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UVOD

John Bowlby je »oče« teorije navezanosti, ki je zapisal, da je otrok rojen v sistem ali
mrežo odnosov. Otrok je rojen v družini, kjer bo iskal prve poti do drugega ali
pomembnih drugih. Družina zanj predstavlja osnovno psihološko in socialno celico, v
kateri se bo razvijal in vzpostavljal odnose z drugimi, ki ga v življenju globoko
zaznamujejo (Gostečnik 2010, 110), prav tako pa tudi odnos s sabo in dojemanje
samega sebe.
Oče v družini predstavlja varnost in lahko trdimo, da je steber družine. Njegova moška
narava družini prinese stabilnost. Kadar je v družini nemir ali vznemirjenost, je oče tisti,
ki zmore s svojo razumnostjo in organiziranostjo vnesti mir v napeto ozračje. Očetovo
zaupanje in spodbuda sta tisti dve stvari, ki otrokom omogočata varen odhod od doma v
svet. Njegova vera v otroka je temu močna opora v vseh nadaljnjih življenjskih
situacijah. Na ta način otrok gradi samozavest, lastno varnost in pridobi občutek, da je
sposoben soočenja z mnogovrstnimi situacijami v življenju (Gostečnik 1999, 107).
Znano je, da se otrokova primarna navezanost vzpostavi in izoblikuje v izvorni družini
na podlagi vpliva odnosa do otroka s strani matere, očeta in pomembnih drugih.
Rečemo lahko, da je za vzpostavitev primerne medosebne klime in s tem odnosov, vse v
veliki meri odvisno od fizične in čustvene varnosti, kar pa predstavlja eno tretjino
področja zdrave samopodobe in samospoštovanja tako otroka kot odraslega človeka.
Obstajata negativna samopodoba, katere pot je destruktivnost, in pozitivna samopodoba.
V magistrskem delu bomo poskušali odkriti, ali obstajajo povezave - korelacije v
kvaliteti odnosa oče-sin v dobi odraščanja ali otroštva in kasnejšo samovrednostjo oz.
samospoštovanjem odraslega moškega? Ali je povezava med odnosom oče-sin v dobi
odraščanja ali otroštva pomembna za vzpostavljanje pozitivnega ali negativnega
samospoštovanja in ali je prej omenjen odnos pomemben pri kasnejšemu dojemanju
jaza pri odraslih moških?
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V teoretičnem delu bomo predstavili vsebino, kjer bomo prikazali sodobno relacijsko
razumevanje človeka – otroka, njegovo navezanost, razvoj navezanosti na očeta in
elemente samospoštovanja; v empiričnem delu pa bomo predstavili rezultate raziskave,
v kateri smo raziskovali korelacije med navezanostjo na očeta in kasnejšim
samospoštovanjem odraslega moškega.
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1. RAZLIČNI VPLIVI IN PROCESI V RAZVOJU
POSAMEZNIKA IN NJEGOVEGA SAMOSPOŠTOVANJA

1.1 Socializacija
Ko se pogovarjamo o človeku, se moramo zavedati, da govorimo o bitju, ki v sebi
povezuje biološko naravo (telo, čuti in nagon), duhovno naravo in socialno (družbeno)
naravo ali sfero. Človek si v družbi in družini »kreira« določene načine vedenja, katere
kalibrira in hkrati sprejema družbene in družinske vrednote, načela in vzorce obnašanja,
kar ponotranji v samem sebi in kar ga tako spremlja njegovo celotno življenje. Vedno
znova pa se uvaja v družbeno življenje in se uči v njem delovati kot družbeno (kulturno)
bitje, kar lahko zaznavamo v procesu socializacije. Haralambos in Holborn (1999, 12)
definirata socializacijo kot proces, kjer se ljudje »naučijo kulture svoje družbe« in ni
omejena samo na otroštvo, ampak traja celo življenje. Socializacija je proces, v katerem
se posameznik na različne načine uvaja v objektivni svet družbe in v katerem postaja
njen člen (Čačinovič-Vogrinčič 1998, 23).
Po Musku pa je socializacija vpliv na človekovo osebnost, saj je njen izid »osebnost, ki
pozna družbene zahteve ter kulturo. Ta osebnost premore družbena in kulturna pravila
tudi kritično presojati in sodelovati pri njihovem spreminjanju« (Musek 1993, 336).
Najpomembnejša sfera procesa socializacije je primarna socializacija, ki se odvija v
dobi otroštva, najpogosteje v kontekstu družine (Haralambos in Holborn 1999, 12).
Primarna socializacija je okolje, ki vzpostavlja in stabilizira varnost, toplino ter
vzajemno podpiranje pri članih družine – to okolje ali kontekst lahko zagotovi le
družina.
V primarni socializaciji poenotimo in ponotranjimo tudi kulturo družbe, v kateri prihaja
tudi do strukturiranja posameznikove osebnosti. Čačinovič-Vogrinčič (1998, 24) v delu
Psihologija družine piše, da se v primarni socializaciji konstruira prav otrokov svet. V
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tem svetu otrok pridobi zaupanje v druge, tiste druge, ki so zanj pomembni in v to, da je
svet tak, kot so mu ga določili.
S primarno socializacijo pa ima na človeka svoj vpliv tudi sekundarna socializacija,
katera se izvršuje v kasnejši dobi, ko družina več ne sodeluje tako aktivno, ampak na
človeka vplivajo ostali dejavniki – šola ali vrstniška skupina (Haralambos in Holborn
1990, 330). Med vrstniki se otrok, preko interakcij z drugimi in otroškimi igrami, nauči
prilagajati načinom ravnanja v neki družbi, pri čemer se zaveda dejstva, da družbeno
življenje temelji na pravilih in normah, ki jih je potrebno spoštovati in upoštevati.
Zunanji dejavniki pri oblikovanju samospoštovanja so pomembni drugi, ki nam
pomagajo k zavedanju občutka vrednosti, pomembnosti, spoštovanju in pripadnosti ali
povezanosti. Ti ljudje »niso« del primarne družine, sčasoma pa njen del postanejo, zato
si bomo v nadaljevanju ogledali vpliv pomembnih drugih na vsakodnevno življenje, še
prej pa interpretacijo primarne in sekundarne socializacije.
Primarna socializacija se nanaša na zgodnje otroštvo, ki poteka v družini, v katerem
ponotranjimo norme in vrednote, ki veljajo v neki družbi. Ko jih sprejmemo za svoje, te
postanejo naša osebna načela in principi, ki nas usmerjajo, posebej v družini, ki ima
svoja pravila. V času odraščanja in tudi v odrasli dobi pa »postavljajo« pravila še drugi
dejavniki, kot so šola (učitelji in vzgojitelji), kateheti, vrstniki in vrstniške skupine,
sosedje, prijatelji, partner, delovno okolje, mediji in drugi (glasbeniki, filmski igralci),
internet in s tem povezana socialna omrežja (Facebook, Twitter idr.). V procesu
socializacije (primarne in sekundarne) ponotranjimo določena »pravila« ter norme in
vrednote, ki jih pridobimo v družini in družbi. Dogaja pa se, da pravila in
(ponotranjene) norme prekršimo, takrat pa nas »peče vest« oz. doživljamo občutke
krivde pred samim seboj in drugimi. Tako je »prizadeta« naša samopodoba, spopadamo
se s pomanjkanjem samozavesti, doživljamo se kot manjvredne, nesposobne. To je
posebej aktualno v času odraščanja (v adolescenci), ki je občutljiv čas, ko iščemo
identiteto. Zato je pomembno, da ohranimo samostojno in kritično mišljenje, da
»mislimo« s svojo glavo in si ne pustimo, da drugi vplivajo na nas v negativnem smislu,
saj smo edinstveni, enkratni in neponovljivi in tako »ohranimo« svojo osebnost in
avtonomnost (Hriberšek 2014, 5).
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Tudi v religijah obstajajo norme in pravila za človekova »etična« ravnanja ali obnašanja
in po katerih se ravnajo njeni člani. So določila o moralno pravih in dobrih dejanjih, ki
so v krščanstvu izražena v desetih božjih zapovedi, ki jih je Bog dal Mojzesu v Stari
zavezi, ter v Novi zavezi z Jezusovo zapovedjo ljubezni ter drugimi nauki (govori na
gori) njegovim učencem. Če jih prekršimo, se oddaljimo od Boga, postanemo
dovzetnejši za greh, ki ima za posledico kazen (izguba samospoštovanja, občutki
krivde, prekinitev zaveze z Bogom itn.).

1.2 Vrstniki
Vzorci samospoštovanja se razvijajo že zgodaj – v primarni socializaciji – pri starših, ki
imajo vlogo, ki je ključna pri formiranju otrokove samopodobe, kasneje pa pri
sorodnikih, vrstnikih, prijateljih in vzornikih idr. (sekundarna socializacija). V primarni
socializaciji - v prvih letih otrokovega življenja in kasneje v času odraščanja, so
ključnega pomena odnosi z vrstniki, iz katerih se veliko naučijo. Otroci z njihovo
pomočjo pridobijo sposobnosti komuniciranja, za uravnavanje čustev, podpiranje
reševanja konfliktov ter sposobnosti sodelovanja, s pomočjo katerih se naučijo sklepati
prijateljstva in jih obdržati, kar preprečuje nastanek psihičnih, vedenjskih in
emocionalnih težav v kasnejšem življenju (Samar Brenčič 2010).
Izkušnje, ki jih v družini pridobivajo otroci, so v korelaciji z odnosom, ki ga imajo z
vrstniki. Starševski vpliv na odnose z vrstniki se začne zelo zgodaj, preden se večina
otrok sploh začne družiti z vrstniki. Otroci, ki v zgodnjem razvoju otroštva pridobijo
občutek varnosti in pripadnosti, dosegajo v kasnejših letih boljše rezultate pri merjenju
socialne kompetence in priljubljenosti vrstnikov (Vasta, Haith in Miller 1998).

1.3 Pomembnost Družine
V knjigi Srečal sem svojo družino je Christian Gostečnik (1999, 185) zapisal, da je
družina »najintimnejši prostor, kjer se izražajo najgloblja čustva pripadnosti, ljubezni in
medsebojne povezanosti. V družini raziskujemo in odkrivamo, kdo in kaj smo ter kaj
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hočemo v življenju doseči. Učimo se osnovne človeške govorice, načinov povezovanja,
medsebojnega dogovarjanja, sprejemanja drugačnih mnenj, razreševanja konfliktov,
izražanja čustev, prepoznavamo svoj značaj, drug ob drugem preizkusimo svojo moč in
vpliv na druge.
»Družino formirata dva ali pa jo formira več posameznikov, ki so povezani v
medsebojni interakciji in si uravnavajo življenje, imajo enake motive in cilje,
povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote; odnose v njej izžareva in določa
relativno trajna struktura statusov in vlog. V družini se formira zanjo poznana struktura
moči in način vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža komunikacij ter statusov in
vlog posameznih članov v njej; diferencirajo (nastajajo razlike) se vloge glede na
delitev dela; razločujejo se čustveni odnosi med člani« (Čačinovič-Vogrinčič 1992,
130).
Družina je prostor, kjer se po Gostečnikovih (1999, 185) besedah »odigravajo
najpomembnejše zgodbe življenja« in da je to »sveti« kraj, ki je zaznamovan z
najsilovitejšimi doživetji, ki za vedno vtisnejo svojski pečat na vse člane družine. V
družini se učimo generalnih oblik obnašanja, v družini prvič čutimo globine intimnosti,
pripadnosti, ljubljenosti, hotenosti, želenosti ali pa odvečnosti, zavrženosti in
nepripadnosti. K tej točki oz. temu temeljnemu izkustvu se vedno vračamo, saj nas
ravno to čutenje in mišljenje, ki ga kreira družina, determinira v vsem našem poznejšem
ravnanju. Domača družina nas določa in opredeljuje ter zaznamuje v samih temeljih
našega bivanja. Družina bo ostajala bistveni sestavni del našega vsakodnevnega
doživljanja ter ustvarjanja medosebnih odnosov.
Družina je osnovno jedrno okolje - celica, kjer človek formira svojo samopodobo in
identiteto. Ko se osebnostno razvija in med drugimi formira zavest o sebi, oblikuje tudi
svojo samopodobo in identiteto in ne bi mogli obstati brez družine, brez navezovanja
stikov in vezi z ljudmi, ki so nam blizu in so pomembni za naše življenje – naši starši,
partner in otroci. Družina je pomembna za posameznikov razvoj osebnosti, v principu
biološkega, socialnega in duhovnega delovanja. V družini posameznik uresničuje svojo
bit – sebe kot osebnost, kot bitje socialnega in duhovnega razumevanja (Musek 1995,
19).
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Družina je kot družinska skupnost prvi korak v otrokovem socialnem svetu (starši), ki s
svojimi specifičnostmi vpliva na otrokov socialni svet in vse faze razvoja njegove
osebnosti. Pomembno je vedenje in poznavanje o tem, da starši otrokov svet
modificirajo dvakrat, najprej s pripadnostjo določeni kulturi, in drugič s svojo osebno
življenjsko zgodovino (Čačinovič-Vogrinčič 1998, 23).
Družina je pomembna, sama vpliva na posameznika, ponuja varno okolje, kjer med
staršema vlada čustvena varnost, ki si jo drug drugemu izmenično nudita in jo čutijo
tudi ostali člani družine (Haralambos in Holborn 1999, 330).
Družina pa je pomembna tudi za posameznikovo čustveno varnost, vključenost v krog
zaupanja in spoštovanja med posameznimi člani v družini. Družina igra ključno vlogo
tudi za posameznikovo formiranje identitete, kjer posameznik razvija svojo osebnost,
svojo identiteto in samopodobo. Musek (1995, 19) spregovori o tem, da ima družina
izjemno močno vlogo v vseh družbah in kulturah, kjer imata družina in družinsko
življenje status vrednote in svetinje – v njej se spletajo temeljne vloge človeškega bitja,
spolne in generacijske vloge moškega in ženske.
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2. OČETOVSTVO

2.1 Zgodovina spreminjanja vloge očetovstva (antropološki in
psihoanalitični pogledi)
Pogled v zgodovino ni edina možnost, ki nam prikaže očeta v njegovih različnih
podobah. Sodobne antropološke študije nas seznanjajo s številnimi vlogami očeta, ki jih
določata družba in družina na raznih delih sveta, v kulturah na različnih razvojnih
stopnjah ali pa v različnih družbenih sistemih. Različne podobe nam govorijo o tem,
kako številni so faktorji, ki določajo vlogo posameznega družinskega člana, s tem pa
njegov pomen, funkcijo in odnose bodisi navzven z družbo ali navznoter z družinsko
skupnostjo (Tomori Žmuc 1989, 45).
Globalni kapitalizem obstaja že dobrih 200 let, stratifikacija razredov že okoli 5.000 let,
preprosto kmetovanje in pašništvo prav tako okoli 10.000 let, od brezrazredne družbe
lovcev in nabiralcev pa je minilo že vsaj stotine tisoč let.

