar si prizadeva
postati« (Lisec 2000, 6). Vse to bi morala posamezniku zagotoviti prav družina, kajti če
otrok ne dobi topline doma, bo večni brezdomec. Sobivanje v ljubezni je pravzaprav
bistvo našega bivanja v svetu, bistvo našega obstoja, bistvo nas samih (Lisec 2000, 6–
7).

Tako smo tudi v naši raziskavi potrdili dejstvo, da so odnosi in vzgoja v naših primarnih
družinah ključnega pomena za vse naše nadaljnje življenje. Ali – kot pravi Winnicot:
»Vse se začne doma« (Lisec 2000, 9). Primarna družina je celo tako zelo pomembna, da
vpliva na zatekanje mladostnikov k delinkventnim vedenjem, preko katerih se izražajo
in s tem, čeprav na povsem nefunkcionalen in neprimeren način, lajšajo svoje notranje
napetosti, tesnobo in bolečino. To kažejo tudi nekatere raziskave (Ferić - Šlehan in
Bašić 2007, 171–188; Naterer 2013, 1–5). Kljub temu pa je za udeležence naše
raziskave značilna nizka pogostost delinkventnih dejanj. V enaki meri vplivajo odnosi
iz primarnih družin tudi na oblikovanje obrambnih mehanizmov, na način vedenja,
izražanja, na način komuniciranja s samimi sabo in z drugimi. Tako smo v naši
raziskavi pokazali tudi, da imajo višjo stopnjo delinkventnega vedenja tisti mladostniki,
ki uporabljajo več nevrotičnih psihičnih obrambnih mehanizmov.

Zelo pomembno je, kakšen vzgojni stil imajo starši v našem zgodnjem otroštvu, kajti
preko določenega vzgojnega stila se izražajo, vedejo in s tem posredno in neposredno
prenašajo na svoje otroke delčke sebe, hkrati pa jih s tem oblikujejo v povsem nove
osebnosti, ki pa bodo vedno vsebovali delček svojih staršev in njihove vzgoje. Tudi
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Gostečnik (1999, 7) trdi, da je družina kraj, ki je zaznamovan z najsilovitejšimi
doživetji, ki v svojih članih za vedno pustijo globok pečat, in je prostor, v katerem se
odvijajo najpomembnejše zgodbe življenja. Čutenje in mišljenje, ki ga ustvarja družina,
nas oblikuje, zaznamuje in določa v vsem našem poznejšem ravnanju, saj na podlagi
izkušenj v naši primarni družini pozneje, v vseh pomembnejših odnosih, iščemo
sorodna izkustva. Družina je namreč tista, ki nas nauči določenega vedenja, osnovnih
oblik obnašanja. V njej tudi prvič spoznamo globino intimnosti in začutimo pozitivne
občutke pripadnosti, ljubljenosti, zaželenosti in hotenost, ali pa v nasprotnem primeru
negativne občutke zavrženosti, nepripadnosti in odvečnosti. Na osnovi vsega zgoraj
omenjenega nas družina določa, zaznamuje, opredeljuje in usmerja naše medsebojne
odnose. Je temelj našega bivanja, naše življenjske poti.

Kompan Erzar (2003, 31) pa trdi, da je družina več kot le skupek posameznikov in da
moč družine vedno prevlada nad močjo posameznika, saj je njegova psihična struktura
prepletena in zgrajena v družinski dinamiki, v njenih aktualnih odnosih, ob katerih je
posameznik odraščal in izoblikoval svojo edinstveno osebnost. Se pa družinski člani te
moči družine le redko (povsem) zavedajo in prav zato lahko govorimo o »skriti moči
družine«, ki oblikuje življenje družine kot celote, obenem pa tudi življenje njenega
slehernega člana na najgloblji medosebni in notranjepsihični ravni. Jacob (2002, 46–48)
pa pravi, da je zasnova, potek in razvoj te življenjske zgodbe vsakega posameznika
odvisen od tega, ali se rodi v majhni vasici ali v velikem velemestu ali se rodi staršem,
ki so visoko na socialni lestvici ali tistim z zelo skromnimi dohodki, pomembno je tudi,
če otrok živi v družini z obema staršema, če so starši ločeni ipd., predvsem pa je
pomembno, kako je otrok v družini sprejet, kako se z njim ravna in kar je še
pomembneje – kako se ga vzgaja.