Da pa bi razumeli

pomembnost in naravo očetovske vloge, bi se morali zazreti v preteklost in vlogo očeta
iz lovsko-nabiralske družbene ureditve (Lamb 2010, 415).
Družbeni sistemi in celotna družba od gospodarsko socialnih determinant in duhovnih
vrednot ter vse pluralne kulturne tradicije dajejo očetu poseben pomen. Določajo mu
posebno mesto v širšem okolju in v sami družini ter mu oblikujejo tudi podobo o samem
sebi. Tako povsem razumemo, da pomeni čisto nekaj drugega biti oče v nekem odprtem
plemenskem sistemu kakor v družbi, ki spodbuja ali celo zahteva avtonomnost ožje
družine z dokaj zaprtimi mejami do širšega okolja. Tudi družine v okoljih, v katerem se
še zvesto oklepajo patriarhalne tradicije, odrejajo očetu drugačno mesto kakor družine v
družbah, kjer se vloga ženske zunaj družinskih meja vse bolj približuje vlogi moškega.
Pomen očeta v kulturi, v kateri je otrok posebna vrednota, otroštvo pa je zavarovano in
negovano življenjsko obdobje, je drugačen od očetovske vloge v okolju, ki gleda na
otroka in otroštvo manj naklonjeno (Tomori Žmuc 1989, 45).
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Možno je, da bomo imeli glede razumevanja očetovske vloge etnocentrične poglede o
tem, kaj je dobra in kaj slaba očetovska vloga. Vsekakor moramo upoštevati raziskave
razvojne psihologije, ki so bile do sedaj že izvedene in pravijo, da je dejaven in skrben
oče nujno potreben za zdrav razvoj otrokove osebnosti. Državni programi želijo podati
mnenje o tem, da je običajna očetova vloga nekaj naravnega in da je »dobra za vse«.
Npr. v ameriških družinah srednjega sloja obstaja kar nekaj sledi o nekaterih pozitivnih
izkušnjah aktivnih očetov. V kolikor pa bi primerjali ljudstvo iz plemena Aka, ki živi v
centralni Afriki in kmetovalske skupnosti generalnih področji Afrike, bi opazili, da
očetje primitivnih ljudstev za otroke izražajo skrb bolj intenzivno kot jo izražajo njihovi
civilizacijsko bolj razviti celinski sosedje. Otroci obeh skupin odrastejo v kompetentne
in samozavestne posameznike (Lamb 2010, 415).
Vse medsebojne povezave temeljnih življenjskih in sociokulturnih razmer z mestom, ki
ga ima vsak družinski član, nam postanejo jasne, če se na primer ozremo na vlogo očeta
v nekaterih preprostih kulturah. Za njihovo stopnjo razvoja, ki je še danes daleč od
industrijske družbe, je značilna velika odvisnost od ekoloških okoliščin, ki ne vplivajo
le na možnost preživetja in način življenja, temveč določajo tudi socialno organizacijo –
ta pa določa prostor vsakemu članu skupnosti, tudi očetu. Na podobah, ki jih
vzpostavlja primerjava med posameznimi kulturami, se kaže kot samo sebi umevno, da
sta očetovo vzgojno poslanstvo in njegov intimni in javni pomen za družino odvisna od
njegove ekonomske in zaščitniške funkcije (Tomori Žmuc 1989, 45-46).
Človeška dediščina ima globoke korenine. Kulturna sporočila in napotki skozi življenje
se ne prenašajo le s staršev na otroke, temveč se pretakajo skozi življenje človeštva in
ga usmerjajo včasih bolj jasno in nedvoumno, drugič prikrito kot nerazpoznan
zgodovinski spomin, ki ga človek nosi v sebi. Veliko takih življenjskih napotil
posredujejo človeku verstva. Vrsto pripovedi, tabujev in spodbud vsebujejo obredi in
navade, neopazno vtkane v naše vsakodnevno vedenje. Neštete prispodobe v jeziku in
arhetipska preslikavanja v vseh vejah umetnosti nosijo človeku sedanjosti davna
sporočila preteklega. Izvora in prvotnega namena teh sporočil pogosto ne razpoznavamo
in ne razumemo več. In vendar jih sprejemamo v svoje življenje, vtkane v naš
vrednostni sistem, prisotne so v pojmovanju in doživljanju nas samih, sebe in sveta
okoli nas (Tomori Žmuc 1989, 38).
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"Očetje so jedli kislo grozdje, zobje otrok pa so skominasti." (Jer 31,29) Citat iz Stare
zaveze Svetega pisma predstavlja moč primarne avtoritete, ki jo imajo očetje v družini
tekom zgodovine. V njegovo besedo se ni smelo dvomiti, njegova odločitev je bila
dokončna, njegov vpliv pa je segal do vseh družinskih zadev. Edina stvar, ki ni spadala
v očetovo domeno, je bila skrb za otroke, ta je pripadala materi (Oliker 2011).
Vsa vprašanja iz preteklosti ne podajo vseh odgovorov o prihodnosti, vendar nam lahko
olajšajo razumevanje o sedanjosti. Pogled v zgodovino nam lahko veliko pove o razvoju
očetove vloge in o vseh neštetih in raznolikih dogajanjih, ki jo oblikujejo. Življenje
družine se je tekom različnih življenjskih dob burno spreminjalo. Hkrati pa se je z
življenjskimi razmerami in sociokulturnimi premiki spreminjala tudi funkcija in sestava
družine, medsebojne povezave in odnosi med družinskimi člani ter podoba vsakega
družinskega člana (Tomori Žmuc 1989, 38).
Študije ekologije človeškega vedenja lovcev in nabiralcev in ostalih manjših kultur
govorijo o tem, da naj bi moški in ženske imeli različne reproduktivne interese in da naj
bi tisto, kar na prvi pogled izgleda kot očetovska vpletenost v družinski svet, bilo
najprej delna funkcija parjenja z novimi razmnožitvenimi partnerkami ali pa ohranitev
že obstoječe. Študije predstavljajo tudi razvoj moške skrbi oz. nege v smislu povečanja
ženske plodnosti ter vpletanja v skrb za prihodnji otrokov reproduktivni uspeh.
Ekologija človekovega vedenja je en primer pristopa k raziskovanju očetove vpletenosti
v družinski svet (Lamb 2010, 415).
»Današnji moški nima več ničesar skupnega z lovcem iz pradavnine in vendar često išče
svoje vzburjenje in moško potrditev v dejavnostih, ki so podobno tvegane in obljubljajo
enako zadoščenje, kakšno je bilo neizogibno in privlačno tudi za njegovega davnega
prednika. Le kaj ima na prvi pogled sodobni otrok skupnega s starim Grkom, vendar
lahko med vsemi drugimi čustvi ob besedi oče zaslutimo tudi strah in spoštovanje, ki ju
je v otroku stare Grčije priklicalo veliko Zeusovo ime. Tudi sledi judovsko krščanskih
zapovedi, o katerih mislimo, da so se v dolgih stoletjih porazgubile iz življenja in ostale
v mejah vere, so v resnici žive in prisotne v vrednotah celotne bele civilizacije. Dolga bi
bila lahko vrsta prispodob ali podob iz človeške zgodovine, ki bi očetu odrejali takšno
in drugič drugačno mesto. V vseh kulturah so se postopne spremembe v gospodarsko
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političnih, socialnih in kulturnih dogajanjih po svoje odražale tudi v življenju tako
intimne enote, kot je skupnost staršev in njihovih otrok« (Tomori Žmuc 1989, 39).
Evolucijske študije ocenjujejo, kako očetova in/ali otrokova reproduktivna sposobnost v
določenem ekološkem in kulturnem kontekstu vpliva na njune interakcije z drugimi. Na
primer, hipoteza pravi, da moški, ki ve, da je biološki oče otroku, bo zanj in vanj vložil
več kot oče, ki z otrokom ni biološko povezan, saj to ni v njegovem reproduktivnem
interesu. Evolucijske študije so primer adaptationističnega (ang. adaptationism)
pristopa, ki želi v treh odkritjih predstaviti vlogo očeta: vpletenost »samcev« (ljudi,
ostalih primatov) v nego in skrb ter njun razvoj je znak upada reproduktivnih rizikov in
porast številnosti potomcev (manjši razmik med rojstvi, razvoj moške pomoči pri negi),
ali pa le paritveni mehanizem in ne direktna očetovska nega, pač pa strategija
»investicije« v določenem socialnem in ekološkem kontekstu; ali pa se pojavi specifičen
dejavnik, ki zahteva posebno nego in zadeva otrokov prihodnji razvojni uspeh (Hawlett
Shane 2010, 416).
Kot smo že povedali, se je velika večina današnjih družb razvila iz brezrazredne družbe
lovcev in nabiralcev hrane pred deset in deset tisočletji. Način življenja je določal tudi
vloge moškega in ženske, očeta in matere. Moški so z lovom in ribolovom skrbeli za
hrano, branili so ozemlje in življenje plemena, bojevali so se in opravljali različne
verske obrede. Ženske so negovale otroke, vzdrževale bivališče, nabirale, shranjevale in
pripravljale hrano. Ta delitev je bila jasna in stroga; moški je povezoval družino z
dogajanjem zunaj, ženska je oblikovala življenje znotraj družinskega kroga. Vsa ta
davna obdobja zajemajo tudi začetek prepovedi krvoskrunstva, kar ima ključno vlogo
pri oblikovanju človeške družine. Upoštevanje prepovedi krvoskrunstva omogoči
delitev in vzdrževanje obeh starševskih vlog. Oče in mati sta pridobila vsak svoj
specifičen pomen, svojo možnost odločanja in moč na svojem področju udejstvovanja
(Tomori Žmuc 1989, 39).
Biološki očetje so bili označeni kot pomembni skrbniki in zaščitniki. Evolucionisti so se
ustavili pri hipotezi, kjer so raziskave živali kazale na ugotovitev, da so samci iz skupin,
v katerih je vladala nizka stopnja varnosti, kazali znake nege in skrbi za mladiče bolj
intenzivno, kakor pa samci v skupinah z visoko varnostjo (npr. trop goril) (Smuts in
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Gubernick 1992; Van Schaik in Paul 1996); preživetje otroka v času brezrazrednih
družb ni bilo v povezavi s tem, ali otrok ima očeta ali ne, veliko tega, kar so moški ujeli,
so dali raje drugim, kot pa svoji »družini« (Hawkes O’Connell in Blurton–Jones 2001).
Evolucionarna ideja sloni na tem, da so imeli očetje iz pradavnine interes kazati ali
signalizirati svoje sposobnosti svojim »zakoncem« ali potencialnim prihodnjim
partnerkam. Očetje iz pradavnine so se ukvarjali tudi s pastorki, vendar le takrat, ko so
bile z njimi matere (LaRossa in LaRossa 1982; Kaplan Lancaster Bock in Johnson
1995).
Razvoj družbe je povezan z novimi načini preživetja. Obdelovanje zemlje in živinoreja
sta vprašanjem lastnine in še večje diferenciacije dela pridružila tudi drugačno delitev
vlog in razporeditev moči v družini. Zahteve določene vloge so lahko izpolnjene, če
ustrezno prilagodimo osebne lastnosti, spodbujamo sposobnosti, ki so s to vlogo v
skladu in jo omogočajo ter zaviramo poteze, ki niso v skladu z njo. Diferenciacija vlog
v družini je v tem obdobju uravnavala tudi odnos očeta in matere do otrok. Ob tem, ko
je mati negovala otroke in skrbela zanje, jih je oče lahko z zahtevo po disciplini in
upoštevanju pravil pripravljal in usposabljal za prilagajanje na stvarnost in njene
obremenitve. Oče kmetovalec se z otroki ni več utegnil toliko igrati in kratkočasiti.
Vlogo pri posredovanju kulturnih sporočil so si prek raznolikih družabnih stikov, izročil
in obredov razdelili drugi člani razširjene družine, bodisi stari starši ali drugi odrasli
sorodniki, ki so npr. z igro ali pripovedovanjem zgodb pripravljali otroke za življenje in
jih vključevali vanj (Tomori Žmuc 1989, 40).
Odnose in delitev vlog v stari hebrejski družini poznamo iz biblijskih zgodb Stare
zaveze. Stara hebrejska tradicija izpred več kot tisočletje pred našim štetjem se je
prenesla na kasnejšo judovsko kulturo in prek nje na krščanstvo ter pustila pomembno
sled v strukturi družine, ki je bila stoletja dolgo značilna za večji del bele civilizacije
(Tomori Žmuc 1989, 40).
Hebrejska družina je bila patriarhalna in razširjena. Poleg staršev in njihovih otrok so jo
sestavljali še drugi odrasli in odraščajoči sorodniki. Vso oblast v družini je imel oče.
Sinovom je izbiral žene, hčerke je lahko prodal v suženjstvo. Bil je močan osrednji lik v

12

družinski skupnosti in je imel poleg velikih pravic tudi pomembne dolžnosti. Skrbel je
za črede in družinsko posest, vodil je verske obrede in razsojal o pravici. Družina mu je
prepuščala vse ključne odločitve in je od njega tudi pričakovala skrb za blaginjo
vsakega družinskega člana in družinske skupnosti v celoti. Ne le od otrok tudi od vseh
drugih članov je oče zahteval popolno poslušnost. Kljub poudarjeni zahtevi po ljubezni
in spoštovanju do staršev se je morala žena možu podrejati. Očetov lik je v hebrejščini
opisan z domala enakimi besedami kakor podoba Boga; pravičnost in dobrota ne
izključujeta popolne moči, jeze in trde zahteve po podrejanju. Oče je dober plačnik in
pravičen sodnik, vsi so mu zavezani in njegova kazen jih lahko pogubi. Biblijski
Abraham, ki je na zahtevo boga pripravljen žrtvovati lasnega sina, sporoča o
brezpogojni pokorščini očetu (Bogu) (Tomori Žmuc 1989, 41). »Abraham je vzel sina
Izmaela, vse, ki so bili rojeni v hiši, in vse, ki so bili pridobljeni za denar, vse moške
izmed ljudi Abrahamove hiše, in obrezal meso njihove prednje kožice še isti dan, kakor
mu je Bog naročil« (1 Mz 17,23).
Od tega delovnega in moralno trdnega asketa je bil zelo drugačen rimski oče. Oče v
starem Rimu je imel v družini vso moč. Za zadnja stoletja v rimskem cesarstvu je
značilen brezpravni položaj otrok. Odrasli, predvsem očetje, so lahko zakonito telesno
in čustveno zlorabljali odraščajoče člane družine. Vprašamo se lahko, koliko je prav
vrzel pri prenašanju pravih vrednot z očetov na otroke prispevala k propadu te
razcvetele kulture, ki je nazadnje uničila samo sebe (Tomori Žmuc 1989, 41).
V antičnem Rimu so prevladovale »paterfamilias« - družine, v katerih je bil oče glava.
Pomeni, da je imel oče v družini vso avtoriteto, ki je bila absolutna. Dokler je bil oče
živ, je imel kontrolo nad celotnim posestvom, otroci in ženo. Oče je svoje otroke lahko
prebičal, jih prodal v suženjstvo ali pa jim je zaradi neupoštevanja njegove zapovedi
vzel življenje. Po smrti očeta je ves vpliv in družinsko oblast prevzel najstarejši sin
(Rymer 2000).
Pater familias je bil v času rimskega imperija glava rimske družine. Bil je najstarejši
živeči moški v družini, v kateri je imel vso kontrolo in oblast nas ostalimi družinskimi
člani. Termin 'pater familias' je latinskega izvora in pomeni »oče družine« ali pa
»lastnik družinskega imetja« (Wikipedija 2016a).
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Čeprav je v naslednjem dobrem poldrugem tisočletju človeštvo napravilo več korakov
kakor v vseh prejšnjih, desetkrat daljših razvojnih obdobjih, je pravzaprav osupljivo, da
se v tem času ni bistveno spreminjala očetova vloga. Spreminjale so se življenjske
razmere, družbeni redi meje, medsebojni vplivi kultur, dobrine, za katerimi si je
prizadeval človek, vendar to ni pomembno preoblikovalo podobe očeta, družinskega
skrbnika. Tako v fevdalnem obdobju, kakor med velikimi gospodarskimi spremembami,
ki so mu sledile, je oče obdržal v družini vlogo najpomembnejšega skrbnika. V življenje
je posegal tako, da je zagovarjal pravila in vrednote širšega okolja, jih posredoval
otrokom, presojal in odločal o najpomembnejših družinskih vprašanjih, ali pa je vedenje
družinskih članov kaznoval ali nagrajeval (Tomori Žmuc 1989, 42).
Ena izmed dolžnosti premožnega srednjeveškega očeta je bila ta, da je najel pestunjo –
babico ali varuško, ki je skrbela za njegovega otroka, on pa je njeno nego hodil le
nadzirati. Prav tako je bila očetova odločitev, kdaj naj bo otrok vrnjen nazaj v jasli.
Premožni očetje so bili odgovorni za izobrazbo sinov; ko so dopolnili sedem let, so jih
začeli pripravljati za njim primeren poklic. Med aristokrati je veljalo, da so bili fantje
izobraženi v viteze. Izobraževali so se na drugih dvorih, kjer so vladali njihovi strici, po
materini ali očetovi strani. Ostali očetje, pogosto iz nižjih slojev takratne družbe, pa so
svoje sinove vzeli za vajence ali so jih napotili za vajence drugim očetom. Očetje
kmetovalci so svojim otrokom zavetje v hiši nudili vse do adolescence. Do
srednjeveškega obdobja je imelo očetovstvo že vse tradicionalne lastnosti in podobe, ki
jih ima očetovstvo danes: hranilec, učitelj in vsaj v slikah, nekdo s katerim se da igrati.
Vrednost in pomen očetovske vloge sta se spreminjala s časom (Weiss 2018).
Industrializacija je za družino prinesla velike spremembe. Oče je bil zaposlen zunaj
doma in zato v družini odsoten. V fevdalnem obdobju je pri skupnem delu družinske
člane učil dejavnosti, ki jih bodo opravljali kasneje kot odrasle osebe (Tomori Žmuc
1989, 43).
Svet se je začel radikalno spreminjati v 20. stoletju s socialnimi, ekonomskimi in
tehničnimi premiki. S temi spremembami je prišla temeljna sprememba v strukturi in
funkcionalnosti družine – s posledičnim premikom očetove avtoritete, ki se je močno
zmanjšala, postala je skoraj zanemarljiva, saj se je vsa očetova pozornost prenesla na to,
kako dobro bo preskrbel svojo družino (Oliker 2011). Individualnost je postala bolj
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upoštevana. Moška in ženska identiteta sta se obogatili z novimi razsežnostmi in
odtenki, s tem pa je postala tudi podoba staršev manj stereotipna in določena. Ljubezen,
naklonjenost, upoštevanje partnerjevih želja niso bile več tako odvečne in nadležne
družinske teme (Tomori Žmuc 1989, 43).
V opisih tradicionalnega moškega in očeta, ki je živel v mestu v začetku 20. stoletja, je
še vedno poudarjena njegova skrbniška funkcija, medtem ko je njegov osebni in
čustveni prispevek k družini v ozadju. Svoje družbene, prijateljske in celo čustvene
potrebe je ta tradicionalni moški izpolnjeval zunaj doma, v svoji moški družbi, v
gostilni, pri pijači, kartah in drugih dejavnostih. V vzgoji otrok je bolj malo sodeloval,
tudi njegov dejanski vpliv na družino je bil v primerjavi z očetom v kmečki družini
bistveno manjši. Njegovo možnost odločanja v družini je uravnavala mati, ki je njegovo
avtoriteto uporabljala bolj kot dopolnitev svoje vloge (Tomori Žmuc 1989, 43-44).

Zanimiv je razmislek o tem, v kateri konceptualni prostor bi umestili socialno vlogo
očeta iz ameriške družbe. Je on izključno le hranilec? Paznik? Vzor za fante? V začetku
dvajsetega stoletja je obstajal čas, ko so imela ta vprašanja točne odgovore. Oče je v
tistih časih delal trdo, od svojih otrok je zahteval spoštovanje in poslušnost, v skrb za
otroke in nego otrok pa se ni vpletal, saj v tem ni videl osebnih koristi. Podoba očeta je
postala ali hranilec ali paznik ali pa vzornik (American Psychological Association
2016).
Postopno se je ob tem moškem liku začela razvijati drugačna podoba moškega, ki jo
sociologi za razliko od »tradicionalne« imenujejo »moderna«. Večje zadoščenje pri delu
in možnostih svobodnejšega izražanja sebe so pri moških sprožile premik v poglavitnem
viru samospoštovanja. Zgodnji sodobni moški ni več ločeval med družabnimi in
čustvenimi zadoščenji od družine, v skupnih dejavnostih v prostem času se ni družil le z
ženskami, temveč celo s svojo ženo. Obe moški vlogi – tradicionalna in moderna – sta
se razlikovali tudi po čustvenem izražanju in medosebnih stikih. Tradicionalna moška
vloga ni poudarjala pomena čustvenega izraza in socialnih spretnosti; rahločutnost in
nežnost sta bili prepovedani in nikakor ne cenjeni lastnosti (Tomori Žmuc 1989, 44).
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Modernega očeta je možno videti v različnih možnih verzijah. Današnji oče ni vedno
tradicionalni poročen hranilec in paznik v družini. Lahko je samski ali poročen;
zaposlen ali pa ostaja doma; v nekaterih družbah zahodnega sveta je lahko tudi
homoseksualec; lahko je posvojitelj ali krušni oče; pomembno je to, da je sposoben biti
dober skrbnik in da je nujno potreben pri otrokovem premagovanju fizičnih in
psiholoških izzivov. Psihološke raziskave družin kažejo na to, da je očetova
naklonjenost in vpletenost v družinski svet potrebna za zdrav socialni in emocionalni
razvoj otroka (American Psychological Association 2016).
Tudi v vzgoji in odnosu do otrok je moderni moški manj avtoritativen, prednost je dal
razumnim in bolj demokratičnim vzgojnim posegom in si je dovolil tudi izražanje
čustev do otrok. Občutja lastne trdnosti in moči ni več črpal iz avtoritativne vloge v
družini, kar je povečalo možnost za pristnejše, bolj sproščene in zato bolj zadovoljujoče
odnose v družini. Lahko rečemo, da se shematski podobi tradicionalnega in modernega
moškega prepletata še danes in da sta hkrati bolj ali manj izrazito prisotni celo v istem
družbenem sistemu v različnih socialnih slojih (Tomori Žmuc 1989, 44).
»Očetova vloga se je oblikovala z zgodovino človeštva. V njej so se po svoje zrcalila in
dajala izraz vsa za človekovo podobo pomembna dogajanja. Vsa pretekla obdobja so
zapuščala sled v tej vlogi, ki se je vedno le počasi uklanjala novemu in se mu postopno
prilagajala. Vsako novo obdobje, ki je prineslo nove izzive človeku, je vnašalo svoje
posebnosti tudi v razvoj očetovega lika« (Tomori Žmuc 1989, 58).
Moderno očetovstvo torej predstavlja premik od patriarhalnega družinskega modela,
kjer je bila očetova primarna naloga materialno oskrbovanje družine, k aktivnejšemu
vključevanju moških v družinsko življenje (enakomerna skrb za otroke, enakomerna
delitev družinskih obveznosti …). O tej temi so strokovnjaki začeli razpravljati v
začetku sedemdesetih let 20. stoletja (Rener in Švab 2006, 7).
V današnjih dneh se vse preteklo ponovno srečuje s priložnostmi prihodnjega. Številne
poteze, ki so oblikovale očetovo vlogo v zgodovini, so še vedno jasne in prisotne; k
življenju družine in razvoju osebnosti otrok prispevajo svojo nepretrganost, zanesljivost
in ravnotežje. Skupaj z materjo omogoča oče v družini pretok vzgojnih sporočil in
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kulturnih vrednot, ki so stoletja dolgo iz roda v rod uravnavale življenje naroda. Ob tem
pa se mora očetovstvo prilagajati tudi zahtevam in značilnostim današnjega dne.
Številne spremembe, ki jih terjajo drugačne življenjske in družbene razmere in tudi
drugačno dogajanje znotraj družine, so neizogibne in smiselne (Tomori Žmuc 1989,
58).
S psihoanalizo je obravnava vloge očetovstva dobila še dodatne dimenzije. Analitski
nauk, ki določa očetovo vlogo, se naslanja na tri Freudove oporne točke v odnosu med
očetom in otrokom (te tri prvine tega odnosa so kasneje razširili še drugi psihoanalitiki).
Prva točka govori o tem, da sta otrokovi čustvi ljubezni in občudovanja do očeta
odločilno gonilo za njegova prizadevanja, da bi se z očetom poistovetil. Brez otrokove
pozitivne čustvene navezanosti na očeta torej ne more priti do ustrezne identifikacije.
Otrok vidi v očetu vzor in model le, če ga ima rad. To pa pomeni, da je le ob zadostni
čustveni opori in spodbudi sprejemljiv za vrednote in merila, ki mu jih posredno in
neposredno predaja oče, da bi jih vgradil v doživetje samega sebe in v svoje vedenje
(Tomori Žmuc 1989, 50-51).
Odnos med mamo in očetom vpliva na otrokov razvoj že med nosečnostjo, saj se
zaskrbljenost, negotovost ali druge materine stiske odražajo že na razvoju zarodka. Po
rojstvu pa pravimo, da oče »čuva zunanje meje simbioze mame in otroka. To pomeni,
da s svojim odnosom do mame in otroka daje mami ustrezno oporo in čustveno varnost,
ki ji omogoči, da se čustveno posveti predvsem navezovanju odnosa z dojenčkom, torej
omogoči oblikovanje kvalitetne simbioze med mamo in dojenčkom. Obenem pa mami
daje možnost, da občasno izstopi iz materinske vloge v vlogo partnerke oziroma odrasle
ženske in da si preprosto občasno odpočije (Inštitut za razvoj človeških virov 2016).
Druga točka označuje otrokovo potrebo po zaščiti in varnosti kot eno izmed
najpomembnejših pričakovanj, ki jih v zgodnjem razvojnem obdobju goji otrok do
očeta. To je torej odnos med nebogljenim in zaščite potrebnim na eni, ter močnim
tistim, ki lahko daje občutek varnosti, na drugi strani. Otroka postavlja njegovo
tesnobno doživljanje nemoči v določeno odvisnost od očeta, od njegove moči, trdnosti
in zanesljivosti pa tudi naklonjenosti (Tomori Žmuc 1989, 50-51).
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Tretja pomembna točka, ki označuje odnos med očetom in otrokom, je otrokovo
doživljanje očeta kot avtoritete. Oče določa merila in prepovedi, postavlja meje in
njihovo kršitev tudi kaznuje. Te razsežnosti očetovega lika vgradi otrok vase kot simbol
morale, sodnika, ki odloča o tem, kaj je prav in kaj narobe, kaj je dovoljeno in kaj ni.
Grožnje, nadzor in omejitve, s katerimi usmerja ta avtoritativni lik otrokovo vedenje, so
sprva realne in prihajajo od zunaj. Pozneje jih otrok postopno ponotranji, jih vgradi vase
kot sistem vesti, lastni notranji nadzor, svoj superego. Poistoveti se z očetovimi
moralnimi načeli in zapovedmi in se mu s tem približa. Svojega očeta otrok nosi
simbolično v sebi, saj postane del njega, njegov vodnik, tisti, ki kaznuje, a tudi
nagrajuje. Kolikor strožji, zahtevnejši in neusmiljen je ta cenzor, toliko odločilneje
uravnava dejavnost ega (načela realnosti) in ida (načela vsega nagonskega). Čustva jeze
do lika, ki ima tako moč nad njim, usmeri navznoter v jezo nase, s tem pa jih
preoblikuje v občutje krivde. To pa je skrajno neugodno, mučno in boleče občutje,
preplavljeno s tesnobo in nemočjo, ki ju sproži vsako kršenje pravil. Človek se želi
temu občutju izogniti – izogne pa se mu lahko le tako, da se ravna po moralnih načelih.
Ko je pripravljen norme širšega okolja, ki mu jih posreduje oče, upoštevati tudi v
okoliščinah, v katerih kršitev ne bi odkrili in ga tudi ne bi kaznovali, pomeni, da jih je
že sprejel za svoje. Moralno dozori, ko zna samostojno presojati, kaj je prav in kaj
narobe in ko je zmožen uravnavati svoje vedenj po teh vodilih. Svojega očeta se
osvobodi s tem, da ga sprejme vase. Namesto strahu pred njim živi lahko z njim v
sozvočju (Tomori Žmuc 1989, 51).
V četrtem oziroma petem letu postane oče najprej sinov tekmec za materino
naklonjenost in mesto pri njej, nato pa objekt za (poistovetenje (identifikacijo) s spolno
vlogo. Fant bi torej najprej bil na očetovem mestu namesto njega, nato pa bi postal tak
kot oče in s tem simbolično zavzel njegovo mesto. Očetov odnos do sina in odnos med
materjo in očetom lahko podpira ugoden razplet tega obdobja. Če ne »uniči« malega
tekmeca s pretirano strogostjo, in mu ne odstopi svojega mesta ob materi, mu pomaga
zavzeti realno mesto v družini in pogled usmeriti proti vrstnikom. Če je dober
»vzornik«, omogoči sinu postopno poistovetenje in s tem mu omogoči, da prevzame
konstruktivne lastnosti moške vloge. V nasprotnem primeru pa lahko na primer sin
postane oziroma ostane materin čustveni partner (pravimo jim tudi mamini sinčki), ki
nikdar ne zapustijo maminega naročja. Mame, ki niso podprle sinovega osamosvajanja,
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so ponavadi tudi pretirano kritične in odklonilne do vsake druge ženske v sinovem
življenju (Inštitut za razvoj človeških virov 2016).
Drugi psihoanalitski pojem, ki je po Freudu nekakšen miljni kamen, ki zastavi spolni in
osebnostni razvoj otroka, je razrešitev Ojdipovega kompleksa. Mati je otrokov prvi
ljubezenski objekt; v očetu, ki ga ima otrok sicer rad in ga občuduje, vse bolj vidi
tekmeca v boju za materino naklonjenost. Zato goji do njega razen naklonjenosti tudi
sovražna čustva, katerih del je strah pred kastracijo kot simbolično kaznijo. Nerazrešen
Ojdipov kompleks lahko ostane gojišče poznejših bolj ali manj nevrotičnih težav pri
navezovanju odnosov z ljudmi drugega spola in pri oblikovanju lastne spolne identitete.
V širšem smislu si otrok z ustrezno razrešitvijo tega konflikta najde pravo mesto v
odnosu do drugih, sprejme realnost in opusti nezrele infantilne želje (Tomori Žmuc
1989, 52).

Temeljni psihoanalitski pristop k razumevanju razvoja osebnosti izhaja iz dejstva, da je
vsakokratna duševna podoba človeka sestavljena iz vseh njegovih prejšnjih podob. Z
drugimi besedami: človeka gradijo vse njegove prejšnje izkušnje in sedanjost lahko
razumemo le z dobrim poznavanjem vsega preteklega. Za psihoanalitika so posebno
pomembna dogajanja in doživetja iz najbolj zgodnjih obdobij. Ta se vtisnejo v
človekovo duševno strukturo najgloblje in odločilno usmerjajo razvoj njegovih najbolj
izrazitih lastnosti (Tomori Žmuc 1989, 54).
Vsak individuum se rodi v objektivno družbeno celico, v kateri sreča pomembne druge,
ki so odgovorni za njegovo vzgajanje in ti ga seznanjajo s svetom v katerem prebiva.
Otrok pomembnih drugih ne izbira, temveč jih mora sprejeti. Rečemo lahko, da otrok ne
ponotranji sveta svojih pomembnih drugih kot enega izmed mnogih svetov, temveč kot
edini obstoječi in mogoči svet. Vključen v socialno interakcijsko celico mnogih članov
družine, mora sprejeti osnovne norme in pravila skupnega življenja in skupnega
funkcioniranja, mora se naučiti ubogati in zapovedovati, sprejme avtoriteto, nauči se
varovanja in medsebojne pomoči, sprejemanje varstva in pomoči, upoštevanja drugih in
deljenja z drugimi, uči se posnemati vrsto statusov in vlog članov družine (Bergant
1970, 35).
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To, kakšen je moški kot oče, je delno odvisno od uveljavljenih kulturnih meril in
pričakovanj okolja, še bolj pa od njegovih osebnih značilnosti. V očetovskem obrazu
razbiramo njegove človeške poteze, značilne zanj. Prav na oblikovanje teh potez pa so
vplivali vsi nešteti dejavniki, ob katerih je odraščal. Med njimi so posebno odločilne
čustvene izkušnje z ljudmi iz njegovega otroštva, ki so mu največ pomenili. Razvoj
očetovstva ima torej korenine v najbolj zgodnjem obdobju gradnje osebnosti. Takrat se
je začelo dogajanje, ki se pozneje steče v podobo odraslega človeka in ji daje njen lastni
izraz (Tomori Žmuc 1989, 54).
V zreli osebnosti moškega je doživljanje in prevzemanje očetovske vloge tesno
povezano z njegovim nespornim in zadovoljujočim sprejemanjem lastne človeške in
moške vrednosti. To vlogo lahko prevzame le če je med odraščanjem izpolnil
najpomembnejše razvojne naloge, ki jih prinašajo obdobja zorenja osebnosti. Med
razvojnimi nalogami so posebno odločilne tudi tiste, ki so bile tako ali drugače
povezane z njegovim očetom oziroma likom, ki je v njegovem otroštvu prevzel očetovo
vlogo. Tako je ustrezen razvoj očetovstva mogoč le, če se je ko je bil še deček, uspešno
odtrgal iz odvisnosti od matere ob tem, ko mu je oče dajal dovolj spodbude za
osamosvojitev, ne da bi tekmoval z njim za materina čustva (Tomori Žmuc 1989, 54).
Druga naloga potrebna za zdrav razvoj poznejšega očetovstva, je gradnja samostojnosti
pri otroku. Nekje med avtoriteto in svobodo je točka, ki jo mora v življenju najti
pravzaprav vsak človek. Počutiti se mora hkrati dovolj trdnega in sposobnega za lastne
odločitve. Če v adolescenci brez prehudih zamer in ran na svojem samospoštovanju
razreši svoj odnos do avtoritete (pri čemer mu veliko pomaga prav oče), ga omejitve in
zahteve stvarnosti v temeljni osebni svobodi ne ogrožajo preveč. Težave in stiske, ki jih
utegne doživljati moški v svoji očetovski vlogi, najpogosteje izvirajo prav iz
nerazrešenega konflikta pri odvisnosti od matere in samostojnosti ob očetu (Tomori
Žmuc 1989, 54).
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2.2 Pomen očetove vloge v zgodnjem otroštvu

Kljub vedno večjemu znanju o vzgoji in razvoju otroka, ob vse večji osveščenosti
staršev o tem, da sta za otrokovo zdravo osebnostno rast pomembna oba roditelja, se ta
v vzgojo še vedno zelo različno vključujeta. Ta razlika je prisotna, opazna in značilna
tudi v družinah, v katerih oče veliko sodeluje pri negi otroka in se precej ukvarja z njim,
torej si starši delijo neposredno skrb za otroka. Pojav je tako značilen, da lahko
govorimo o očetovem oziroma materinem vzgojnem slogu. Ta se pokaže že zelo zgodaj
in je še posebno izrazit pri tistih posrednih, skorajda postranskih dejavnosti, ki jih starši
ne pojmujejo kot del vzgoje, čeprav v celoti spadajo vanjo. Prav zato, ker starši v te
odnose z otrokom ne stopajo zavestno in pripravljeno kakor na primer ko spodbujajo
čisto določene sposobnosti pri otroku na poznejših stopnjah njegovega razvoja, o
katerih natančno in jasno govorijo vzgojni priročniki, je v njihovi spontanosti veliko
pristnega, avtentičnega, nenadzorovanega izraza njihove osebnosti. To pa so za otroka
najdragocenejša sporočila, ki jih vsrkava vase z vsemi svojimi čuti in jih postopno
vgrajuje v svoj razvoj. Značilnosti očetovega in materinega vzgojnega sloga se odražajo
v celotnem vzgojnem procesu in se ne izgubijo iz odnosa med starši in otrokom tudi
tedaj, ko otrok odraste (Tomori Žmuc 1989, 64).
V zgodnjem otrokovem obdobju je glavna otrokova dejavnost igra in starši pri tem, ko
sodelujejo z otrokom v tej dejavnosti, gradijo z njim stik in ga vzgajajo. Oče je v igri z
otrokom drugačen kot mati. Med igro je več gibanja, medtem ko igra z materjo temelji
bolj na komunikaciji. Mati se za otrokovo pozornost poteguje preko igrač, oče pa je
direkten. Čeprav ženske pogosto opozarjajo na to, da si želijo več pomoči pri skrbi za
otroke, se v praksi pogosto kaže nasprotno (Švab 2008, 46).
Očetje imajo v otrokovem razvoju (od rojstva do odrasle dobe) pomembno vlogo,
pravzaprav so številne raziskave prišle do skupne ugotovitve: Otroci z dejavnim in
vpletenim očetom (ang. actively involved father) imajo prednost (v socialnem in
akademskem smislu) pred otroci z oddaljenim očetom ali pa pred tistimi, ki odnosa z
očetom sploh niso imeli. Dr. Maureen Black, raziskovalka in profesorica pediatrije na
Univerzi v Marylandu pravi, da so družine, v katerih so bili očetje dejavni in odzivni,
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imele z otroki manjše težave. Njene raziskave so pokazale tudi to, da so imeli otroci z
dejavnimi očeti boljše lingvistične sposobnosti in manj vedenjskih težav (Finello 2016.)
Oče in mati že zgodaj na različne načine omogočata otroku pridobivanje raznovrstnih
izkušenj. Zelo redko mislimo, kako pomembno je za otroka preprosto igranje že v
najzgodnejšem obdobju. Ob dogajanju v igri pridobiva otrok odločilne izkušnje o sebi,
lastnih telesnih in čustvenih odzivih o ljudeh, njihovi naklonjenosti, dosegljivosti in
zanesljivosti in posredno tudi o svetu, v katerega se vključuje. Igra vsebuje celo vrsto
sporočil, ki posredno in neposredno oblikujejo otrokovo doživetje o sebi. Že v prvih
tednih oče otroka telesno in socialno bolj spodbuja, ga med igro spodbudno treplja in se
z njim giba po prostoru. Mati ga poskuša z rahlim ritmičnim dotikanjem in prijaznim
dobrikanjem razvedriti, otroka bolj tolaži in pomirja. Oče vnaša v igro z otrokom več
gibalnih in telesnih veščin, mati pa verbalnih. Oče v igri bolj dejavno sodeluje, mati bolj
opazuje. Očetova naloga je, da igro razširi v prostor in okolje, mati spodbuja intimnost
in zaključenost medosebnega stika. Igranje z očetom daje otroku tudi možnost, da se
izkaže. Oče je pri igri bolj domiseln kakor mati, laže jo prilagaja otrokovemu
trenutnemu razpoloženju in okoliščinam, mati je po navadi bolj zadržana. Oče vnaša v
igro več stvarnosti kakor mati. Oče v splošnem spodbuja akcijo pri igri, mati pa čustven
odziv. Seveda pa potek in vsebino igre pomembno uravnavata tudi otrokov odziv in
njegova dejavnost (Tomori Žmuc 1989, 70).
Na emocionalni in socialni razvoj ima močan vpliv na otroka tudi očetov način igre.
Očetje pri igri uporabijo v interakciji z otrokom več energije oz. igralne akcije (ang.
playful activity), kot matere. Na podlagi teh interakcij (očetova igra) se otrok uči
regulacije svojih čutenj in vedenja (Oliker 2011).
Vpliv očetovega življenjskega obdobja na naravo njegovega očetovstva se pokaže tudi v
različnem odnosu istega moškega do otrok, ki se rodijo po daljših časovnih presledkih.
Tako ni redko, da se oče v zrelih letih dejavno in navdušeno ukvarja z vzgojo majhnega
otroka, ki se rodi v času, ko je njegovo poklicno in socialno življenje že ustaljeno in
utirjeno, medtem ko sploh ni zaznaval zgodnjega razvoja prvega otroka, rojenega med
njegovim najburnejšim prizadevanjem za temeljne potrebe mlade družine (Tomori
Žmuc 1989, 72).
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2.3 Odsotnost očeta
Družbena dogajanja, ki odsevajo tudi v sestavu in notranjem življenju družine, so
razlog, da v sodobnem svetu vse več otrok odrašča brez očeta. To se tako ali drugače
odraža v gradnji njihove osebnosti in v njihovih izhodiščih za življenje. Očetova
odsotnost ne pusti le sledi v posameznikovi življenjski usodi. Če označuje slog
odraščanja večjega števila članov neke družbe, lahko v nekem smislu odseva tudi na
dogajanju v družbi. Vtisne se v daljnosežna vzgojna sporočila, v oblikovanje
osebnostnih lastnosti, ki po svoje zaznamujejo narodni značaj, v vrednote, prizadevanja
in način življenja (Tomori Žmuc 1989, 105).
Arenes (2003, 76) pravi, da odsotni oče ne pomeni zgolj fizično odsotnega očeta; to je
npr. lahko oče, ki je čustveno redko prisoten, lahko je povsem zabrisan oče, ali pa strt
oče, ki živi v svojem svetu. Mnogi raziskovalci so si enotni, da lahko pomanjkanje
očetove prisotnosti povzroči pri fantih in dekletih pomanjkanje zaupanja vase,
negotovost in odsotnost orientacijskih točk. Navajajo tudi, da so otroci, katerih očetje so
čustveno odsotni, postavljeni pred večje tveganje za razvoj problemov. Za otroka je
pomembnejši vsebinski kakor zgolj formalni vidik očetove odsotnosti, kar nam povedo
primeri otrok, ki imajo po razvezi staršev od očeta pravzaprav več kot prej. Četudi
ostanejo pri materi, očeta včasih celo večkrat vidijo, kakor so ga videvali prej, in
preživijo z njim več časa. Oče se po razrešitvi družinske napetosti z njimi več ukvarja in
ves njegov odnos z njim (otrokom) je bolj dejaven in sproščen. Formalna očetova
odsotnost v teh okoliščinah ne pusti škodljive sledi na otrokovem razvoju, še posebno,
če se razveza ne odrazi negativno na materi in njenem odnosu do otroka (Tomori Žmuc
1989, 106).
Včasih je otrok brez očeta v svojem okolju precej manj prizadet kakor otrok, ki živi ob
odklonilnem osebnostno problematičnem, prešibkem ali drugače neustreznem očetu. Ta
namreč budi v njem ves čas odraščanja sovražnost, bojazni ali tesnobo. Prvi otrok ima
vsaj možnosti, da si išče nadomestne in delne like očetovstva in ob pozitivni predstavi
moškega zgradi zadovoljujočo podobo lastne vrednosti, medtem ko drugi zavrača
sleherno znamenje možatosti v drugih ljudeh in samem sebi (Tomori Žmuc 1989, 106).
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Mama ne more nadomestiti očeta v njegovi vlogi očetovstva, ne glede na to, koliko si
prizadeva biti aktivna, ambiciozna in samostojna, tako kot oče ne more nadomestiti
matere v njenem materinstvu, kljub toplini, nežnosti in sočutju do otroka. Oče je
enkratna in neponovljiva oseba v otrokovem doživljanju, njegov odnos do otroka, sebe,
matere, babice in dedka ter širše okolice bo otrok ponotranjil kot globok notranji stik z
očetom in ga odnesel v svet, kjer bo tega očeta nezavedno vedno znova iskal, tudi ko letega že dolgo več ne bo (Stanovnik 2011).
Odsotnost očetovega splošnega vzgojnega deleža narekuje otrokovemu življenju
določene prilagoditve. Če mu oče kot vzor za istovetenje in vir spodbude za razvojna
prizadevanja ni dosegljiv, se otrok nasloni na druge oporne točke ali opre svoj
osebnostni razvoj na mehanizme, ki so drugačni od običajnih in splošno znanih. Eden
izmed pomembnejših načinov, kako lahko očetova odsotnost vpliva na otrokovo
življenje, je vpliv prek otrokove predstave o sebi. Ta je sicer sestavljena iz številnih
prvin in se dopolnjuje vse življenje. V njej pustijo odločilno sled prav ljudje, ki so
človeku najbolj pomembni. In oče je zanesljivo eden izmed likov, ki imajo za doživetje
človekove lastne vrednosti daljnosežen pomen (Tomori Žmuc 1989, 106-107).
Otroci brez očetov pogosteje od svojih vrstnikov doživljajo občutja tesnobe in nemoči.
Njihovo samospoštovanje nemalokrat uplahne zaradi občutka, da so od drugih različni
in se zato težko sproščeno vključujejo med ljudi. K temu prispevata tudi njihova
nesamostojnost in neredko pretirana odvisnost od matere (Tomori Žmuc 1989, 106107).
Obstajajo tehtni dokazi, da odraščanje otrok v odsotnosti očeta lahko precej vpliva na
razvoj, in sicer na več področjih. Nekatera izmed njih so:
- psihološke motnje,
- slabši rezultati v šoli ter med študijem,
- nedružabno vedenje,
- težko vzpostavljanje in vzdrževanje medsebojnih odnosov (Maminajdi.si 2010).
S statističnega vidika imajo taki otroci večjo možnost pojava psiholoških motenj, težav
v šoli (slabi rezultati) oziroma predčasno zaključenega šolanja (nedokončana
srednješolska izobrazba). Prav tako so pogosto del statistike, ki obravnava prestopnike
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ter neprimerno družabno življenje. Kot odrasli imajo veliko težav pri izgradnji in
vzdrževanju odnosov, še posebej heteroseksualnih (Maminajdi.si 2010).
»Brez moškega lika in očetovega vzora se otrok, posebej deček počuti izgubljenega.
Morda je največji lapsus, ki jo je v svoji zgodovini naredila naša kultura, prav ta, da je
pozabila na pomembnost vloge očeta, kot vzornika. Brez nje je namreč ogrožen velik
del naše humanosti. Fantovska kultura, ki je ne vodijo dozoreli moški, vizualno izpade
kot tolpa in ne kultura« (Gurian 2004, 82-85).
Deklici oče lahko da čar medgeneracijskega srečevanja, jo navadi na disciplino in jo
hkrati usmerja. Fantek se od očeta uči, kako naj spoštuje ženske in dekleta in kako biti z
njimi pošten. Kako naj se spopada s spremembami v svojem telesu, duši in umu, kako je
z mehanizmi odrekanja, ki ni nekaj samodestruktivnega, ampak le način, kako svetu
podariti del sebe. Čustvena odsotnost očeta v družini povzroči, da ima otrok v sebi
veliko občutij krivde, lastne nevrednosti, da ni vreden spoštovanja in priznanja (Zavrl
1999, 148).
Okolje, ki zelo poudarja pomen očetove odsotnosti za otroka, lahko še poglobi sled te
vrzeli v otrokovi lastni podobi. Vendar težko povsem predvidimo posledice otrokovega
doživetja take vrzeli. Kakor se nekateri sprijaznijo s predstavo o svoji drugačnosti ali
manjši vrednosti in povezujejo z njo tudi svoje življenjske poraze, pa marsikaterega
človeka prav odsev očetove odsotnosti na lastni podobi spodbuja k prizadevanju in
dejavnosti, s čimer si nemalokrat celo z nadkompenzacijo rešuje ogroženo
samospoštovanje. Takšni ljudje vse življenje rastejo ob idealizirani podobi, ki si jo
postavijo za vzor in spodbudo, podobi, ki hkrati kaže poteze očeta, kakršnega si želijo,
in nje same, kakršni bi hoteli biti. Ta podoba zanje nikoli ni do konca naslikana,
neprestano jih sili naprej, izziva jih, da se ji približujejo, ne da bi jo kdaj lahko povsem
posneli. Kako pomembno se vtisne očetova odsotnost v človekovo predstavo o sebi, je
odvisno od možnosti za njegove pozitivne čustvene izkušnje z nadomestnimi
očetovskimi liki, od njihovega dejanskega vpliva za njegovo odraščanje, od stališč in
ravnanja drugih zanj pomembnih ljudi. Če pojmovanje očetove odsotnosti širša kultura
izrazito poudarja in negativno vrednoti in ima otrok brez očeta tudi objektivno slabše
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pogoje za zdravo uveljavitev, je razumljivo, da se to tudi očitneje pozna na njegovi
predstavi o lastni vrednosti (Tomori Žmuc 1989, 107-108).
Prvih šestnajst let življenja otrok ponotranji mnenje drugih o sebi, zato je pomembno,
kako na oblikovanje samopodobe vplivajo starši in učitelji. Razvojni psiholog Erikson
je razvil teorijo razvoja identitete, razvoja jaza, ki jo nekateri vzporejajo z razvojem
samopodobe, drugi pa kar z razvojem osebnosti. V prvem letu življenja je pomembno
zadovoljevanje bioloških potreb ter potrebe po varnosti in ljubezni. Če otrok sprejema
od svojih staršev občutek varnosti in ljubezni, bo bolj zaupljiv do zunanjega sveta, saj
so njegove izkušnje pozitivne (Ribič Hederih 2004).
Otrok gradi občutje lastne vrednosti na tem, koliko so z njim zadovoljni starši in drugi,
njemu bližnji odrasli ljudje. Oceno lastne vrednosti torej oblikuje skozi oči odraslih, od
katerih je čustveno in tudi sicer vsestransko odvisen. Drugače kakor otrok pa gradi
mladostnik svoje samospoštovanje na lastni samostojnosti. Kakor manj odvisnega se
počuti, toliko bolj je samozavesten in sam s seboj zadovoljen. Najbolj konfliktne odnose
ima s tistimi, ki mu to občutje samostojnosti in s tem samospoštovanja bodisi dejansko
ali le v njegovi domišljiji ogrožajo. Če mladostnik vidi v materi simbol svoje
navezanosti na družino, svoje otroške odvisnosti in nemoči, je jasno, da se v stiski, ki jo
doživlja ob vstopanju v svet, laže obrača na očeta. Očetova pomoč mu samospoštovanja
ne ogroža, saj v njej ne vidi koraka nazaj, ki se ga boji, temveč spodbudo za naprej,
katero si želi in jo tudi dejansko potrebuje (Tomori Žmuc 1989, 81).