To se je potrdilo tudi v naši raziskavi, saj se je, glede na odgovore udeležencev v našem
vprašalniku, za najbolj razširjenega, tako za vzgojni stil mame, kakor tudi za vzgojni stil
očeta, izkazal prav avtoritativni stil, pridobljeni rezultati pa so pokazali pomembno
statistično povezanost delinkventnih dejanj in avtoritativnega vzgojnega stila očeta in s
tem dokazali, da je ta vzgojni stil res v največji meri povezan z nizko stopnjo
delinkventnih vedenj. Lahko bi rekli, da je to zaradi razlik med staršema v vedenju do
otroka, saj imajo očetje drugačen (avtoritativen) pristop do vzgoje, pristop, ki temelji
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bolj na discipliniranju, kakor na ljubkovanju, kar potrjujejo tudi raziskave (Cugmas
2001, 89–104), ki trdijo, da očetje manjkrat vzamejo otroka v naročje, manj ga čuvajo,
manj se smehljajo in se z njim pogovarjajo in pred njim le občasno izražajo svoja
čustva, a kljub temu lahko primerno vzgajajo. Tako očetova vez z otrokom temelji bolj
na instrumentalnosti, torej na kontroliranju in discipliniranju, bolj pa poudarjajo očetje
tudi otrokove dosežke, medtem ko je materina zveza z otrokom bolj ekspresivna, v
smislu, da bolj izraža svoja čustva. So pa otroci, ki že v zgodnjem otroštvu izražajo
varno navezanost na svojega očeta, kasneje bolj ekstravertirani, torej bolj sociabilni,
komunikativni, aktivni, optimistični, usmerjeni k osebam, radi se zabavajo in so precej
čustveni. Iz tega lahko torej sklepamo, zakaj je za otroke očetov, katerih vzgoja je
avtoritativna, značilna nizka stopnja delinkventnih dejanj.

Na drugi strani pa je zanimivo, da med ravnijo uporabe delinkventnih vedenj in
permisivno vzgojo ni bilo nobenih pomembnih statističnih povezav. Tako nismo
dokazali, da permisivna vzgoja igra pomembno vlogo pri mladostnikovem vedenju, zato
bi bilo vsekakor dobro raziskati, kateri so tisti dejavniki, ki so vplivali na takšen rezultat
in takšne ugotovitve.

Kot zadnjega pa smo obravnavali avtoritarni vzgojni stil; raziskava je glede tega načina
vzgoje pokazala, da ni pomembno statistično povezan s pogostostjo delinkventnih
vedenj, niti za mamin vzgojni stil in niti za očetovo vzgojo. Sklepamo lahko, da je tako
zaradi tega, ker se nekateri otroci pri tej avtoritarni vzgoji tako zelo bojijo svojih staršev
in tega, da bodo zaradi neprimernega vedenja kaznovani, medtem ko se drugi morda
upirajo staršem in njihovi pretrdi vzgoji ravno z delinkventnostjo. Bi pa bilo o tem
priporočljivo narediti še kakšno dodatno raziskavo.

Vzgoja je bistvenega pomena za razvoj in vse nadaljnje življenje posameznika. To se
predvsem pokaže v obdobju adolescence, saj – kot pravi Žlebnik (1975, 231) – je
puberteta čas, ko se izoblikuje zavest o samem sebi, čas, ki ne usmerja mladostnika le k
odraslosti, ampak še bolj k odkrivanju in spoznavanju samega sebe in drugih, obenem
pa je to tudi obdobje, ki usmerja adolescenta k težnji po avtonomnem stališču do
različnih življenjskih in vrednostnih področij. V tem času se dogajajo spremembe tudi v
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mladostnikovi družini, saj je to tudi obdobje osamosvajanja iz družinskega gnezda. S
tem se vzporedno krepi mladostnikov občutek odgovornosti in njegov odnos do
prihodnosti. Za mladostnike pa je v tem obdobju predvsem hudo, kadar s starši nimajo
dobrih odnosov, so z njimi v nenehnih konfliktih, kadar jim starši ne zaupajo, jih ne
podpirajo, jim ne izkazujejo ljubezni, skratka jim je zanje vseeno, kar potrjujejo tudi
raziskave (Čotar Konrad 2012, 37–46). Takrat ti mladostniki z lahkoto zaidejo na
stranpoti, zapadejo v slabo družbo ali si uničujejo življenje na kakšen drugačen način.
Vedejo se skrajno nesprejemljivo, vršijo razna delinkventna dejanja in uporabljajo
kopico psihičnih obrambnih mehanizmov, s katerimi se vsaj začasno zavarujejo in
obvarujejo pred tesnobo, strahom in zapuščenostjo. Takšno vedenje je njihova obramba
pred čustvi in čutenjem, ki bi jih sicer potisnilo v še večji obup. To je pokazala tudi naša
raziskava, ki je potrdila, da se otroci, ki so vzgojeni z avtoritativnim starševskim
vzgojnim stilom (s strani očeta), dosti manj zatekajo k delinkventnim dejanjem,
uporabljajo pa predvsem zrele obrambne mehanizme (pri avtoritativni vzgoji matere).

Starši se morajo že od vsega začetka, že od rojstva otroka, od njegovega prvega dne,
zavedati, da so oni tisti, ki bodo najbolj zaznamovali njegovo življenje, ki bodo najbolj
vplivali na njegov predvsem psihični razvoj, obenem pa se bodo z njim tudi sami
razvijali in se preoblikovali – pozitivno ali negativno. Ob rojstvu otroka in z njegovim
vstopom v družino pa se je potrebno zavedati tudi tega, kar navaja Jacob (2002, 56–58):
ali so starši že predelali boleče vzorce iz svoje preteklosti, torej vzorce odnosov s
svojimi starši, ki jih še dandanes utesnjujejo in vplivajo na njihov nov odnos, ki so ga z
novorojenim otrokom šele začeli graditi. Ta »interaktivna spirala« je namreč sestavljena
iz zapletenih vzajemnih prilagajanj, ki so med seboj tesno povezana in vpletena v
družinsko, medgeneracijsko in kulturno zgodovino vsakega posameznega otroka,
katerega ravno to stalno prepletanje med tem, kar je, med okoljem, v katerem odrašča in
med njegovo bližnjo okolico, oblikuje v osebo, v mladostnika in kasneje v odraslega
človeka, ki bo stopal po poti, ki mu jo bo začrtal ta preplet dejavnikov (okolja, družine,
vzgoje, prijateljev) in bo vodilo vsega njegovega nadaljnjega razvoja. Tako se morajo
starši zavedati, da je njihova ljubezen do otroka vseh njegovih nadaljnjih življenjskih
poti in da je njihova vzgoja popotnica za celo življenje. Zato morajo starši vzgajati
otroke z zadostno mero ljubezni, spoštovanja, zaupanja in razsodnosti, obenem pa
morajo biti pri svoji vzgoji potrpežljivi, dosledni in vztrajni, ne smejo pa pozabiti niti na
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pravo mero postavljanja meja, ki bo otrokom dala vedeti, da je svet in življenje
sestavljeno iz pravil, ki jih je potrebno upoštevati, spoštovati in se po njih ravnati. V
nasprotnem primeru bo njihovo življenje v razsulu, posluževali se bodo mnogih
obrambnih mehanizmov, s katerimi bodo prikrivali svoje dejanske občutke, hkrati pa se
bodo zatekali k delinkventnim dejanjem, ki bodo sproščala njihovo napetost in
anksioznost.