2.4 Odnos oče – sin
Očetje so pomembna starševska figura, ki včasih vloge ne jemljejo resno. Žal je v
nekaterih družinah tako, da so bremena vzgoje zgolj na plečih mame, oče pa je
velikokrat sicer fizično navzoč nekje v hiši, a čustveno in vzgojno odsoten. Sin se v
svojem razvoju zgleduje po očetu oziroma po moški figuri, ki jo ima v bližini. Če ni
očeta, je to lahko bližnji moški sorodnik, trener na popoldanski aktivnosti ali kdo drugi,
ki ima močno moško figuro. Oče je najpomembnejši prenašalec sporočil, ki naj bi jih
sin slišal od očeta, ne glede na to, ali živijo skupaj ali ne. Oče je vzgled sinu in vzornik,
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po katerem se sin želi ravnati. Sin opazuje očeta, kako reagira, kaj in kako govori in
kako se odziva na posamezne dražljaje iz okolja. Tako se bo začel odzivati tudi sin. Oče
bi se zato moral odgovorno in modro vesti, predvsem ko je v bližini njegov sin, saj mu s
svojimi reakcijami sporoča, kako odrasli ljudje rešujemo vsakodnevne izzive. Sin želi
slišati besede pohvale, priznanje, da oče vidi njegov trud, slišati mora očetove besede in
začutiti, da je oče nanj ponosen in da ga v stiskah posluša. Oče se mora sinu približati,
mu prisluhniti, ga poslušati, kaj mu je pomembno in kje potrebuje zaščito. Vedeti je
namreč treba, da kolikor oče investira v odnos s sinom, toliko več bo imel od njega.
Tako spletene vezi so zelo pomembne in veljajo celotno življenje. Sin bo očeta
spoštoval, ko bo čutil, da je cenjen. Očetov prikaz, da mu ni vseeno za sinove skrbi, sinu
dviguje zavedanje o tem, da se na očeta lahko vedno zanese. Če sin ne bo prejel sporočil
od očeta kot odrasle pomembne osebe, bo iskal potrditve pri sovrstnikih, ki pa, kot
vemo, lahko zelo uničujoče vplivajo na pubertetnika v razvoju, ki išče svoje mesto pod
odraščajočim soncem (Kuhar 2016).
Nenavadno je dejstvo, da ko fantje ugotovijo, v čem je težava v odnosu z njihovim
očetom, postanejo močnejši. Ko se recimo komunikacija spremeni v zmerjanje in
laganje, fantje zapadejo v občutek, da niso nič vredni. To se zgodi zato, ker so očetje za
svoje sinove bogovi. Pošten in spoštljiv odnos med očetom in sinom deluje takrat, ko
oče s svojim sinom deli najgloblje občutke in skrbi – ob tem pa še vedno zavzema vlogo
očeta. Sin občuti in vsrka njegovo močno in neprikrito moškost. Oče sinu daje
sporočilo, da je vreden odkritega odnosa, ob tem pa se sin nauči, kako se ob poštenem
in odkritem izmenjevanju čustev okrepi odnos (Elium 1954).
Model odnosa med sinom in očetom vključuje vse v življenju moškega; od načina
gledanja nase in na druge ljudi, do načina gledanja na moč, ekonomijo, politiko in tudi
na pogled o svetu narave. Nekateri pisci in raziskovalci predlagajo, da naj bi bile
šibkosti (razočaranja in odtujenost), ki jih občutijo mnogi moških, pravzaprav produkt
tradicionalnih moških kreposti ali vrednot, kot so na primer hrabrost, tekmovalnost,
zmagovitost, agresija, moč in usmerjeno ali linearno razmišljanje. Za te kreposti, ki jih
pogosto označujemo kot »patriarhalne«, avtorji pravijo, da so škodljivo, destruktivno,
razdvajajoče in hierarhično usmerjene (Vogt in Sirridge 1991, 6).
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Na osnovi preučevanja področja in klinične prakse avtorja Vogt in Sirridge (1991)
opisujeta, kaj si moški mislijo drug o drugem. Sinovi očete doživljajo kot nezabavne,
neemocionalne, tradicionalne, rigidne in konzervativne, preokupirane, oddaljene in
odtujene, ozkega mišljenja in odporne na spremembo. Kaj pa si o sinovih mislijo
očetje? Sinovi nimajo motivacije, fokusa, imajo nizko toleranco do frustracije, niso
odgovorni, nimajo spoštovanja do tradicije, iščejo poti najmanjšega odpora, nimajo
spoštovanja in niso hvaležni. Očetje zase pravijo, da ne blestijo v odnosih, da o čustvih
ali bližini ne morejo govoriti, da nihče ne posluša njihovih nasvetov, da se s strani sinov
čutijo zavrnjene in da si želijo spoštovanja sinov. Sinovi pa zase pravijo, da ne
potrebujejo očetov, da se počutijo kot napake, da ne vedo, kako bi lahko zadovoljili
očeta in kaj naj naredijo, da bodo očetje na njih ponosni. Ker z očetom nimajo
komunikacije, ob tišini v dialogu ostajajo nemočni. Torej očetje in sinovi ne najdejo
skupnih točk, ob čustveni izolaciji čutijo bolečino in netoleranco do medsebojnih
vrednot in talentov. Med očeti in sinovi vlada nekakšna napetost, ki obe strani pahne v
najrazličnejše odvisnosti. Še vedno pa ostaja v odnosu med očeti in sinovi borba in
iskanje mesta, kako preživeti drug z drugim. Kako je mogoče, da so si očetje in sinovi
medsebojno tako tuji? Del odgovora ponujajo spremembe, ki so tekom časa nastale na
delovnem mestu. S tem ko se je tekom industrializacije spremenila tehnologija, ko je
oče odšel v službo, je deček ostal brez nenehnega stika z očetom. Dečki niso več iskali
stika s strici ali starejšimi moškimi. Dolgo časa je veljalo, da je prenos znanja iz očeta
na sina pomemben ritual. Sin se je naučil in priučil veščin dela, s tem pa je stabiliziral
povezavo z očetom. Učenje dela ali veščin dela, ki se jih je deček učil od očeta, je bila
za oba direktna in močna povezava, ki je vzpostavljala odnos (imela sta skupno točko)
(Vogt in Sirridge 1991, 10-13).
Dober odnos med očetom in sinom se kaže tudi v sinovem vedenju pri odnosu do
nasprotnega spola, saj se sin od očeta ne nauči samo tistega, kar sliši, ampak tudi tisto,
kar vidi. Tako se bo od očeta učil ljubezni in pozornosti do ženske, npr. ko gleda, kako
bo oče njegovi mami izkazoval ljubezen, jo mimogrede poljubil in ji izrekel lep
kompliment. »Sinovi, ki rastejo ob takih očetih, so bolj samozavestni, znajo izražati
čustva, ne počutijo se ogrožene in ne čutijo potrebe po prevladi nad partnerico. Sin
očeta, ki mu bo nudil vse to, bo nezavedno sprejel svojo moško vlogo in kasneje, ko
odraste, vlogo odigral tako v partnerskem odnosu kot v očetovskem« (Bibaleze 2010).
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Oče za sina predstavlja odskočno desko. Sin za skok v svet potrebuje in uporablja
očetovo moč. Sin se k očetu neprestano vrača, Vloga očeta pa je, da sina spodbuja pri
odkrivanju sveta, pridobivanju izkušenj in pravilnem odločanju v življenju. Včasih bo
sin zataval, včasih pa se bo hvaležen vračal v svet in nazaj (Vogt in Sirridge 1991, 239).
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3. NAVEZANOST

3.1 Teorija navezanosti
»Navezovalno vedenje je način obnašanja, ki se nagiba k vzpostavljanju ali ohranjanju
bližine s priljubljeno, domačo ali posebej določeno osebo … Navezovalno vedenje je
posebej očitno v zgodnjem otroštvu, toda domnevamo lahko, da zaznamuje in pečati
človeška bitja od zibelke do groba.« John Bowlby (1979, 29)
V zadnjem času čedalje bolj velja spoznanje, da so zaupni in varni medčloveški odnosi
najmočnejši vir osebnega zadovoljstva, čustvene uravnoteženosti in osebne rasti ter
najučinkovitejša zaščita pred stresom. Čustvena povezanost umirja strah in daje varnost,
dela nas odporne, vzdržljive in fleksibilne, krepi občutek sposobnosti in učinkovitosti
ter navsezadnje ljubljenosti. Take odnose potrebuje vsak, saj odsotnost ali pomanjkanje
teh odnosov vodita v čustveno izoliranost in travmatično osamljenost (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 7).
Gostečnik (2001, 143) pravi, da v življenju otroka obkroža mnogo oseb, nekatere so
otroku blizu, druge ne, starša sta edini osebi v otrokovem življenju, ki sta nezamenljivi
in nenadomestljivi. V kolikor je oče trajno odsoten, ga ni mogoče zamenjati in nihče
drug ne more zavzeti njegovega mesta. V situacijah, ko oče odide, v otrokovi psihi
ostaja boleč prostor, zaradi katerega otrok potem čaka samo nanj. Enako je mati
enakovredna svetinja v otrokovem življenju, saj tudi nje ne gre zamenjati, za vedno
ostaja v otrokovi zavesti.
Odnos med materijo in otrokom je naravni začetek čustvene povezanosti. V vseh
kulturah ima materinska ljubezen močan čustveni in simbolični pomen, ki presega golo
rojevanje ter skrb za otrokovo fizično preživetje. Pomanjkanje takšne ljubezni včasih
enačimo s tako močno bolečino in pogrešanjem, da ju lahko uteši samo smrt (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 7).
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Novorojenčkova navezanost je motivacijski in vedenjski sistem, ki omogoča
novorojenčku sposobnost iskanja bližine z znanim skrbnikom. Kadar dojenčki
skrbnikom signalizirajo svoje čustveno stanje, obenem pričakujejo, da bodo za
regulacijo čustvenega stanja prejeli potrebno nego, emocionalno pomoč in zaščito. John
Bowlby je verjel, da je težnja (novorojenega) po razvoju navezanosti z znanim
skrbnikom pravzaprav rezultat evolucijskih pritiskov in da je navezovalno vedenje
mehanizem omogočanja preživetja novorojenemu in zaščita pred zunanjimi
nevarnostmi (Wikipedija 2016b).
Navezovanje ni predhodna, otroška potreba ali znak šibkosti in odvisnosti, je naravni
pogoj človeškega razvoja, ustvarjalnosti in samouresničenja. Seveda je pot do odnosov,
v katerih se lahko varno navežemo na soljudi, včasih dolga in naporna. Največja ovira
na poti so izkušnje preteklih odnosov, ki povzročijo, da posameznik v odnose vstopa z
zelo ozkim in največkrat popačenim načinom regulacije svojih čustvenih stanj in vsebin
ter togim načinom navezovanja stika in iskanja bližine. Da je svet nevaren in da ljudje
drug drugemu ne bodo priskočili na pomoč in da jim ne gre zaupati, z vidika
navezanosti ni dejstvo, ampak usedlina preteklih negativnih izkušenj, ki posameznika
zapirajo v ozek način razmišljanja in čustvovanja ter ozek krog odnosov z enim in istim
tipom ljudi na en in isti način. Na podlagi temeljnih pionirskih raziskav o navezanosti
med materjo (ali skrbnikom) in otrokom, ki so bile opravljene v petdesetih, šestdesetih
in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Veliki Britaniji in Združenih državah
Amerike, je teorija navezanosti v zadnjih treh desetletjih razgrnila dolgoročne
medosebne, medgeneracijske in notranjepsihične vidike odnosov. Raziskave so prvič
jasno pokazale, da je odraščanje v varnem, trajnem in čustveno uglašenem odnosu z
materjo tesno povezano z zdravim razvojem nevrobioloških sistemov čustvenega
odzivanja in regulacije afektov v otrokovih možganih (Erzar in Kompan Erzar 2011, 9).
Po 50 letih raziskovanja in opazovanja navezanosti vemo, da je otrokov občutek
varnosti in zaščite vsaj tako pomemben za njegov čustveni in socialni razvoj kakor je
njegova dejanska varnost pomembna za njegovo preživetje. Razvoj tega občutka je
neposredno povezan s kvaliteto odnosov med starši. Varna navezanost na starše je
najpomembnejši dejavnik za otrokov zdrav čustven razvoj in dobro počutje. Kadar je
ogrožen, prestrašen ali pod stresom, uporablja otrok v prvem letu starosti svoje starše
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oziroma svojega primarnega skrbnika za varno zatočišče, kar pomeni, da poišče njegovo
fizično bližino in čustveno oporo. Ko se pomiri, uporablja skrbnika za varno izhodišče,
od koder raziskuje okolico in sledi svojim željam. Otrok se lahko naveže na vsako
odraslo osebo, ki je nanj odzivna in mu je konsistentno naklonjena v obdobju med
šestim mesecem do drugega leta starosti, pri čemer je poleg preživetega časa z otrokom
v družini pomembna predvsem kvaliteta odnosa. Največkrat je ta oseba njegova
biološka mati (Erzar in Kompan Erzar 2011, 14). Nas pa bo v delu zanimalo predvsem,
kako je v poznejši dobi pomembna kvaliteta odnosa z očetom v kontekstu oblikovanja
posameznikove samopodobe.

Bližina s skrbnikom daje otroku varno izhodišče za raziskovanje.

skrbnik
ali mati

otrok

Otrok poišče zatočišče, če je v stiski ali se preveč oddalji.

Slika 1: Krog otrokove varnosti: skrbnik - varno izhodišče in varno zatočišče (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 14).

V zvezi s pojmom navezanost je potrebno opredeliti pomen povezanosti, ki v običajni
rabi označuje čustvene vezi med starši in otroki, ki se pletejo od rojstva naprej in jih
doživljamo kot bolj ali manj tesne, poglobljene ali intenzivne. Za razliko od te ohlapne
in poljudne rabe pojem navezanost označuje otrokovo doživljanje staršev in občutje
varnosti, kar pomeni, da se lahko otrok ob starših kljub navidezni povezanosti z njimi
počuti negotovo in se ne more nanje opreti. Otroci potrebujejo bližnjo osebo, na katero
se bodo navezali, da bi tako dobili občutek, da so varni in zaščiteni. V odnosu
navezanosti bo prišlo do ujemanja dveh sestavin: na eni strani je otrokova potreba po
varnosti in zaščiti in varnem zavetju, na drugi pripravljenost na sposobnost staršev, da
nudijo pravočasen in ustrezen odgovor na te otrokove potrebe. Navezovalno vedenje se
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najbolj očitno pokaže takrat, ko je otrok v stiski zaradi bolezni, fizične poškodbe ali
ogroženosti. Takrat se bo poskušal staršev okleniti, se jih držati ali se jim usesti v
naročje in se povzpeti nanje, s čimer jim bo dal vedeti, da potrebuje tolažbo in pomoč.
Prav tako je verjetno, da jih bo poskušal priklicati in opozoriti nase tudi z jokom,
klicanjem ali kričanjem (Erzar in Kompan Erzar 2011, 14-15).
Navezanost je evolucijski odziv na stisko novorojenčka, ko je le-ta izpostavljen
zunanjemu svetu, katerega še ne pozna. Ko novorojenček išče cono udobja, joče,
moleduje in išče pozornost figure, na katero je navezan. Odziven skrbnik sčasoma
postane objekt novorojenčkove primarne navezanosti ali povezave, na katero se bo
obrnil v trenutkih negotovosti. Skrbnik je lahko kateri koli družinski član, bližnji
družinski prijatelj, sosed, babica, itd. Moč navezanosti ali medsebojne povezave je
mogoče določiti na podlagi tega, koliko medsebojnih interakcij imata skrbnik in otrok.
Močna povezava je znak senzibilne, tople in konsistentne skrbi oz. nege skrbnika.
Šibka, nezdrava vez pa predstavlja odtujeno in hladno, neodzivno in nekonsistentno
skrb ali nego. Skrbniki so najzgodnejša oblika sveta socialnih interakcij, ki pomagajo
pri socializaciji individuumov in učenju tega, kako upravljati s svojim socialnim svetom
in odnosom s samim sabo (Communicationtheory.org 2010).
Navezanost torej ni samo otrokovo vedenje niti samo odgovor staršev ali skrbnikov,
ampak vzajemno komuniciranje in vplivanje med njimi. Ta otrokov odziv na odgovor
staršev je merilo njegove varne navezanosti: otrok je varno navezan, če se v primernem
času pusti potolažiti in se lahko vrne k svojim aktivnostim. V nasprotnem primeru, ko
se ali ne pusti potolažiti, ker sploh ne poišče pomoči in ne sporoča svoje stiske, ali se ne
potolaži, kljub temu da ga starši skušajo potolažiti, je otrok ne-varno navezan (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 15).
Otroci že v prvih letih svojega življenja »posrkajo« ali ponotranjijo odgovore staršev na
svoje lastne potrebe in se na te odgovore uglasijo: spreminjajo svoj način sporočanja
svojih potreb in stanj, spremenijo svoj način dojemanja teh potreb ter na tej podlagi
začnejo gojiti določena pričakovanja v zvezi z lastno varnostjo (Erzar in Kompan Erzar
2011, 15).
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Opazovanje živali je potrdilo, da se mladiči zatekajo k tistim osebkom, ki so bili ob njih
v kritičnem obdobju kmalu po rojstvu. Opičji mladiči, ki so odraščali brez mater v
kletkah, so se raje zatekali k nadomestnim materam-lutkam, narejenim iz žice in
prekritim z mehko tkanino, kot k lutkam, ki so nudile mleko, a so bile brez tkanine, kar
dokazuje, da je bil prijeten občutek na koži in občutek zavetja zanje pomembnejši od
hrane (Erzar in Kompan Erzar 2011, 15-16).
Harry Harlow (Harlow in Zimmermann 1958) je tekom 50. in 60. let prejšnjega stoletja
napravil obsežno raziskavo o navezanosti rhesus opic. Svoje eksperimente je predstavil
v različnih oblikah (McLeod 2009):
1. Novorojene opice vzrojene v izolaciji – Harry Harlow je novorojene opice izoliral
že od samega rojstva. Mladiči, ki so živeli v popolni izolaciji, niso imeli medsebojnega,
niti kakšnega drugega stika. Tako jih je pustil živeti, nekatere 3 mesece, nekatere 6
mesecev, nekatere 9 mesecev, druge pa je pustil tako živeti vse do 1 leta njihove
starosti. Kasneje je vse skupaj vrnil nazaj v skupino ostalih opic, da bi videl, kakšno bo
njihovo vedenje in odziv, glede na to, da v svojem izoliranem življenju niso
izoblikovale navezovalnega mehanizma. Rezultat: Opice so se začele vesti nenavadno,
nekatere so stiskale svoja telesa, druge pa so se kompulzivno zibale naprej in nazaj.
Mlajše opice so do drugih izražale strah in agresivno vedenje. Niso bile sposobne
komunikacije in socialnega vedenja z drugimi opicami. Opice, ki so bile deležne
normalnega razvoja, so eksperimentirane začele nadlegovati in ustrahovati. Kot
posledica je temu sledilo samouničevalno vedenje, trganje dlak, praskanje in grizenje
lastnih delov telesa. Harlow je sklenil, da je umanjkanje (nikoli razvita navezanost in
vez ali povezava) navezanosti ali navezovalnega vedenja trajno uničujoče (za rhesus
opice). Trajanje nenavadnega vedenja je pogojevalo trajanje bivanja v izolaciji. Na tiste
opice, ki so bile v osami oz. izolaciji 3 mesece, je eksperiment vplival bistveno manj kot
na druge. Tiste, ki so v osami živele 1 leto, si po eksperimentu niso nikoli opomogle
(McLeod 2009).
2. Novorojene opice vzrojene z nadomestnimi materami – 8 opic so takoj po rojstvu
ločili od njihovih bioloških mater in jih dali v kletke z dostopom do dveh nadomestnih
mater, ena je bila narejena iz žice, druga pa je bila pokrita z mehkimi krpami iz frotirja.
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Štiri opice so mleko dobile od žičnatih mater, druge štiri pa od pokritih mater. Živali so
preučevali 165 dni. Obe skupini opičjih mladičev sta več časa preživeli z materjo iz
frotirja, tudi če ta ni imela mleka. Mladiči so šli k žičnati materi le takrat, kadar so bili
lačni. Ko so se nahranili, so se vrnili nazaj k materi iz frotirja. V kolikor je bil v kletko
postavljen strašljiv objekt, so mladiči zavetje iskali pri materi narejeni iz frotirja (varna
baza). Harlow je sklenil, da je za normalen razvoj opice potrebna interakcija z objekti,
katerih se lahko tekom prvega meseca življenja (kritična doba) oklepajo. Oklepanje je
naravni odziv – v trenutkih stiske so opice zbežale k objektu, se ga oklenile, kot da bi
dejanje zmanjšalo napetost stanja. Prav tako je sklenil, da zgodnja separacija od matere
(prikrajšanost materinskega odnosa) pušča sledi emocionalne škode, razen če je opica
že prešla kritično dobo in je že razvila mehanizme, ki omogočajo navezanost (McLeod
2009).
Opažanja in raziskave so pripeljali do vpogleda v jedro navezanosti. John Bowlby,
britanski otroški psihiater in psihoanalitik, je na podlagi svojega dela z otroki brez
staršev oblikoval teorijo o tem, da je za otrokov normalni razvoj nujna prisotnost osebe,
na katero se otrok lahko naveže, in s tem izpodrinil Freudovo teorijo o nagonskih
temeljih otrokovega razvoja, ki je bila takrat v veljavi. To izhodišče je v kasnejši dobi
priznala ameriška psihologinja Mary Ainsworth (1913-1999), ki je v laboratorijskem
okolju opazovala interakcijo med materjo in otrokom (Erzar in Kompan Erzar 2011,
16).