Tudi obrambna komunikacija izvira že iz zgodnjega otroštva, njeno delovanje pa se
pokaže predvsem, ko je posameznik v stiski, ko se čuti nemočnega in ogroženega.
Takrat mu specifični obrambni mehanizmi pomagajo, da se zavaruje in s tem preživi
(Bele 2014, 11–20; Lamovec 1994c, 277). To smo potrdili tudi v naši raziskavi, ki je
pokazala, da bolj kot so starši – še posebej mama – pri vzgoji avtoritarno naravnani, v
pogosto otroci uporabljajo tako zrele, nezrele in nevrotične obrambne mehanizme. Se je
pa statistično pomembna povezanost pokazala tudi pri uporabi vseh treh obrambnih
mehanizmov (tudi nezrelih) s permisivnim vzgojnim stilom. Avtoritativni vzgojni stil
pa ni statistično pomembno povezan z uporabo obrambnih mehanizmov, odkrili smo le
povezavo med avtoritativnim vzgojnim stilom mame in zrelimi obrambnimi mehanizmi
njenega otroka. Tako so torej mladostniki, ki so poročali o bolj izrazitem avtoritativnem
vzgojnem stilu svojih mam, poročali tudi o pogostejši uporabi zrelih obrambnih
mehanizmov. Iz tega sledi, da so otroci mater, pri katerih prevladuje avtoritativni
vzgojni stil, srečnejši, hkrati pa razmišljajo bolj realno in se zato v življenju tudi lažje
znajdejo in premagujejo ovire. Zanimivo pa je, da nismo med mladostniki ugotovili
nobenih statistično pomembnih razlik v stilu vzgoje in uporabi obrambnih mehanizmov
glede na prisotnost delinkventnega vedenja. Sklepamo lahko, da je tako morda tudi
zaradi velikosti skupin, vendar bi to bilo potrebno še nadalje raziskati.

Priporočljivo bi bilo raziskati tudi, zakaj se nekateri starši odločajo za specifičen
vzgojni stil – ali se to prenaša že iz generacije v generacijo ali jih k temu vodi okolje, v
katerem živijo, ali pa so za to odločilnega vpliva njihove psihične predispozicije, pa tudi
temperament? Hkrati pa bi bilo zanimivo raziskati, če se vedenje mladostnikov pozneje
v njihovem življenju, ko postanejo odrasle osebe in si (če si sploh) ustvarijo svoje lastne
družine, spremeni (na boljše ali na slabše), če opustijo delinkventna dejanja, če se
njihova pogostost še poveča in če morda zaidejo celo tako daleč, da pristanejo celo v
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določenih institucijah za resocializacijo. Zanimivo bi bilo raziskati tudi, kako se s
starostjo in različnimi življenjskimi obdobji spreminjajo obrambni mehanizmi, njihova
uporaba in pogostost njihove uporabe. O tem in o podobnih dejavnikih bi bilo zanimivo
in poučno narediti še kakšno raziskavo, ki bi nam zopet dala nove rezultate, s tem pa
nov pogled na življenje in delovanje slehernega posameznika in njegove družine.