3.2 Oblike navezanosti
Ainswothova je kreirala metodo oziroma postopek, ki ga je poimenovala »Preizkus s
tujo situacijo« (ang. strange situation test) (Ainsworth in Bell 1970) – orodje, s katerim
je preizkušala in opazovala kvaliteto odnosa med materjo in otrokom. Z namenom, da bi
določili naravo navezovalnega vedenja, so v eksperimentu s tujo situacijo sodelovali
novorojenčki stari od 1 do 2 let. Ainsworthova je razvila eksperimentalno proceduro, s
katero je opazovala stopnje navezovalnih oblik med materam in novorojenčki.
Eksperiment poteka v mali sobi z zasenčenim steklom. Novorojenčki so bili stari od 12
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do 18 mesecev. Postopek, imenovan »Preizkus s tujo situacijo« in opazovanje ter delo
je potekalo v seriji osmih epizod, ki so trajale približno 3 minute (McLeod 2009):

(1) Mati, otrok in raziskovalec (trajanje manj kot minuto, raziskovalec odide).
(2) Mati in otrok ostaneta sama.
(3) Tujec se pridruži materi in otroku.
(4) Mati odide, otrok in tujec ostaneta sama.
(5) Mati se vrne in tujec odide.
(6) Mati odide, otrok ostane v sobi popolnoma sam.
(7) Tujec se vrne.
(8) Mati se vrne in tujec odide.

Ainsworthova je prepoznala tri oblike navezanosti: varno (ang. secure), kamor spada
večina

otrok,

izogibajočo

(ang.

avoidant)

in

rezistentno/ambivalentno

(ang.

resistent/ambivalent), ki sta ne-varni obliki (kasneje je bil dodan še en tip ne-varne
navezanosti, to je dezorganizirana navezanost). Odziv na materin prihod je pri varno
navezanemu otroku pozitiven. Varno navezane otroke imajo starši, ki so otrokom na
razpolago na zanesljiv in trajen način, odzivajo se na otrokove signale in klice ter
poskušajo sprejemati in blažiti otrokovo stisko. Starši ne-varno navezanih otrok so po
navadi manj odzivni na znake stiske pri otroku in ne prepoznavajo otrokove potrebe po
tolažbi in zaščiti. Ti starši, katerih reakcije so pogosto nepredvidljive in nerahločutne, so
čustveno nedostopni oziroma otroku niso čustveno, psihično ali fizično na razpolago.
Raziskano in ugotovljeno je bilo, da so vse oblike navezanosti neodvisne od otrokovega
značaja, kar pomeni, da ne odražajo otrokovih ali materinih osebnostnih lastnosti,
ampak njun odnos in njuno uglašenost v tem odnosu. Iz tega sledi, da je lahko otrok na
enega od staršev varno navezan, na drugega ne-varno (Erzar in Kompan Erzar 2011, 1617).
Raziskave so razkrile, da starši intuitivno vedo, da do otrokove čustvene varnosti in
občutka sprejetosti vodi samo drža, ki je stalna, konsistentna, rahločutna, odzivna in
sprejemajoča na stisko in tesnobe. Takšna drža ima trajne pozitivne efekte na otrokov
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emocionalni in socialni razvoj, na bodoče vrstniške in intimne odnose ter seveda na
bodoči stil starševstva (Erzar in Kompan Erzar 2011, 17).
Pri določevanju otrokovega stila navezanosti so raziskovalci opazovali otrokovo
odzivanje na materin prihod in odhod, kvaliteto otrokovega raziskovanja in igranja v
njeni prisotnosti in odsotnosti, ter sposobnost otroka, da se potolaži. Ugotovljeno je
bilo, da je pri opazovanju najbolj pomembno vedenje otroka ob vrnitvi matere (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 18).

3.2.1 Varna navezanost
Otroci svobodno raziskujejo svoje okolje – občasno preverjajo skrbnikovo prisotnost.
Ob raziskovanju izražajo različne stopnje strahu, stresa in zaskrbljenosti, a se ob
ponovnem prihodu skrbnika pomirijo. Na materin prihod se odzivajo pozitivno, njihova
igra je kreativna in sproščena. Starši varno navezanih otrok reagirajo na otrokove
signale in jih prejmejo kot stisko, kar pomeni, da prepoznavajo stisko in jo tudi
razumejo kot del otrokovega upravičenega doživljanja. Otroka skušajo potolažiti.
Ravnanje staršev pa je zanesljivo in varno (Erzar in Kompan Erzar 2011, 18).
Varno navezani otroci sestavljajo večino vzorca raziskav Ainsworthove (1971-1978).
Takšni otroci so glede navezanosti samozavestni in vedo, da bodo njihovi skrbniki
lahko zadovoljili njihovim potrebam. Ko raziskujejo zunanji svet ali pa ko so v stiskah,
jim figura varnosti in navezanosti predstavlja bazo varnosti, prostor kamor se lahko
vračajo. Če so varno navezani otroci vznemirjeni, so s strani figure, ki jim predstavlja
navezanost, hitreje pomirjeni. Otroci razvijajo varno navezanost takrat, ko s strani
skrbnika čutijo senzibilnost in odzivnost na njihove signale in takrat, ko je odziv na
njihove potrebe pravilen (McLeod 2009).

3.2.2 Ne-varna navezanost

Starši ne-varno navezanih otrok se odzivajo na otrokovo stisko tako, da poskušajo
otroka zamotiti ali zmanjšati pomen in čustveni naboj stiske. V splošnem so manj
odzivni na otrokove znake in so čustveno, fizično oziroma psihično odsotni in
nepredvidljivi (Erzar in Kompan Erzar 2011, 18).
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Ne-varno navezani otroci se med raziskovanjem okolja ne ozirajo nazaj, da bi locirali
skrbnika, med raziskovanjem so samostojni in vizualno fizično in emocionalno
odcepljeni od figure varnosti in navezanosti. V trenutkih stiske stika s skrbnikom ne
iščejo. Takšni otroci imajo pogosto skrbnike, ki se na njihove potrebe ne odzivajo
pravilno ali pa so celo zavračajoči in neodzivni (Ainsworth 1979). Zgodi se, da odrečejo
pomoč tekom kriznih obdobij (Stevenson-Hinde in Verschueren 2002) in da so v
trenutkih emocionalnih stisk pogosto nedostopni (McLeod 2009).
 Izogibajoča navezanost
Okoli 20-25% otrok izkazuje vzorec izogibajočega vedenja, kar pomeni, da na videz
enako reagirajo na prisotnost ali odsotnost skrbnika. V prisotnosti matere bodo otroci
raziskovali svoje okolje, ne da bi se občasno obračali k materi ali iskali stik z njo. Ob
njenem odhodu bodo pokazali minimalne znake vznemirjenosti ali joka, ob prihodu pa le
minimalne znake veselja, olajšanja in iskanja stika. Nasploh je zanje značilno ignoriranje
staršev oziroma izmikanje stiku. Njihova igra je toga in ponavljajoča. Toda kljub
navideznemu nezanimanju otroci v odsotnosti skrbnika doživljajo enako ali celo večjo
mero fiziološkega vznemirjenja kot drugi otroci, kar kaže na to, da so se naučili svojo
stisko zadržati zase in skriti. Pokazalo se je, da je tako vedenje posledica neustreznega
odzivanja na otroško stisko s strani staršev oziroma skrbnikov (Erzar in Kompan Erzar
2011, 19).
 Rezistentna ali ambivalentna navezanost
Ambivalentno navezani otroci (10-15%) izražajo potrebe na pretiran način. To pomeni,
da kljub prisotnosti staršev neradi raziskujejo okolje in si zlasti prizadevajo pritegniti
pozornost svojih skrbnikov. Ko se mati oddalji ali odide, doživlja ambivalentno navezan
otrok izjemen stres, medtem ko ob njenem ponovnem prihodu hkrati išče in zavrača stik
z njo. Od tod izhaja ime tega stila navezanosti, ki poudarja, da se otrok kljub stiku in
prisotnosti skrbnika ne more pomiriti oz. se upira (angl. to resist) temu, da bi ga lahko
skrbnik pomiril. Kadar otrok sam poišče stik, se le s težavo pomiri. Na poskuse
pomirjanja in tolažbe s strani skrbnika odgovarja zadržano, nezaupljivo in
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nepredvidljivo. Njegova igra je hiperaktivna, raztresena, s pogostimi prekinitvami.
Starši ambivalentno navezanih otrok ravnajo oziroma se odzivajo na otrokove znake
nedosledno (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19).
Otroci s tem stilom navezanosti kažejo do skrbnika znake ambivalentnega vedenja
(hkratnega uveljavljanje dveh protislovnih čustev). Otroci s tem stilom bodo kmalu
razvili »lepljivo« in odvisno vedenje, vendar bodo, ko bodo iskali stik in interakcijo, s
strani skrbnika (figure navezanosti) zavrnjeni. Na takšen način in od takšne figure
varnosti se otrok ne more učiti in razvijati čustev varnosti. Ko so v stiskah, se težko
pomirijo, interakcije s skrbnikom pa jih ne potolažijo. Takšno vedenje je rezultat
podobnega odzivanja na njihove potrebe, ki so ga bili deležni s strani primarnega
skrbnika (McLeod 2009).
 Dezorganizirana ali dezorientirana navezanost
V tretjo skupino ne-varno navezanih otrok štejemo otroke (5%), pri katerih vzorec
obnašanja ni adekvaten nobeni od omenjenih kategorij, ki jih je predstavila
Ainswothova. Njena študentka in asistentka Mary Main je po pregledu posnetkov
ugotovila, da otroke, ki jih ni mogoče razvrstiti v nobeno od skupin, vendarle druži neka
pomembna značilnost, ki opravičuje, da jih uvrstimo v posebno kategorijo, kar pa
pomeni, da ne predstavljajo zgolj preostanka drugih skupin. Medtem ko imajo otroci iz
treh glavnih skupin klasičen, utrjen ali organiziran način soočanja z vznemirjenjem in
stresom, se dezorganizirani otroci vedejo brez načrta oziroma nenehno spreminjajo svoj
način vedenja, še preden se to vedenje izoblikuje v prepoznaven vzorec. Kadar so v
stiski, se ti otroci v prisotnosti skrbnika vedejo dezorganizirano, kar predstavlja njihovo
zmedo in strah. Strah je toliko večji, kadar so prisiljeni pri tej osebi iskati zavetje, zato
se ji približujejo z vstran obrnjeno glavo, ali pa svoje vedenje zaustavijo v trans
podobnemu stanju ali v nenavadnih držah telesa. Njihova igra je stereotipna in
ponavljajoča (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19-20).
Otroci iz zadnje skupine so bili običajno žrtev zlorabe ali nehumanega ravnanja s strani
primarnega skrbnika, mogoče pa je tudi, da so njihovi straši utrpeli kakšno hudo izgubo
ali travmo, zaradi katere so nesposobni ustrezno in spontano odgovoriti na otrokove
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potrebe. Predhodne znake dezorganiziranega vedenja kažejo tudi otroci iz družin, ki se
pogosto selijo ali kjer se je rodil še en otrok (Erzar in Kompan Erzar 2011, 20).
Otroci so rojeni z instinktom, da s strani odraslih iščejo nego in varnost. To je smisel
njihovega preživetja. Močno so motivirani, zato izoblikujejo prilagodljivo strategijo, ki
bo pomagala, da bodo njihove potrebe zadovoljene. Dezorganizirana navezanost je
rezultat stanja, kjer ni organizacije, ki bi otroku ustrezala. Vedenje njihovih staršev je
nepredvidljivo, zato jim nobena strategija ne omogoča, da bi se počutili varno in da bi
bile njihove potrebe zadovoljene brez nepotrebnega strahu in terorja. Pri preizkusu s
tujo situacijo se otrok z dezorganizirano navezanostjo ob skrbnikovem prihodu vede
čudno, ambivalentno (najprej tek k skrbniku, potem tek stran od skrbnika, zvijanje v
kepo ali pa skrbnika udarjajo). Otrokov prvi impulz je najverjetneje iskati ugodje in
varnost s strani skrbnika, vendar bolj ko se staršu približujejo, bolj v njihovi bližini
čutijo strah, zaradi njihove dezorganizirane prilagoditve pa se vedejo nasprotovalno
(Firestone 2013).

3.3 Navezanost skozi celotno življenje

Najprej moramo spregovoriti o nastanku navezanosti. Pri starosti 3 mesecev otrokovo
vedenje signalizira telesno govorico; še posebej v trenutkih stiske je usmerjeno le še k
osebi, ki je skrbela za otroka. Otrokovi glasovi in odzivanje so uglašeni z odzivanjem in
glasovi tega skrbnika, največkrat matere. Otrok in mati poglabljata medsebojni stik z
zrenjem drug drugemu v oči, dotiki lica ob lice, objemanjem in koordiniranim
približevanjem. Temu procesu v odraslih zvezah ustreza čas, ko se med dvema
posameznikoma rodi zaljubljenost. Poleg vznemirjenosti (manj spanja, hrane, več
energije) prinaša zaljubljenost tudi momente pomiritve, miru in varnosti: posameznika
se drug do drugega vedeta zaščitniško, pokroviteljsko ali kavalirsko, držita za roke.
Ugodje ob objemu v njunih možganih sproži izločanje oksitocina. Izražata si otroške
nežnosti, se »crkljata« in razkrivata drug drugemu boleče spomine, izkušnje ter
strahove, s čimer preizkušata, kako prijateljska in zvesta je njuna zveza. Tako vedenje
vsebuje zametke bodoče vzajemne skrbi in nege ter služi k ustvarjanju varnega zavetja
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 199).
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Navezanost je emocionalna vez med otrokom in staršem. Da bi razumeli pomenskost te
vezi, je dobro, da razumemo tudi različne tipe navezanosti, kako se je vez razvijala in
kako je vplivala na razvoj otroka. Zdi se, da je varna navezanost otrok – starš
pomembna za sam razvoj in preživetje. Raziskave nam kažejo, kakšne koristi ima otrok
ob uporabi senzibilne nege in skrbi:


Otroci v stresnih situacijah bolje kontrolirajo negativna čustva



Razvijejo boljše socialne kompetence, učijo se kako pravilno verbalno izraziti
svoja čustva in kaj se dogaja okoli njih



Imajo več samozavesti pri raziskovanju zunanjega sveta



Preko starševskega vedenja, ki izraža skrb in empatijo, ki jo imajo s socialnim
svetom, spoznavajo svojo vrednost. Te veščine jim bodo pomagale v kasnejši
dobi, v formaciji lastnih odnosov (Van IJzendoorn 2012).

Leta 1974 so raziskovalci na Inštitutu za razvoj otroka na univerzi v Minnesoti začeli
longitudinalno raziskavo z 267 materami, ki je trajala dve desetletji in v celoti potrdila
raziskave iz zgodnjega otroštva (The Minesota Longitudinal Study of Parents and
Children 1975). V prvem koraku raziskave so otroke v starosti enega leta klasificirali s
pomočjo preizkusa s tujo situacijo. Nato so skupino otrok ponovno ocenili v starosti
štirih ali petih let. Rezultati so pokazali, da je večina nekoč varno navezanih otrok
dosegla višje rezultate kot otroci, ki so bili ob enem letu starosti ocenjeni kot ne-varno
navezani, in sicer glede samopodobe, pozitivnega odzivanja na vrstnike, socialnih
spretnosti in samostojnosti. Otroci, ki so bili v starosti enega leta ocenjeni kot varno
navezani, so bili pri šestih letih bolj priljubljeni med vrstniki, iznajdljivejši, vztrajnejši,
bolj odprti za sodelovanje, odzivnejši, bolj fleksibilni in prilagodljivi ter bolj sočutni.
Njihova varna navezanost je v tem času očitno delovala kot zaščitni dejavnik zoper
zunanje vire stresa in kot spodbuda za razvoj dodatnih spretnosti (Erzar in Kompan
Erzar 2011, 23).
Izogibajoče navezani otroci so v obdobju šole izpostavljeni temu, da se bodo tudi med
vrstniki počutili ogrožene. Začeli se jih bodo izogibati, še posebej pa bo njihov razvoj
ogrožen, če se bodo njihovi notranji negotovosti pridružili zunanji viri stresa. Postali
bodo čustveno izolirani od okolice, sovražno nastrojeni, ali pa bodo kazali znake
antisocialnega vedenja, kot je laganje, goljufanje in kraja. Odrasle, kot na primer
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učitelje ali vrstnike, bodo spravili v situacijo, ko jih bodo ti začeli zaradi njihovih dejanj
zavračati, prav tako pa se bodo sami spravljali na vrstnike (Erzar in Kompan Erzar
2011, 23).

Otroci, ki so bili pri enem letu ocenjeni kot rezistentno/ambivalentno navezani, so v
predšolskem obdobju videti nesamostojni in negotovi. Zdi se, kot bi obupali nad
sleherno malenkostjo, ki od njih terja pogum, samostojnost in iznajdljivost. Ker imajo
malo pozitivnih izkušenj pri premagovanju težav in ker vso pozornost usmerjajo v
iskanje pomoči in pozornosti, se v novih situacijah odzivajo pretirano in se ne morejo
osredotočiti na trenutne okoliščine. V nepoznanih situacijah delujejo nemočno, pasivno
in prestrašeno, v znanih pa jezno in obrambno (Erzar in Kompan Erzar 2011, 23).
Dezorganizirano navezani otroci v starosti do enega leta se lahko v kasnejši dobi
svojega življenja vedejo neobvladljivo, nasilno in nemirno. Pri njih opazimo tudi več
disociativnega vedenja, ki ga zaznamujejo nenavadni prelomi, preskoki ali zastoji v
zaznavanju, spominu, identiteti ali zavesti. V dobi šestih let se dezorganizirano vedenje
uredi v vzorec, v katerem otrok prevzame na videz vso kontrolo nad svojo okolico in
domačimi. Ta se kaže kot prisiljevanje in nadziranje staršev, pospremljeno s
poniževanjem ter zavračanjem. Otroci v odnosu do staršev izražajo sovraštvo, ki se ga ti
bojijo in se mu uklonijo. Na drugi strani so ti otroci do svojih staršev izjemno
zaščitniški in pozorni ter z njimi ravnajo tako, kot bi morali starši ravnati z njimi. To
obliko navezanosti je Bowlby poimenoval obrnjena navezanost (ang. reversed
attachment). Na pretirano skrb, pozornost in zaščito s strani otroka starši običajno ne
reagirajo oziroma pokažejo minimalen odziv (Erzar in Kompan Erzar 2011, 24).
3.3.1 Navezanost v najstniških letih in odraslosti
Ko govorimo o dobi mladostništva ali zgodnje odraslosti, moramo nujno poudariti
varno in samostojno navezovanje, kar lahko imenujemo tudi avtonomija. Mladostniki
poznajo in razumejo dobre plati svojih staršev in njihove omejitve. V odnosih ravnajo
samostojno in znajo ovrednotiti svoje doživljanje ob vsakem človeku posebej. Poleg
tega v odnosih z drugimi in skrbniki dobro prenašajo slabe izkušnje in so pripravljeni
krivice tudi odpuščati. Ti ljudje svoje otroštvo in mladost opisujejo smiselno brez večjih
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kronoloških vrzeli, z vpogledom v svoje doživljanje in doživljanje drugih (Kerns
Richardson 2005).
Otroški ambivalentni ali rezistentni navezanosti ustreza v najstniških letih in odraslosti
stil preokupirane ali tesnobne navezanosti. Ko pripovedujejo o svojem otroštvu, se ti
posamezniki pretirano posvečajo otroštvu in zgodnjim izkušnjam, ko so skušali ugajati
svojim staršem ali se kar preveč očitno postaviti na njihovo stran. Tesnobno navezani
individuumi se stežka pomirijo glede lastnih nepopolnosti in nepopolnosti drugih (Erzar
in Kompan Erzar 2011, 24).
»Izogibajoče navezani otroci so v kasnejši dobi umeščeni v izogibajoče odklonilen stil
navezanosti. V pogovorih in intervjujih, kjer poročajo o svojem otroštvu, ti posamezniki
malo povedo o svojih izkušnjah navezanosti in dajejo zelo skope, minimalistične
odgovore. Prav tako minimalizirajo pomen ali vpliv izkušenj z najbližjimi iz otroštva na
njihovo odraslo življenje in dajejo vtis samozadostnosti« (Erzar in Kompan Erzar 2011,
25).
Dezorganizirani navezanosti ustreza v odrasli dobi stil nerazrešene navezanosti, za
katero je značilna odsotnost žalovanja za izgubo ali travmo. Ti posamezniki v svojem
ravnanju in čustvovanju vedno znova podoživljajo intenzivno, nezmanjšano zmedo,
grozo in teror, zlasti ob smrti, nesrečah ali travmah ali/in zlorabi bližnjih oseb. Spremlja
jih občutek nemoči, usojenosti ali ujetosti v dogodke ali osebe (Erzar in Kompan Erzar
2011, 25).

3.3.2 Trajnost in spreminjanje stilov navezanosti

Teorija navezanosti zatrjuje, da so vzorci navezovalnega vedenja trajni in da vztrajajo
celo življenje. Način vedenja, ki ga izkazuje otrok do matere pri enem letu starosti, ne
napoveduje samo kakšno strategijo navezovanja bo imel v kasnejših obdobjih, ampak
tudi kakšno razvojno pot bo ubiral v življenju. Dolgoletna raziskava s skupnim
naslovom The Family Lifestyles Project (FLS), ki od leta 1973 poteka na kalifornijski
univerzi v ZDA, je potrdila, da navezanost v otroštvu v veliki meri napoveduje stil
navezanosti v adolescenci (Erzar in Kompan Erzar 2011, 25).
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V nasprotje temu je raziskava 57ih mladostnikov iz nestabilnih in socialno ogroženih
razmer v Minnesoti ugotovila, da so se njihovi vzorci navezanosti modificirali.
Nadaljevanje istega vzorca navezanosti je bilo odvisno od posebnih neugodnih situacij
in okoliščin. Tako so na primer zlorabljeni ne-varno navezani otroci ostali ne-varno
navezani. Pri otrocih, ki so svojo ne-varno navezanost spremenili v varno do trinajstega
leta starosti, se je pokazalo, da so se razmere doma v tem času v pozitivnem smislu
močno spremenile. Tej obliki navezanosti pravimo tudi zaslužena varna navezanost
(ang. earned security). Za otroke, ki so iz varno navezanih postali ne-varno navezani, pa
se je izkazalo, da so njihove matere postale depresivne. Podoben neuspešen učinek
negativnih dogodkov na spreminjanje navezanosti otrok je odkrila še ena raziskava iz
Minnesote, ki je ocenjevala povezanost spreminjanja vzorca navezanosti ter izgub in
stresa v življenju otrok v razponu 20 let. Od otrok, ki so utrpeli izgubo ali večji stres, jih
je kar 44% spremenilo vzorec, medtem ko so pri drugih otrocih spremembe nastopile le
pri 22% (Erzar in Kompan Erzar 2011, 25).
Navezovanje je odprt proces, katerem so hierarhično urejeni različni stili ali tipi
navezanosti, ki vplivajo drug na drugega. V tej hierarhiji imajo gotovo najpomembnejše
mesto zgodnji sili navezanosti na starše ali skrbnike, ki dajejo podlago za kasnejšo
samostojno vzpostavljanje stikov in iskanje varnosti. Sčasoma se s temi stili združijo
mladostniški in odrasli stili bolj ali manj zaslužene oziroma pridobljene varne
navezanosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 26).
Vsak individuum sčasoma uporablja več stilov iskanja bližine in varnosti, glede na
stopnjo varnosti in socialne okoliščine: na delovnem mestu, kjer vlada nezaupanje in so
odnosi bolj ali manj neiskreni, bo stil izogibanja verjetno povsem funkcionalen, čeprav
to ne pomeni, da je izogibanje zaradi tega postalo trajna poteza odraslih odnosov.
Drugače je v prijateljskih in intimnih odnosih, čeprav tam prav tako velja, da lahko
spričo reaktivnega odzivanja ne-varno navezovanje začasno preglasi bolj varne oblike
iskanja bližine (Erzar in Kompan Erzar 2011, 26).
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3.3.3 Navezanost v odraslih intimnih odnosih
Z željo po kompleksni teoriji, s katero bi bilo mogoče razložiti takratna spoznanja o
osamljenosti in ljubezni pri odraslih, sta Hazan in Shaver (1987) objavila članek, v
katerem sta romantično ljubezen opredelila kot proces navezanosti ali bio-socialni
proces, ki spodbuja oblikovanje čustvene vezi med otrokom in njegovimi starši (Tomec
2005, 399-415).
Hazan in Shaver (1987) sta opazovala romantične odnose in opazila, da služijo
podobnim funkcijam (zadovoljuje potrebo po čustveni podpori in varnosti) in imajo
podobno dinamiko, kot obstaja v odnosu med otrokom in njegovim skrbnikom:
-

Iskanja figure navezanosti, kadar si pod stresom, bolan ali ogrožen

-

Občutek varnosti, kadar je drugi v bližini in odziven, ter ne-varnosti, kadar drug
ni dosegljiv

-

Uporaba figure navezanosti kot »varne baze« za raziskovanje okolja

-

Vpetost v bližnje, intimne telesne stike

-

Medsebojna izmenjava odkritij

-

Igranje

z

obraznimi

potezami,

izražanje

vzajemnega

navdušenja

in

preokupiranosti drugega z drugim
-

Vključevanje v »otroški« govor (Tomec 2005, 399-415).

3.4 Prenos vzorcev navezanosti v naslednjo generacijo
Navezanost v otroštvu ter kvaliteta odraslega intimnega odnosa sta pomembna faktorja
in pomembno vplivata na starševske veščine. Stil starševstva v odrasli dobi namreč v
marsičem posnema stil starševstva, ki ga je bil posameznik deležen v otroštvu, s čimer
se vzorec navezanosti prenese v naslednjo generacijo. Čustveno samostojni in
fleksibilni odrasli se kot starši praviloma odzivajo na svoje otroke na ljubeč in zanesljiv
način. Tesnobni starši se na otroško stisko odzivajo nekonsistentno, medtem ko
odklonilni, samozadostni starši stisko otrok minimalizirajo, prezrejo in zavračajo. Diane
Benoit in Kevin Parker (1994) sta ugotovila, da je stil navezanosti nosečih mater v 82%
napovedal stil navezanosti njihovih otrok v starosti enega leta. Raziskava navezanosti v
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treh generacijah (The Minesota Longitudinal Study of Parents and Children) leta 1975
pa je pokazala, da ima kar 65% babic, mater in njihovih otrok enako razvrstitev (Erzar
in Kompan Erzar 2011, 27).

Bowlby (1969) je poudarjal, da je pri navezanosti potrebno polagati pozornost zaradi
globokih in dolgoročnih posledic na posameznikov osebnostni intelektualni in čustveni
razvoj, najprej v povezanosti z odnosi v izvorni družini, nadalje z vrstniškimi odnosi in
intimnimi odnosi v odraslosti in nazadnje z odnosi do lastnih otrok. Odnosi oblikujejo
in preoblikujejo posameznikov notranji svet, občutje sebe in drugih, sposobnost
kreiranja in poglabljanja intimnosti ter nudenja varnega zatočišča drugim in naslednji
generaciji. Kvaliteto teh odnosov, trdi teorija navezanosti, je mogoče najbolje razgrniti z
vidika tega, kako omogočajo otroku ali odraslemu posamezniku soočanje s stresom ter
premagovanje stresa. Način, kako posameznik reagira na stres, je formiran in
posredovan prek izkušenj z najbližjimi in teh izkušenj ne more nič nadomestiti. Pri teh
izkušnjah in doživljajih ne gre le za vedenjsko pogojeno učenje, ampak za vzpostavitev
stika, ki seže v najgloblje plasti otrokovega zavedanja in čustvene regulacije, kar v
zadnjem času dokazujejo tudi raziskave možganskih povezav. Takšne povezave pa so
senzibilne tudi na medosebni stres (Erzar in Kompan Erzar 2011, 27).
Iz povedanega lahko sklepamo, da navezanost staršev v veliki meri določa navezanost
njihovih otrok. Pregled devetih raziskav navezanosti je pokazal, da je kar 77%
avtonomnih ali varno navezanih odraslih imelo varno navezane otroke, 57% izogibajoče
odklonilno navezanih staršev je imelo izogibajoče navezane otroke, 21% tesnobnih
staršev rezistentno organizirano navezane otroke in 52% staršev z nerazrešeno
navezanostjo je imelo dezorganizirano navezane otroke. Seveda pa k razvoju oziroma
spremembi navezanosti prispevajo tudi drugi dejavniki, v prvi vrsti otrokov značaj,
negativni življenjski dogodki in zdravstvene težave (Erzar in Kompan Erzar 2011, 27).

3.5 Navezanost na očeta
Tekom zadnjih desetletij se je poudarek iz očetove vpletenosti (prisotnost/odsotnost)
prestavil na očetovo čutnost (ang. sensitivity). Zato je namesto količine časa vloženega
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v družbo z otrokom v ospredje prišla kvaliteta časa preživetega v družbi otroka – kar
postaja pomemben faktor. Če je oče prisoten, še ne pomeni, da je to za otroka dobro. V
določenih situacijah, ko je oče neprilagojen ali zlorabljajoč, bi za otrokov razvoj bilo
bolje, da ga ne bi bilo (Millar 2006).
Na osnovi dejstva, da je v večini družin v zahodni kulturi mati primarna oseba, ki v
prvih letih življenja skrbi za otroka, torej tudi oseba, ki v interakciji z njim preživi
največ časa, kar velja tudi za razmere v Sloveniji, je raziskovalka Zlatka Cugmas (2001)
oblikovala naslednje hipoteze: Čeprav je oče lahko objekt otrokove navezanosti,
njegova vloga ni enakovredna vlogi matere (je manjša); varna otrokova navezanost na
očeta lahko nadomesti anksiozno navezanost na mater, vendar ne popolnoma; kolikor
več časa otrok preživi z očetom, toliko večja je verjetnost, da bo razvil varno
navezanost nanj. Avtorica raziskave je hipoteze preverila na osnovi kriterijev, ki so jih
za navezanost oblikovali. Z njimi so hoteli preveriti, ali so tudi vzgojitelji, ki zunaj
doma skrbijo za otroka (v Holandiji in v Izraelu), objekti otrokove navezanosti. Avtorji
izhajajo iz Bowlbyjeve definicije navezanosti, ki se glasi: »Trditi, da je otrok navezan
na nekoga, pomeni, da ima močno težnjo po iskanju bližine in stika s to osebo, kar pride
do izraza v določenih situacijah, še posebej pa takrat, ko je prestrašen, utrujen ali
bolan.« (Cugmas 2001).
Talcott Parson v svoji teoriji govori o tem, da oče ne le da prinese družbo v družino,
ampak, da pospremi družino v družbo. Njegova dolžnost je, da v družino prinaša
disciplino, da bodo otroci pripravljeni sprejeti odgovornost za svoja dejanja in da bodo
na koncu pripravljeni na odcepitev od matere in na vstop v družbo, kjer bodo ponovno
začeli novo sekvenco in bodo iz otrok postali starši. Obstaja ideja o tem, da je materina
ljubezen brezpogojna, očetova pa je pogojna v smislu kaj otrok sme in kaj ne (Millar
2006).
Ljudje so dolgo verjeli, da je dovolj in da pri razvoju otroka šteje le en odnos – ena
navezanost: odnos med otrokom in »primarnim« skrbnikom. Raziskave pa nam zdaj
razkrivajo, da novorojenčki in otroci navezovalno vedenje do odraslih in otrok izražajo
pogosteje kot so do zdaj mislili (v smislu, da so se sposobni navezati na več oseb hkrati)
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Vpliv odnosov na otroka pa je jasno močan: varna navezanost generira radost; ne-varna
navezanost pa generira stiske in stres (Fatherhood Institute 2014).

Niso pa vse navezanosti za otroka ugodne. Novorojenček ali otrok, ki je samozavesten
in čuti, da bodo njegove potrebe s strani skrbnika zadovoljene in razumljene, razvija t.i.
varno navezanost do svojega skrbnika. Ko otrok ni samozavesten in ko v skrbnikovo
podporo ni prepričan, je navezanost ne-varna, otrok pa zapade v stisko. Takšen otrok
lahko skrbnika zavrne in se od njega emocionalno oddalji ali pa postane od njega
»odvisen« in anksiozen (Fatherhood Institute 2014).
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4. SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE

4.1 Samopodoba
Izraz 'samopodoba' razkriva, da je to podoba, ki jo imamo sami o sebi. Sem ne spada le
telesna fizična stran človeka, temveč naš odnos do lastnih čustev, lastnega mišljenja,
delovanja, torej do vsega kar smo.
Raznolikost opredelitev psihičnega konstrukta »samopodoba« je mogoče najti tako v
domači kot tuji literaturi. V zvezi s samopodobo naletimo na izraze, kot so 'sebstvo',
'identiteta', 'samopodoba', 'samopojmovanje', 'socialni jaz', med tujimi pa 'self', 'selfconcept, 'self-acceptance', 'self-awareness', 'self-esteem', 'self-evaluation', 'self-image',
'self-perception', 'self-presentation' in številne druge, vsi pa označujejo množico
odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do samega sebe (Nastran Ule 1994, 12-13).
Raziskovalka Darja Kobal (2000, 24) je na podlagi različnih opredelitev podala splošno
definicijo samopodobe, po kateri je samopodoba organizirana celota lastnosti, potez,
občutij, podob, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, za katere je značilno, da
jih posameznik pripisuje samemu sebi; da tvorijo referenčni okvir, s katerim
posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje; da so v tesni povezavi z obstoječim
vrednostnim sistemom posameznika in da so pod nenehnim vplivom delovanja
obrambnih mehanizmov.
Obstaja pa še več različnih opredelitev samopodobe. Musek (1992, 15) jo opredeljuje
kot celoto »informacij, znanj, predstav, ocen, čustev in vrednotenj o nas samih, je
celota, ki je na poseben način organizirana v našem spominu.« Gre za idejo o mentalni
predstavi, ki jo ima posameznik o sebi, svojih sposobnostih, šibkostih in statusu
(Dictionary.com 2016). »Samopodoba je celota stališč do samega sebe, ki se grupirajo
okoli treh dimenzij: prva dimenzija je »spoznani jaz sam« (samovrednotenja in stališča
do sebe); drugi »jaz sam« se nanaša na odnose in stališča, ki jih imajo do referenčnega
posameznika drugi; »idealni jaz« je ideal, h kateremu teži posameznik« (Rus 1993, 91).
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Samopodoba je odnos do samega sebe. Je vrednost, ki jo pripišemo samim sebi.
Samopodoba je sestavljena slika, celotna podoba lastne vrednosti. Je naša notranja
predstava o nas samih – »skupni rezultat«, naša vrednost ali drugače: naš cenovni listek.
Samopodoba je proces in se razvija skozi čas. Nihče se nekega lepega dne ne zbudi s
pozitivno ali negativno, visoko ali nizko samopodobo. Svojo samopodobo si prislužimo
(Youngs 2000, 12). K izgrajevanju samopodobe pri posameznikih pa v veliki meri
prispevajo drugi ljudje, od katerih posameznik dobiva nekatere bistvene informacije, ki
so sestavni del njegove samopodobe. Torej je samopodoba v glavnem produkt procesov
socialnega konstruiranja in socialnega zrcaljenja (Musek 1999, 235).
Psiholog Nathaniel Branden, začetnik sodobnega pojmovanja samopodobe, pojasnjuje,
da

je

samopodoba

integrirana

vsota

samoučinkovitosti

in

samospoštovanja.

Samoučinkovitost je zaupanje v lastne sposobnosti razmišljanja, presojanja, izbiranja in
odločanja. Pomeni poznavanje in razumevanje svojih interesov in potreb. Zanašanje
nase in zaupanje vase. Občutek lastne učinkovitosti se kaže v sposobnostih nadzora nas
lastnim življenjem, v občutenju, da smo mi sami vitalno središče svojega življenja in ne
le pasivni opazovalec in žrtev dogodkov. Samospoštovanje je opredeljeno kot zaupanje
v lastne vrednote. Predstavlja pozitivna stališča do pravice do osebnega življenja in
sreče, do svobode uveljavljanja lastnih misli, želja, potreb in radosti. Samospoštovanje
omogoča vzajemno pozornost do drugih ljudi in zdrav občutek prijateljstva (Youngs
2000, 12).
Občutek samoučinkovitosti in samospoštovanja sta temelja zdrave samopodobe. Če je
poškodovan ali okrnjen eden od obeh, je poškodovana ali okrnjena tudi samopodoba.
Pri človeku, ki ne čuti sposobnosti soočati se z izzivi življenja ali mu primanjkuje
temeljnega samozaupanja, zaupanja v svoje sposobnosti, je mogoče prepoznati tudi
nizko samopodobo ne glede na njegove druge lastnosti. Če človek nima osnovnega
samospoštovanja in če ne čuti, da je vreden ljubezni, spoštovanja in sreče, če se boji
lastnih samoizpolnitvenih misli, želja ali potreb, je njegova samopodoba nizka ne glede
na druge njegove morebitne pozitivne lastnosti in moči (Youngs 2000, 12).
Youngsova (2000, 16-18) je navedla šest prvin samopodobe, ki določajo, kako varno,
dovršeno in celostno se počutimo. Naša dejanja so zrcalo naši samopodobi, ki jo vidijo
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drugi in jo nosimo v sebi. Naša dejanja so pokazatelj, koliko se cenimo. Čeprav je
samopodoba zelo osebna, vpliva na vse, kar izrečemo in kaj naredimo. Temeljna
področja samopodobe so:

-

Fizična varnost: varnost pred fizičnimi poškodbami

-

Čustvena varnost: odsotnost zastraševanja in strahov

-

Identiteta: vprašanje: Kdo sem jaz?

-

Pripadnost: občutek pripadnosti

-

Kompetentnost: občutek usposobljenosti

-

Poslanstvo: občutek, da ima življenje svoj smisel in pot.

Kakšno vsebino torej skriva pojem 'samopodoba'? Kobalova (2000, 24) sprašuje, ali gre
za zaveden ali nezaveden psihični konstrukt. Raziskovalka je mnenja, da lahko domačo
slovensko besedo 'samopodoba' enačimo z ameriškim pojmovanjem self-concept in
evropskim self-image, to pa zato, ker ima pri nas izraz 'samopodoba' dvojni pomen –
»samo« kot »self«, »podoba« kot »koncept« in »image«.

Z gotovostjo lahko povemo, da self-concept opredeljuje zavestno, self-image pa
nezavedno, emocionalno. Oboje je povezava ali zveza psihosocialne, telesne in
vedenjske sfere osebnosti (Kobal 2000, 24).
Pri samopodobi in samospoštovanju gre za proces, ki se razvija skozi čas. Gre za
vrednost, ki jo pripišemo samemu sebi. Je naša notranja predstava o nas samih. Pomeni
naš »skupni rezultat«, ki si ga prislužimo. Samopodoba in samospoštovanje sta izjemno
pomembna za naše življenje in ne predstavljata le psihološko zanimivega pojava.
Samospoštovanje je pomembno zato, ker vpliva na naše vedenje in še posebej zato, ker
ima močan vpliv na kakovost našega življenja ter zadovoljstva v njem. Od naše lastne
samopodobe in samospoštovanja je odvisno, kakšne cilje in naloge si bomo v življenju
postavljali ter kakšne odgovornosti bomo prevzemali, kakšni bodo naši odnosi z
drugimi (Youngs 2000, 9-12).
Če se na kratko ustavimo še pri zgodovinskemu razvoju pojmovanja samopodobe,
vidimo, da moderne raziskave jaza v psihologiji izhajajo iz treh različnih smeri in
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raziskav o jazu. Prva smer je eksperimentalna psihologija, sledi psihoanalitična teorija
ter simbolični interakcionizem (Avsec 2007, 40-41).