Zaključimo lahko z mislijo: »glasba«, ki spremlja današnje starše, je hitra, nova,
presenetljiva, sunkovita, včasih tudi lepa, pogosto pa kričeča in zmedena. Bolj kot kadar
koli prej zahteva sposobnost prilagajanja, pobude, obnavljanja in radovednosti.
Vprašanja so številna in zapletena … Obstajajo torej težave in vprašanja, ki pa so
plodnejša od gotovosti: ravno prek teh vprašanj in negotovosti se lahko stvari
spremenijo in omogočijo bolj prilagojen in skladnejši ples. In seveda – užitek ob njem
… (Jacob 2002, 163).
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SKLEP

Namen magistrskega dela je bil raziskati dejavnike, ki se povezujejo z

uporabo

specifičnih obrambnih mehanizmov in z njimi povezanega določenega vedenja
mladostnikov. Raziskati smo želeli tudi razlike glede na prisotnost delinkventnega
vedenja pri mladostnikih v starševskem vzgojnem stilu (avtoritarni, permisivni,
avtoritativni) ter prisotnosti določenih obrambnih mehanizmov.

Najprej smo v uvodu predstavili teoretična izhodišča področij našega raziskovanja, ki se
nanašajo na obrambne mehanizme, vzgojne stile staršev in delinkventno vedenje
mladostnikov. Prvi teoretični sklop se je nanašal na obrambne mehanizme ter na to,
kako ti specifični obrambni mehanizmi vplivajo na mladostnikovo komunikacijo, na
njegovo vsakodnevno funkcioniranje in na to, ali ga v določenih situacijah ovirajo ali
ščitijo. V drugem teoretičnem sklopu smo predstavili različne vzgojne stile staršev, kot
so npr. avtoritarni vzgojni stil, permisivni vzgojni stil in avtoritativni vzgojni stil in
pogledali, v kakšno osebo določen vzgojni stil oblikuje posameznika. Tretji teoretični
sklop pa se je nanašal na delinkventno vedenje mladostnikov, na različne vidike
delinkventnega vedenja in na to, kaj mladostnika privede do takšnega skrajnega,
nefunkcionalnega in impulzivnega vedenja.

V nadaljevanju pa smo v empiričnem delu raziskovali statistično pomembno povezanost
med vzgojnimi stili staršev in delinkventnimi dejanji njihovih otrok, uporabo obrambnih
mehanizmov ter razlike v obrambnih mehanizmih in stilih vzgoje glede na prisotnost
delinkventnega vedenja. Rezultati so pokazali, da je za udeležence značilna nizka
pogostost delinkventnih dejanj. Ugotovili smo tudi, da imajo višjo stopnjo
delinkventnega vedenja tisti mladostniki, ki uporabljajo več nevrotičnih psihičnih
obrambnih mehanizmov. Za najbolj razširjenega, tako za vzgojni stil mame, kakor tudi
za vzgojni stil očeta, se je izkazal avtoritativni vzgojni stil. Rezultati so pokazali
pomembno statistično povezanost delinkventnih dejanj in avtoritativnega vzgojnega
stila očeta, s tem pa smo dokazali, da je ta vzgojni stil res v največji meri povezan z
nizko stopnjo delinkventnih vedenj ter da je tu še posebej pomembna vzgoja s strani
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očeta. Med ravnijo uporabe delinkventnih vedenj in permisivne vzgoje pa ni bilo
nobenih pomembnih statističnih povezav, prav tako tudi avtoritarna vzgoja ni statistično
pomembno povezana s pogostostjo delinkventnih vedenj, niti za mamin vzgojni stil in
niti za očetovo vzgojo. V povezavi z obrambnimi mehanizmi in vzgojnimi stili staršev
pa smo prišli do ugotovitev, da se avtoritarni in permisivni vzgojni stil očeta in matere z
uporabo obrambnih mehanizmov povezujeta pozitivno, medtem ko se je pri avtoritativni
vzgoji pokazala le statistično pomembna povezanost med avtoritativno vzgojo matere in
zrelimi obrambnimi mehanizmi. Otroci vzgojeni z avtoritativnim starševskim vzgojnim
stilom se tako dosti manj zatekajo k delinkventnim dejanjem (vzgoja očeta), uporabljajo
pa predvsem zrele obrambne mehanizme (vzgoja matere), ki dejansko izražajo njihova
pristna občutja, kot je predvsem občutek sreče in zadovoljstva. Nismo pa med
mladostniki ugotovili nobenih statistično pomembnih razlik v stilu vzgoje in uporabi
obrambnih mehanizmov glede na prisotnost delinkventnega vedenja.