Utemeljitelj eksperimentalne psihologije, filozof in psiholog William James, je eden od
očetov psihologije, ki je leta 1890 v knjigi Principles of psychology opredelil teorijo
jaza. Raziskoval je med empiričnim jazom ter »čistim« jazom in tako nasprotoval
metafizičnim koncepcijam jaza. Tako lahko »jaz« po Jamesu delimo na »jaz kot
subjekt« in ga označimo kot nosilca delovanja in »jaz kot objekt«, ki pomeni podobo o
sebi (Musek 2010, 395).

JAZ

JAZ KOT SUBJEKT

DUHOVNI JAZ

JAZ KOT OBJEKT

SOCIALNI JAZ

TELESNI JAZ

Slika 2: Jamesova shema jaza (Musek 2010, 397).

Jamesova shema jaza (Slika 2) nam prikazuje hierarhično najvišje področje jaza kot
objekta duhovnega dela jaza – kar predstavlja človekovo intimno področje. Duhovnemu
jazu sledi socialni jaz, kateri predstavlja tisti del naše samopodobe, ki ga imamo o tem,
kaj drugi mislijo o nas, kako sebe predstavljamo drugim. Posameznik ima toliko
socialnih jazov, kolikor je ljudi in skupin, za katere domnevamo, da imajo do nas
različna pričakovanja. James pravi, da imamo vsi posamezniki izraženo željo biti
opaženi in to kot prijetni in zaželeni. Duhovnemu in socialnemu jazu je James dodal še
telesni jaz, kateremu je naklonil najmanj pozornosti. Meni, da prispevajo
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posameznikova doživljanja, predstave in pojmovanja o lastnem telesu le manjši delež k
njegovi samopodobi. Na ta način je James prvi razčlenil pojem jaza – sebstva, kar je
kasneje vodilo do novih raziskav v tej sferi raziskovanja (Avsec 2007, 40).
Drugi pomemben temelj k raziskavi o jazu pa je podala psihoanalitična teorija. Sigmund
Freud je prejšnjo tipično teorijo (nezavedno – predzavestno – zavestno) preoblikoval v
nov koncept človekove psihe, kot koncept psihe kot strukture (ono, jaz, nadjaz) (Avsec
2007, 41).
Simbolični interakcionizem pa je kot tretji vpliv na sodobne raziskave jaza in
samopodobe razvil ameriški sociolog Cooley, ki je posodobil Jamesovo tezo in
utemeljil teorijo o »zrcalnem jazu«. Cooley meni, da je podoba, ki jo ustvarijo o nas
drugi, zelo pomembna za našo predstavo o sebi (Avsec 2007, 41).
Veliko pa se je z razvojem samopodobe ukvarjal Erik H. Erikson, ki je življenjski cikel
posameznika pojmoval kot niz osmih stopenj, kritičnih period razvoja. Vsaka od njih
vsebuje bipolarni konflikt, kateri se mora rešiti, preden posameznik preide na naslednjo
fazo. Za optimalni razvoj posameznika je torej nujno potrebna uravnotežena razrešitev
razvojnih kriz, konflikta med dvema ekstremoma pozitivne, zdrave in potencialno
nezdrave alternative, ki ju ima vsaka stopnja. Uspešno ali neuspešno razreševanje
konfliktov na različnih stopnjah se kaže v trajnih posledicah v osebnostnem razvoju
(Kroger 1996, 13-31).
Leta 1992 je Bracken razširil Shavelsonov model še na družinsko samopodobo in
samopodobo kompetentnosti. Družinska samopodoba zajema sedanje občutke in
vedenje posameznika v odnosu do primarne družine. V raziskavi Poljanec in Šomen
(2006, 131) ugotavljata pomembnost koherentnosti zgodnjih doživetji v odnosu z
očetom in materjo ter posameznikovo samopodobo. Na posameznikovo oblikovanje
določene vloge in s tem podobe, ki jo ima o sebi, torej vpliva družinska samopodoba, ki
se oblikuje znotraj družine oziroma znotraj družinskega okolja. Vsi družinski člani –
kompletna družina prispevajo k oblikovanju posameznikove predstave o njegovi vlogi
znotraj družinskega sistema. Raziskovalki ugotavljata, da je družinska samopodoba
pomemben faktor socialne samopodobe, ker se definira v razvojnem obdobju, ko je
samopodoba najbolj dovzetna za različne zunanje vplive. Najzgodnejše obdobje je
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najbolje dovzetno za učenje in družina, družinski člani ter drugi pomembni otroku ves
čas verbalno in neverbalno sporočajo določena sporočila in informacije. Otroku se
zgodnje izkušnje vtisnejo v spomin in otrok bo nosil tako podobo o sebi skozi vse
življenje. Samopodoba je pomemben element ravnotežja, ki je potrebno za splošno
kvaliteto posameznikovega življenja (Youngs 2000, 11).
Vsi ljudje potrebujemo pozitiven občutek lastne vrednosti. Če se pojavi občutek
nesmiselnosti življenja ali pobitost, zaradi načina življenja ali občutek, da je življenje
eno samo zapravljanje časa, človek najprej občuti jezo, nato žalost in kmalu tudi obup.
Tako se rodi začarani krog nizke samopodobe. Način, kako nekdo razmišlja o sebi, je
priučen. Zato je lahko poučevanje in vzgajanje zelo čustveno nagrajujoče in
izpolnjujoče, če čutimo, da s svojim delom vnašamo pozitivne spremembe v življenja
otrok, lahko pa postane obupno nehvaležno delo, če ne začutimo smisla in pomena
svojega dela. Tudi otroci imajo podobne potrebe. Hrepenijo po občutku, da so nam
pomembni. Če ne čutijo tega, je naše vzgojno in izobraževalno delo še težje. Z drugimi
besedami, otrok ne zanima, koliko in kaj vemo, dokler ne začutijo, da nam je mar zanje
(Youngs 2000, 13).
»Samopodoba je podoba, ki jo ima posameznik o samem sebi. Je merilo o tem, koliko
vrednotimo in spoštujemo same sebe oziroma koliko se imamo radi. Oseba z zdravo
samopodobo ima razvito samospoštovanje in občutek lastne vrednosti; verjame, da je
vredna sama po sebi (lastne vrednosti ji ni treba z ničimer dokazovati). Lastna vrednost
je pri osebi s slabo samopodobo zelo nizka, kar se kaže tako, da je oseba zelo kritična
do same sebe, konstantno dvomi vase, v občutkih so lahko prisotni osamljenost, sram,
potlačena jeza, v vedenju pa držanje v ozadju, slabo postavljanje mej, nezmožnost se
postaviti zase, lahko pa tudi izogibanje ljudem in socialnim aktivnostim - socialna
anksioznost, kar vodi v izolacijo« (Biščak 2016).
Samopodoba je konstrukt dinamične narave in se v posameznikovem življenju postopno
formira. »Še posebej ključna za formiranje samopodobe pa je doba otroštva, saj v tem
obdobju otrok postavlja temelje lastne samopodobe, istočasno pa je tudi izredno
dojemljiv za ocene drugih o sebi« (Juriševič 1999, 13).
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Človek se ne rodi kot že formiran celovit organizem, v smislu kreiranja osebnosti. Na
strukturo in delovanje osebnosti, naše obnašanje ter duševno in osebnostno delovanje,
vpliva večje število različnih faktorjev in determinant. Faktorji imajo izvor v samem
posamezniku ali pa v okolju, ki ga obdaja. Delimo jih na tri kategorije: dednost, okolje
in samodejavnost (Musek in Pečjak 2001, 60).
Prvo kategorijo pogojev osebnostnega razvoja definirajo dedni in biološki faktorji
osebnosti. Ti zajemajo dedne formacije posameznika in dispozicije – potenciale, iz
katerih se kasneje pod vplivom okolja in lastne dejavnosti definira posameznikova
osebnost in njegova samopodoba. Drugo kategorijo pogojev sestavljajo faktorji okolja.
Vplivi okolja zajemajo vse spremembe v naši okolici (dražljaje - triggerje, situacije), ki
delujejo na posameznika. Če pomenijo biološki predvsem dispozicijo ter »snov« za
razvoj osebnosti, potem pomenijo dejavniki okolja temeljno spodbudo in motivacijo za
ta razvoj. Vendar okolje ne vpliva le kot pobudnik osebnostnega razvoja, temveč vnaša
v osebnostno strukturo nove, naučene in pridobljene vsebine, ki človeku omogočajo in
odpirajo pot, da preseže naravo zgolj instinktivnega bitja. Med vplivi okolja so daleč
najbolj kompleksni in pomembni vplivi družbenega socialnega okolja (Musek in Pečjak
2001, 60).
Za duševni in osebnostni razvoj so potrebne adekvatne pobude drugih oseb (družbeno
okolje). Oblikovanje družbe in kulture je značilno za človeka. Na razvoj osebnosti in na
vraščanje posameznika v družbo pomembno vplivajo različne osebe (starši, vzgojitelji,
učitelji, vrstniki) in drugi nosilci okolja (mediji ali ustanove) (Musek in Pečjak 2001,
60).
Pomemben in specifičen človeški razvojni dejavnik je posameznikova lastna avtonomna
dejavnost ali morda volja, brez katere človek ne more biti subjekt svojega razvoja
(Musek 1982, 73). Samodejavnost vključuje tisto delovanje posameznika, ki izvira iz
njegovih lastnih zavestnih pobud in namer. Izraža se zlasti v novih življenjskih
situacijah, ki zahtevajo zavestno izbiranje in odločanje (Musek in Pečjak 2001, 60).
Samodejavnost, ki izvira iz osebka samega, si lahko predstavljamo kot novo razsežnost
delovanja, novo dimenzijo, po kateri se človekovo ravnanje loči od živalskega in
rastlinskega (Musek 1982, 74).
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Nenazadnje je samospoštovanje vrednotenje samega sebe, prisojanje predznaka samemu
sebi na lestvici pozitivno – negativno. William James, ki je, kot smo že omenili,
začetnik razlikovanja med samopodobo in samospoštovanjem, meni, da je
samospoštovanje funkcija naših uspehov in naših pričakovanj, je tudi funkcija naše
uspešnosti v primerjavi z uspešnostjo drugih (Musek 2005, 179).

4.2 Navezanost in samospoštovanje
Samospoštovanje je na področju raziskovanja človekove osebnosti najpogostejša tema,
vendar med raziskovalci še vedno ni konsenza v definiciji in po postopkih merjenja
samospoštovanja (Avsec 2007, 41).
V angleškem jeziku najdemo samospoštovanje pod besednimi zvezami, kot so: 'selfesteem', 'self-evaluation' ali 'self-worth', samopodobo pa najpogosteje pod izrazom 'selfconcept' ali 'self-image'. Potrebno je vedeti, da lahko v naših prevodih samopodobo
večkrat zasledimo pod izrazom 'self-esteem' (samospoštovanje), svetovna literatura in
raziskave pa teh dveh terminov večinoma ne enačijo (Kobal 2003, 20).
Samopodoba zajema predvsem vrednostno nevtralne samoopise, samospoštovanje pa se
nanaša na vrednostne samoopise, v katere so vpeti izrazito čustveni odnosi do samega
sebe. Samospoštovanje je vrednostni vidik (odnos) do samega sebe in zajema predvsem
čustva, ki jih posameznik goji do sebe. Ugotovljeno je, da posameznik, ki ima visoko
samospoštovanje, ima po navadi tudi visoko samopodobo (Kobal 2003, 21).
Samospoštovanje spada med najbolj raziskane psihološke spremenljivke. Od leta 1967
do danes je bilo na to temo objavljenih več kot 20.000 raziskav, od tega več kot
polovica od leta 1990 dalje. S samospoštovanjem so povezani zlasti mehanizmi in
strategije, ki vzdržujejo pozitivno vrednotenje samega sebe. Težnja po vzdrževanju
pozitivne samopodobe je ista kot težnja po pozitivnem samospoštovanju (Musek 2010,
426).
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Samospoštovanje je strategija razmišljanja, vedenja, čutenja, sprejemanja, spoštovanja,
zaupanja in vere vase ter svoje sposobnosti in veščine. Rečemo lahko, da ljudje sebe
sprejemajo takrat, ko so si pripravljeni priznati in so pripravljeni živeti z osebnostnimi
slabostmi in šibkostjo, brez samokritiziranja. Človek sebe spoštuje, kadar sebe
obravnava tako, kot bi obravnaval nekoga, ki ga spoštuje. Imeti mora prepričanje, da
ima pravico do uspeha, sreče, spoštovanja in ljubezni. Ko sta človeško vedenje in
čutenje trdni v zvezi oziroma povezavi, takrat lahko govorimo o samozaupanju. Človek
bo v sebe verjel takrat, kadar bo čutil, da si zasluži dobre stvari v življenju in da ima
zaupanje, da bo izpolnil svoje najgloblje potrebe, pričakovanja in zastavljene cilje. Rast
in povečanje samospoštovanja pomeni razvoj zaupanja in krepitev sebe od znotraj
(Adamčič Pavlovič 2001, 92).
Samospoštovanje je odnos do sebe oziroma sestavljena podoba lastne vrednosti. Lahko
ga opredelimo kot zaupanje v lastne vrednote. Občutek samospoštovanja in
samoučinkovitosti sta temeljna stebra zdrave samopodobe. Če je eden od njiju okrnjen,
je okrnjena posameznikova samopodoba. Če človek ne začuti, da je ljubljen in da je
lahko srečen in da se lahko spoštuje in če ga je po vrhu vsega še strah, strah lastnih
misli, želja in potreb, takrat je posledično njegova samopodoba nizka, ne glede na to, če
ima vse druge lastnosti dobre in usmerjene pozitivno (Youngs 2000, 13).
Samospoštovanje je sestavljeno iz dveh temeljnih psiholoških procesov: procesa
samoocene in samovrednotenja. Samoocena se nanaša na del samospoštovanja, katerega
izvor ima v doseganju nekih standardov, lastnih pričakovanj ali pričakovanj drugih,
samovrednotenje pa predstavlja občutek, da je posameznik pomemben in učinkovit in
da se zaveda samega sebe. Proces samovrednotenja se vedno razvija v kontekstu
določene socialne realnosti. Če se spremeni socialno okolje, se spremeni
samospoštovanje, a posameznikov odziv na socialno okolje je hkrati funkcija
samospoštovanja. Odnos je obojestranski. Posamezniki z nizkim samospoštovanjem so
v primerjavi s posamezniki z visokim samospoštovanjem manj zaščiteni pred ocenami
iz okolja, zato je njihov sistem jaza v stalni nevarnosti razpada, njihovo vedenje pa je
labilno (Lamovec 1994, 62).
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Raziskovalci si glede pojmovanja strukture samospoštovanja niso enotni. Tovrstna
pojmovanja lahko razdelimo na dve kategoriji: enorazsežnostna (samospoštovanje ima
samo eno razsežnost) in večrazsežnostna (struktura samospoštovanja je razvejana).
Rosenberg (1965) je domneval, da se samospoštovanje nanaša na splošno
posameznikovo samooceno in v ta namen izdelal Lestvico samospoštovanja, s katero je
želel izmeriti splošna stališča, ki jih imajo posamezniki do sebe in jo točkoval kot
celoto. Po drugi strani je menil, da je potrebno ločiti več delov samospoštovanja, od
katerih je splošno le eno izmed mnogih. Podobno je raziskoval tudi Coopersmith (1959,
90), ki je na eni strani predpostavljal enorazsežnostni model samospoštovanja, na drugi
strani pa izdelal vprašalnik, ki meri in ocenjuje stališča o samem sebi na socialnem,
družinskem, osebnem in akademskem področju.

Sodobne raziskave, ki jih je opravljal Gbati zanikajo hipotezo o enodimenzionalnem
modelu, hkrati pa ugotavljajo, da je samospoštovanje strukturirano, večrazsežnostno in
hierarhično (Kobal 2000, 155-161).
Raziskovalci Shavelson, Hubner in Stanton so predstavili hierarhično strukturiran
model, v katerem na vrh hierarhije postavljajo splošno samospoštovanje, ki je
razdeljeno na akademsko in neakademsko (socialno, emocionalno in telesno
samospoštovanje, ta področja pa še nadalje delijo na podpodročja). Na dnu hierarhije so
specifični odzivi na različne situacije (Kobal 2000, 155-161).

Navezanost je kot pojem v psihoanalitsko sfero uvedel John Bowlby. Opredelil jo je kot
biološki osnutek dojemanja sveta okrog sebe že v najzgodnejših letih otrokovega
življenja, ki nastane v primarnem odnosu otrok – mati – oče. Te mentalne reprezentacije
vplivajo na organizacijo prepričanj, čutenj in vedenj v kasnejših odnosih. So vodilo pri
regulaciji afekta in vplivajo na oblikovanje samopodobe in samospoštovanja. Bowlby je
mnenja, da je stil navezanosti močno povezan s posameznikovimi notranjimi modeli
sebe in drugih. Le-ti pa se oblikujejo že v zgodnjem otroštvu in pustijo močan vpliv na
posameznikove odnose v kasnejših obdobjih življenja. Da je stil navezanosti močno
povezan s samospoštovanjem, so ugotovili že številni drugi znanstveniki, med njih
sodijo Feenely in Noller (1990) ter Stern (1985), ki so na osnovi raziskav in kliničnih
podatkov ugotavljali povezanost med stilom navezanosti in samopodobo. Avtorji so
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mnenja, da gre pri primarnem odnosu s pomembnimi drugimi za tisto dimenzijo, ki
pomembno vpliva na oblikovanje tako naših medosebnih odnosov kot na našo
emocionalno in socialno samopodobo ter posledično tudi na naše samospoštovanje. Na
ta način je predstavljen osnoven okvir in matrica, v katero se zapisujejo kasnejši odnosi,
ki naše samospoštovanje dopolnjujejo in dograjujejo (Poljanec in Šomen 2006, 128130).

Ideje, ki jih je uvedel John Bowlby, je kasneje znanstveno raziskovala Ainsworthova in
jih opisala kot koherenten vzorec vedenja, ki otroku zagotavlja bližino odraslega, enega
od staršev, in ga vedno pripelje v bližino in stik z njim. Znanstvenica ugotavlja, da v
vzorec navezanosti spada sklop misli, čutenj, prepričanj, ciljev, ki imajo organsko in
biološko funkcijo zavarovati otroka pred nevarnostmi ter ga »opremi« za njegov
nadaljnji razvoj in sposobnost samoobrambe. Navezanost lahko opredelimo kot nekaj,
kar otroku omogoči, da se počuti čustveno potešenega in varnega. Otrok ve, da lahko
odide od staršev in se vedno vrne nazaj k njim in da bo oseba, na katero je navezan,
vedno na voljo, ko bo potreboval tolažbo in bližino (Kompan Erzar 2003, 61-62).
Že prej smo omenili, da je Ainsworthova v svojih raziskavah o navezanosti ugotovila
štiri tipe navezanosti (katere smo tudi opisali): varna navezanost, izogibajoča,
ambivalentna navezanost in dezorganizirana navezanost. Stili navezanosti se kažejo kot
trajni vzorci navezanosti z drugimi v odrasli dobi. Mnoge raziskave odraslih intimnih
odnosov so pokazale, da se v zaljubljenosti oziroma v trdnih intimnih odnosih ustvarijo
isti mehanizmi navezanosti, kot jih je posameznik razvil v otroški dobi (Kompan Erzar
2003, 79).
Možno je, da izkušnje novih odnosov odprejo možnost za nove tipe navezanosti, ki
lahko vplivajo na spremembo delovnih modelov sebe in drugih, ugotavlja Cassidy
(2000, 128), ki razmišlja tudi o tem, da izkušnje z bivšimi ali trenutnim partnerjem celo
presežejo reprezentacijo jaza, ki so po vplivom posplošenih zgodnjih izkušenj v
posameznikovem odnosu s starši. K spremembi delovnih modelov lahko prispeva
psihoterapevtski odnos. Pri varnem stilu navezanosti je značilno, da imajo osebe močno
razvito samovrednotenje oziroma podobo o sebi. Veliko ljudi klasificira svoj stil
navezanosti kot varen stil. Značilno je, da se brez večjih težav zbližajo z drugimi ljudmi.