Smo se pa pri naši raziskavi srečali tudi z nekaterimi omejitvami, in sicer smo
kontaktirali več mladinskih domov po Sloveniji, vendar se je naši prošnji odzval le
Mladinski dom Jarše. V celoti smo upali na odziv vsaj 150-ih mladostnikov, vendar je
bilo le 111 tistih, ki so v vprašalnik rešili v celoti. Večina udeležencev ni odgovorila na
vsa vprašanja, verjetno zato, ker so predčasno zaključili z reševanjem zaradi premajhne
motiviranosti ali ker se jim je anketa enostavno zdela predolga. Drug razlog pa je bil
morda tudi to, da smo se zanašali na odgovore in sodelovanje mladih, ki bivajo v
Vzgojno-izobraževalnem zavodu Veržej, vendar, kot nam je pojasnila njihova
psihologinja, je bil naš vprašalnik za večino od njih prezahteven in preobširen, saj ga
sami, brez njene pomoči niti ne bi bili sposobni rešiti, pa tudi njihova koncentracija ni
takšna, da bi lahko z zanimanjem sledili celotnemu vprašalniku, katerega reševanje je
trajalo približno 10 minut. Podobno se je najbrž zgodilo v Mladinskem domu Jarše. Je
pa bilo zato toliko več tistih udeležencev, ki obiskujejo osnovne in srednje šole ter
fakultete.

Nekaj raziskav glede vzgojnih stilov staršev, obrambnih mehanizmov in delinkventnega
vedenja je pri nas že bilo narejenih, vendar pa je bilo raziskav, ki bi vse te tri
komponente povezali in ugotavljali, kako se povezujejo druga z drugo, pri nas narejenih
zelo malo. Zato bi bilo dobro narediti še dodatne, podrobnješe in konkretnejše raziskave
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glede povezovanja teh treh komponent, ki so, kot smo ugotovili v naši raziskavi,
ključnega pomena za življenje vsakega posameznika. S tem bi težavnim mladostnikom
še dodatno pomagali pojasniti njihovo vedenje in jih poskušali usmeriti na pravo pot.
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POVZETEK

Obrambni mehanizmi, vzgojni stili staršev in delinkventno vedenje mladostnikov so
komponente, ki se medsebojno povezujejo, vendar pa so dejavniki za to še dokaj
neraziskani oziroma se jim nihče, kljub temu da določajo posameznikovo življenje, ne
posveča v zadostni meri. Prav zaradi tega smo se odločili, da raziščemo povezanost
določenega starševskega vzgojnega stila (avtoritarni, permisivni, avtoritativni) s
prisotnostjo obrambnih mehanizmov mladostnikov in njihovim delinkventnim
vedenjem.

Rezultati kažejo, da je pri mladostnikih, pri katerih je prisotnih več nevrotičnih
obrambnih mehanizmov, prisotna višja stopnja delinkventnega vedenja. Delinkventnega
vedenja je manj pri mladostnikih, ki so v večji meri bili s strani očeta vzgajani v
avtoritativnem vzgojnem stilu, medtem ko med ostalimi dimenzijami vzgoje
(avtoritarna, permisivna vzgoja očeta in avtoritativna, avtoritarna in permisivna vzgoja
matere) in stopnjo delinkventnega vedenja ni bilo statistično pomembnih povezav. Pri
raziskovanju povezanosti med obrambnimi mehanizmi in stili vzgoje staršev so se
pokazale večinoma statistično pomembne korelacije. Mladostniki, ki so bili vzgajani s
permisivnim vzgojnim stilom s strani matere in očeta, pogosto uporabljajo tako zrele,
nezrele in nevrotične obrambne mehanizme. Tudi avtoritarna vzgoja matere in očeta
pomeni pogosto uporabo nezrelih, nevrotičnih in zrelih obrambnih mehanizmov, razen
pri avtoritarnem vzgojnem stilu očeta, kjer ni statistično pomembne povezanosti z
uporabo zrelih obrambnih mehanizmov. Pri avtoritarnem vzgojnem stilu pa je
statistično pomembna povezanost le med avtoritativnim stilom matere in zrelimi
obrambnimi mehanizmi, kar pomeni, da so mladostniki, ki so bili v večji meri s strani
matere vzgajani z avtoritarnim vzgojnim stilom, več uporabljali zrele obrambne
mehanizme. Nismo pa med mladostniki ugotovili nobenih statistično pomembnih razlik
v stilu vzgoje in uporabi obrambnih mehanizmov glede na prisotnost delinkventnega
vedenja.
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Pomembno je, da starši izberejo vzgojo, ki bo otroku dala popotnico za življenje, ki ga
bo bogatilo, izpopolnjevalo in osrečevalo, kajti dokazali smo, da je vzgoja ključnega
pomena za razvoj in kasnejše delovanje otroka, ki se izraža preko njegovih obrambnih
mehanizmov in (ne)zatekanja k delinkventnemu vedenju.

Ključne besede: vzgojni stili staršev, obrambni mehanizmi, delinkventno vedenje,
mladostniki, adolescenca, avtoritarna vzgoja, permisivna vzgoja, avtoritativna vzgoja
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SUMMARY

Defense mechanisms, parenting styles and delinquent behavior of adolescents are
components that interact with one another, but there are factors behind this that are still
relatively unexplored or, despite the fact, that they determine an individual's life, are not
sufficiently devoting. That is why we decided to research the relationship of certain
parenting styles (authoritarian, permissive, authoritative) with the presence of defensive
mechanisms of adolescents and their delinquent behavior.

The results show that adolescents characterized by several of neurotic defense
mechanisms, present a higher level of delinquent behavior. Delinquent behavior is less
typical for those adolescents who have mostly been brought up by father authoritarian
parenting style. Other dimensions of parenting style (authoritarian and permissive
parenting style of the father and authoritative, authoritarian and permissive parenting
style of the mother) and the rate of their delinquent behavior, show no statistically
significant correlations. While researching the relationship between defense
mechanisms and parenting styles we mostly find statistically significant correlation.
Adolescents who have been indoctrinated with the permissive parenting style by the
mother and father, often use mature, immature and neurotic defense mechanisms. Even
authoritarian parenting style of the mother and father represents a greater use of
immature, neurotic, and mature defense mechanisms, except for authoritarian parenting
style of the father, where there is no statistically significant correlation with the use of
mature defense mechanisms. Authoritarian parenting style has a statistically significant
correlation between a mother's authoritarian style and mature defense mechanisms. That
means, that adolescents who were largely brought up by mother with authoritarian
parenting style, are mostly using mature defense mechanisms. There were no
statistically significant differences among adolescents in the style of parenting and in
the use of the defense mechanisms according to the presence of delinquent behavior.

It is important that parents choose the parenting style that will give a valuable life lesson
to a child`s life, which will be enriched, perfected and happy. We have demonstrated
109

that parenting style is crucial for childs development and subsequent behavior, which is
expressed through its defense mechanisms, and (not) resorting to delinquent behavior.

Key words: Parenting styles, defense mechanisms, delinquent behavior, adolescent,
adolescence, authoritarian parenting, permissive parenting, authoritative parenting
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PRILOGE

Priloga 1: razsevni diagrami in histogrami za vse merjene dimenzije (zreli, nezreli in
nevrotični obrambni mehanizmi; avtoritarni, permisivni in avtoritativni vzgojni stil
očeta in mame; delinkventno vedenje)
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