59

V njih ni strahov, da bi jih drugi zapustili in da jih ljudje ne bi sprejemali ali da bi se jim
preveč približali. Z drugimi ljudmi na splošno so povezani (Mikulincer in Florian 1999,
249-253).
Nasprotno od pozitivnega samospoštovanja pri osebah z varnim stilom navezanosti, je
pri osebah, ki so anksiozno-ambivalentno navezane. Značilno je, da je njihova
samopodoba in samospoštovanje negativno, enostavno strukturirano in manj
integrirano. Sebe vrednotijo nizko, druge pa pozitivno. Nasprotno pozitivnemu modelu
je negativni model sebe močno razvit. Zanje je značilna slabša diferenciacija in
integracija slik in predstav o sebi. Pogostokrat se počutijo preplavljene z negativnimi
mislimi in občutji. Osebe z anksiozno-ambivalentnim stilom navezanosti so osebe z
zaprtim nefleksibilnim modelom predstave o sebi in drugih. Njihova potreba je v večini
primerov ta, da si želijo popolnoma čustveno zbližati z drugimi ljudmi. Ugotovljeno je,
da si drugi ne želijo tako blizu njih, kot bi si to želeli oni sami. Značilno za te ljudi je, da
je pri teh osebah izražanje jeze disfunkcionalno, pomeni, da pogosto ne morejo
kontrolirati svoje jeze. Ko so anksiozni, iščejo podporo pri svojih partnerjih, če le-te ne
dobijo v skladu s svojimi pričakovanji, reagirajo z jezo (Mikulincer in Florian 1999,
249-253).
Za posameznike, ki so izogibajoče navezani, je znano, da jim je bližina z drugimi
posamezniki neprijetna. Težko se zanesejo in zaupajo drugim. Osebe z izogibajočim
stilom navezanosti pogostokrat čutijo neugodje, če se jim nekdo preveč približa. Strah
jih je bližine intimnosti (Mikulincer in Florian 1999, 249-253).
Raziskave so pokazale, da je samospoštovanje izogibajočih ljudi na prvi pogled res
pozitivno, vendar lahko trdimo, da je njihova struktura zelo šibka, slabo integrirana in
nekoherentna. Pomembno je, da upoštevamo celotno strukturo samospoštovanja in ne le
njeno razvojno dimenzijo (pozitivno-negativno). Značilno je, da ti ljudje ne vidijo in ne
morejo sprejeti svojih slabih strani, prav tako v skladu s celoto nimajo integriranih
različnih delov sebe (Mikulincer 1995, 1102).
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5. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

Kot smo že omenili, je dolgoletna raziskava The Family Lifestyles Project (FLS), ki od
leta 1973 poteka na kalifornijski univerzi v ZDA, potrdila, da navezanost v otroštvu v
veliki meri napoveduje stil navezanosti v adolescenci (Erzar in Kompan Erzar 2011,
25), s tem pa tudi nekatere značilnosti osebnosti posameznika. Kot kažejo dosedanje
raziskave, je za varno navezanost otroka odgovoren varen in topel odnos s starši ali
skrbniki. Nas še posebej zanima povezava in odnos očeta s sinom. Videli smo, da
aktiven in dejaven oče v otrokovem življenju predstavlja pomembno točko, v kateri oče
kot učitelj otroku odpira zunanji svet in družbo, v kateri se bo znašel, ko bo odrasel.
Omenili smo, da so raziskave odraslih intimnih odnosov pokazale, da se v zaljubljenosti
ali v trdnih intimnih odnosih ustvarjajo isti mehanizmi navezanosti, kot jih je
individuum razvil v dobi otroštva. Prav tako Mikulincer in Florian (1999, 249-253)
govorita o tem, da je za varen stil navezanosti značilno, da imajo osebe z varnim stilom
navezanosti dobro razvito samovrednotenje oz. podobo o sebi.
Na vzorcu slovenskih odraslih posameznikov (moških) želimo ugotoviti, ali obstajajo
korelacije med navezanostjo na očeta v otroški dobi in samospoštovanjem moškega v
odrasli dobi in razlike v samospoštovanju in vidikih samovrednosti glede na stil
navezanosti. Zanima nas ali imajo odrasli moški, ki so imeli s svojim očetom v dobi
otroštva dobre odnose (kot posamezniki so razvili varen tip navezanosti), kasneje v
življenju visoko stopnjo

samospoštovanja

in

visoko stopnjo

samovrednosti.

Predpostavljamo, da imajo posamezniki, ki v dobi otroštva niso imeli možnosti za
razvoj varnega stila navezanosti z očetom (razvili so ne-varen stil navezanosti;
izogibajoč, ambivalenten ali dezorganiziran tip) v kasnejšem življenju nižjo stopnjo
samospoštovanja in stopnjo samovrednosti. Pričakujemo, da je stopnja samospoštovanja
povezana z navezanostjo na očeta (ali kvaliteto odnosa z očetom; odziven in aktiven
oče), ki jo je posameznik doživljal tekom razvoja v otroški dobi.
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Hipoteze so:
Hipoteza 1: Med udeleženci je glede na tip navezanosti (varen, ne-varen tip
navezanosti) statistično pomembna razlika v stopnji samospoštovanja in vrednotenju
področij samovrednosti.
Hipoteza 2: Moški, ki so v otroštvu v odnosu z očetom doživljali več medsebojnega
zaupanja in kvalitetne komunikacije ter manj odtujenosti, doživljajo višjo stopnjo
samospoštovanja v odraslosti.
Hipoteza 3: Višja kot je varna navezanost na očeta (višje zaupanje, boljša komunikacija,
nižja odtujenost), višje so pri moškem ocenjeni notranji viri samovrednosti, nižje pa
zunanji vidiki samovrednosti.
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6. METODA

6.1 Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo 156 udeležencev. Udeleženci so bili moškega spola, njihova
povprečna starost je bila 31,54 let (SD = 9,07). Najmlajši udeleženec je imel 20 let,
najstarejši pa 60 let. Za boljšo predstavo, kako so bili udeleženci starostno razporejeni,
smo jih razdelili v tri starostne skupine, in sicer smo v prvo skupino umestili udeležence
stare med 20 in 29 let (v tej je bilo največ udeležencev), v drugo skupino udeležence
stare od 30 do 49 let in v tretjo skupino udeležence, katerih starost je med 50 in 60 let (v
tej skupini je bilo najmanj udeležencev).
Tabela 1: Udeleženci glede na starost.
N

%

Od 20 do 29 let

80

40,6

Od 30 do 49 let

66

48,3

Od 50 do 60 let

10

11,1

156

100

Skupaj
Opombe: N – število udeležencev.

Glede na zakonski status je vzorec vključeval 51 (32,7%) samskih, 28 (17,9 %)
poročenih, 71 (45,5 %) neporočenih, vendar v partnerski zvezi, dva udeleženca (1,3 %)
sta bila razvezana oz. ločeni, trije (1,9 %) so bili redovniki, duhovniki oz. so izbrali
posvečeno življenje . En udeleženec (0,7 %) pa svojega statusa ni navedel.
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Tabela 2: Udeleženci glede na zakonski stan.
N

(%)

Samski (nikoli poročeni)

51

32,7

Poročeni

28

17,9

Neporočeni v partnerski vezi

71

45,5

Razvezani

2

1,3

Redovnik/Duhovnik/Posvečen

3

1,9

Drugo

1

0,6

Skupaj

156

100

o življenje

Opombe: N – število udeležencev.

Udeležence smo v skupine razvrstili tudi po stopnji izobrazbe in sicer: 4 udeleženci (2,6
%) so imeli osnovnošolsko izobrazbo, 7 udeležencev (4,5 %) poklicno izobrazbo, 54
udeležencev (34,6 %) srednješolsko izobrazbo, 36 udeležencev (23,1 %) je imelo
višješolsko izobrazbo ali izobrazbo 1. stopnje po bolonjskem sistemu, 47 udeležencev
(30,1 %) je imelo univerzitetno izobrazbo 2. stopnje po bolonjskem sistemu, 8
udeležencev (5,1 %) pa je končalo specializacijo, magisterij ali doktorat.
Tabela 3: Udeleženci glede na izobrazbo.
N

(%)

Osnovnošolska izobrazba

4

2,6

Poklicna izobrazba

7

4,5

Srednješolska izobrazba

54

34,6

Višješolska, visokošolska izobrazba ali izobrazba

36

23,1

47

30,1

8

5,1

156

100

prve bolonjske stopnje
Univerzitetna izobrazba ali izobrazba druge
bolonjske stopnje
Specializacija, magisterij, doktorat
Skupaj
Opombe: N– numerus udeležencev.
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Udeležence pa smo razvrstili v skupine tudi po njihovem stilu navezanosti na očeta
(glede na to, kateri stil so izbrali kot tistega, ki je bil najbližje njihovemu odnosu z
očetom). Varno navezanih udeležencev je bilo 70, ne-varno izogibajoče navezanih 8,
ne-varno ambivalentno navezanih je bilo 53, ne-varno dezorganiziranih pa je bilo prav
tako 8 udeležencev. Vendar pa je na vprašanje o navezanosti odgovorilo le 139
udeležencev, kar predstavlja 89,1 % od celotnega vzorca (ustrezno rešen vprašalnik), ki
šteje 156 udeležencev.
Tabela 4: Udeleženci glede na stil navezanosti.

VARNA NAVEZANOST
NE-VARNA:

N

(%)

70

44,9

8

5,1

53

34

8

5,1

17

10,9

156

100,00

Izogibajoča
NE-VARNA:
Ambivalentna
NE-VARNA:
Dezorganizirana
Manjkajoči
Skupaj
Opombe: N– numerus udeležencev.
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Grafični prikaz izbora navezanosti na očeta je podan tudi v Sliki 3.

Slika 3: Stil navezanosti na očeta pri udeležencih v odstotkih.

6.2 Pripomočki
V raziskavi smo poleg splošnih demografskih vprašanj (starost, zakonski stan, socialni
status ali položaj in stopnja izobrazbe) uporabili tudi naslednje standardizirane
vprašalnike:
Kot merilo za otroško navezanost na vsakega izmed staršev oz. osebo navezanosti so
bili uporabljeni trije opisi, ki sta jih uporabila Hazan in Shaver (1987) in so bili
prevedeni za namene te raziskave. Trem opisom je dodan še četrti, ki označuje
dezorganizirani tip navezanosti in smo ga sestavili sami na osnovi opisov lastnosti tega
tipa navezanosti, ki ga podajajo avtorji v zadnjem času. Opisi navezanosti zajemajo
karakteristične značilnosti posameznih kategorij oz. tipov navezanosti, kot jih je opisala
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Ainsworthova. Anketiranci so vprašalnik reševali tako, da so izbrali enega izmed
opisov, ki po njihovem najbolj opisuje odnos, ki so ga imeli z očetom v svojem
otroštvu. Navezanost na očeta smo raziskovali z Vprašalnikom navezanosti na starše in
vrstnike (IPPA – Inventory of Parent and Peer Attachment) (Greenberg in Armsden
1987), ki ocenjuje dojemanje pozitivnih in negativnih čustveno-kognitivnih razsežnosti
odnosa s svojimi starši in bližnjimi prijatelji. V magistrskem delu smo uporabili samo
del vprašalnika, ki se nanaša na ocenitev navezanosti na očeta. Vprašalnik meri
naslednje 3 faktorje: medsebojno zaupanje, kvaliteto komunikacije in stopnjo
odtujenosti. Udeleženci so ocenjevali odnos z očetom tako, da so odgovorili na 25
vprašanj, kjer so svoje strinjanje označili od 1 (skoraj nikoli ali nikoli ni držalo) do 5
(skoraj vedno ali vedno je držalo). Zanesljivost vprašalnika v naši raziskavi smo
preverjali z izračunom Cronbachovega koeficienta alfa, ki znaša: medsebojno zaupanje
α = 0,673; kvaliteta komunikacije α = 0,639 odtujenost α = 0,901.
Uporabili smo tudi Lestvico vidikov samovrednosti (CSW – Contingencies of SelfWorth Scale) (Crocker idr. 2003), ki meri sedem področij, za katere se smatra, da so
notranji (podpora družine, Božja ljubezen in vrednote oz. kreposti) in zunanji viri
samospoštovanja (odobravanje drugih, fizični izgled ali podoba, prekašanje drugih v
tekmovanju in akademske kompetence). Udeleženci so odgovarjali na 35 vprašanj tako,
da so na lestvici od 1 – sploh se ne strinjam do 7 – zelo se strinjam označili svoje
strinjanje s posamezno trditvijo. Višji kot je rezultat na posameznih podlestvicah, bolj
osebe doživljajo, da so ta področja pomembna za njihovo samovrednost. Zanesljivost
vprašalnika v naši raziskavi smo preverjali z izračunom Cronbachovega koeficienta
alfa, ki znaša: odobravanje drugih α = 0,789; fizični izgled ali podoba α = 0,694;
prekašanje drugih v tekmovanju α = 0,844; akademske kompetence α = 0,721;
družinska ljubezen in podpora α = 0,614; biti krepostna in moralna oseba α = 0,769;
občutje božje ljubezni α = 0,964.
Za ugotavljanje stopnje samospoštovanja je bila uporabljena Rosenbergova lestvica
samospoštovanja (RSS – Rosenberg Self-esteem Scale) (Rosenberg 1965). Lestvica je
sestavljena iz 10 postavk in meri eno dimenzijo (samospoštovanje). Pri vsaki postavki
so udeleženci na 4-stopenjski ocenjevalni lestvici označili, v kolikšni meri se z njo
strinjajo (1 = Zelo se strinjam; 2 = Strinjam se; 3 = Ne strinjam se; 4 = Močno se ne
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strinjam). Višji rezultat pomeni višjo stopnjo samospoštovanja. Zanesljivost vprašalnika
v naši raziskavi smo preverjali z izračunom Cronbachovega koeficienta alfa, ki znaša α
= 0, 867.

6.3 Postopek
Udeleženci so vprašalnik raziskave reševali izključno preko spleta (vprašalnik je bil
dostopen tudi za uporabnike pametnih tablic in pametnih telefonov) na spletni povezavi
http://www.xn--zd-mta.si/1ka/a/739.
Vprašalnik smo ustvarili 21. junija 2015. Povezavo do vprašalnika pa smo objavili 5.
julija 2015 na socialnih omrežji (npr. Facebook in Twitter). Sodelovanje v raziskavi je
bilo anonimno in prostovoljno. Povezavo do vprašalnika smo posredovali tudi v Šolski
center Velenje in v Zdravstveni dom Velenje itd.
Izpolnjevanje vprašalnika je trajalo od 15 do 20 minut. Vprašalnik je bil aktiven do
meseca maja 2016. Za analizo rezultatov smo uporabili računalniški program SPSS v.
20.
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7. REZULTATI

Tabela 5 predstavlja osnovni opis rezultatov sestavljenega anketnega vprašalnika o
navezanosti na očeta v dobi otroštva in samospoštovanju ter virih samovrednosti
odraslega moškega.

Osnovni opis rezultatov za vse merjene lastnosti.

N

M

SD

ASIM.

SPLOŠČ.

STAROST

156

31,54

9,07

1,138

#ZAUPANJE

143

31,73

6,77

#KOMUNIKACIJA

145

26,97

#ODTUJENOST

151

SAMOSPOŠTOVANJE

MIN

MAX

1,072

60

20

-,501

-,114

10,00

42,00

6,26

-,034

-,249

9,00

43,00

15,29

5,07

,211

-,456

6,00

29,00

144

21,72

5,31

-,662

,474

5,00

30,00

▲POTRDITEV

131

18,76

5,50

-,082

-,706

8,00

33,00

▲PODPORA DRUŽ.

128

23,53

3,84

-,625

,932

11,00

31,00

▲TEKMOVANJE

128

21,10

5,02

-,647

,147

5,00

30,00

▲FIZ. IZGLED

131

20,48

4,59

,295

-,753

12,00

31,00

▲BOŽJA LJUBEZEN

128

13,32

13,33

-1,287

5,00

30,00

▲AKADEMSKE

131

22,31

4,30

-,821

1,134

6.00

30,00

126

21,56

4,65

-1,029

1,392

5,00

30,00

,424

KOMPETENCE
▲VRLINE

Opombe: M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; # – IPPA (Vprašalnik o navezanosti na
starše in vrstnike); ▲ – CSW (Lestvica vidikov samovrednosti); N – numerus; ASIM. – asimetričnost;
SPLOŠČ. – sploščenost; MIN – najnižja vrednost; MAX – najvišja vrednost.
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Hipoteza 1: Med udeleženci je glede na tip navezanosti (varen, ne-varen tip
navezanosti) statistično pomembna razlika v stopnji samospoštovanja in
vrednotenju področij samovrednosti.
Za preverjanje prve hipoteze smo uporabili analizo variance. Udeležence smo razvrstili
v štiri skupine, in sicer varno navezani, izogibajoče navezani, ambivalentno navezani in
dezorganizirano navezani. Izračun Levenovega testa je pokazal, da je pogoj za
računanje analize variance izpolnjen, saj so bile variance homogene (p = 0,40). Analiza
variance je pokazala, da med skupinami, ločenimi glede na tip navezanosti, obstaja
statistično pomembna razlika (Tabela 6).
Tabela 6: Statistično pomembna razlika v samospoštovanju med skupinami glede na tip
navezanosti (Anova).
df

M

F

p

3

151,629

5,80

,001

Znotraj skupin

124

26,162

Skupaj

127

Med skupinami

Opombe: M – aritmetična sredina; df – stopnja svobode; F – stopnja svobode; p – statistična
pomembnost.

Nadalje nas je zanimalo, med katerimi skupinami (varno navezani, ne-varno izogibajoče
navezani, ne-varno ambivalentno navezani in ne-varno dezorganizirano navezani)
obstajajo statistično pomembne razlike. Uporabili smo klasični LSD »post-hoc« test, ki
je pokazal, da se skupina varno navezanih udeležencev v stopnji samospoštovanja
statistično pomembno v največji meri razlikuje s skupino ne-varno izogibajoče
navezanih udeležencev (p = 0,001). LSD »post-hoc« test pa je pokazal tudi na močno
statistično pomembno razliko v samospoštovanju med skupinama varno navezanih
udeležencev in ne-varno dezorganizirano navezanih udeležencev ter varno navezanih
udeležencih in ne-varno ambivalentno navezanih udeležencih.
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Tabela 7: Tabela povprečne vrednosti samospoštovanja glede na stil navezanosti.

VARNA
NAVEZANOST
NE-VARNA:
IZOGIBAJOČA
NE-VARNA:
AMBIVALENTNA

N

M

SD

64

23,3594

4,98049

8

17,5000

6,34710

49

20,9592

4,74324

7

17,7143

7,29644

128

21,7656

5,39683

NE-VARNA:
DEZORGANIZIRANA
SKUPAJ

Opombe: M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija.

Tabela 8: Razlike med skupinami.

LSD

Stili

Stili

M

P

navezanosti

navezanosti

Varna

Izogibajoča

-5,86*

,003

Ambivalentna

-2,40*

,015

Dezorganizirana

-5,65*

,006

navezanost

Opombe: * – statistična pomembnost na nivoju 0,05; p – statistična pomembnost; LSD - Metoda LSD
(najmanjša značilna razlika - least significant difference) uveljavi standardne t-teste na vseh možnih parih
sredin skupine.

Pri preverjanju statistično pomembnih razlik v doživljanju pomena vidikov
samovrednosti glede na stil navezanosti ni bilo statistično pomembnih razlik (Tabela 9).
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Tabela 9: Statistično pomembne razlike v doživljanju vidikov samovrednosti.

df

M

F

p

3

12,998

,413

,744

Znotraj skupin

113

31,448

Skupaj

116
1,424

,240

,687

,562

1,071

,364

1,020

,387

,342

,795

2,339

,077

Med skupinami
CSW – Potrditev drugih

Med skupinami
CSW – Podpora druž.

3

20,807

Znotraj skupin

110

14,616

Skupaj

113

Med skupinami
CSW – Tekmovanje

3

17,828

Znotraj skupin

110

25,947

Skupaj

113

Med skupinami
CSW – Fiz. Izgled

3

21,330

Znotraj skupin

113

19,917

Skupaj

116

Med skupinami
CSW – Božja ljubezen

3

69,918

Znotraj skupin

110

68,552

Skupaj

113

Med skupinami

CSW – Akademske
sposobnosti

3

6,631

Znotraj skupin

113

19,411

Skupaj

116

Med skupinami
CSW – Vrline

3

50,612

Znotraj skupin

109

21,640

Skupaj

112

Opombe: M – aritmetična sredina; df – stopnja svobode; F – stopnja svobode; p – statistična
pomembnost.

Hipotezo 1, kjer smo predvidevali, da je med udeleženci glede na tip navezanosti
(varen,

ne-varen

tip

navezanosti)

statistično

pomembna

razlika

v

stopnji

samospoštovanja in vidikih samovrednosti, torej delno sprejmemo, saj med udeleženci
raziskave obstajajo statistično pomembne razlike glede na stil navezanosti na očeta in
stopnjo samospoštovanja (varno navezani moški na očeta doživljajo statistično
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pomembno več samospoštovanja v odraslosti kot ne-varno navezani moški), zavrnemo
pa jo v spremenljivki vidikov samovrednosti, saj med udeleženci, ločenimi glede na stil
navezanosti, nismo odkrili razlik v stopnji vidikov samovrednosti.

Hipoteza 2: Moški, ki so v otroštvu v odnosu z očetom doživljali več medsebojnega
zaupanja in kvalitetne komunikacije ter manj odtujenosti, doživljajo višjo stopnjo
samospoštovanja v odraslosti.

Za preverjanje hipoteze 2 smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient, saj so bili
pogoji zanj izpolnjeni (Priloga 1).
Tabela 10: Povezanost med stopnjo samospoštovanja in dimenzijami navezanosti na
očeta.
SAMOSPOŠTOVANJE
r

,214**

p

,000

r

,195*

#KOMUNIKACIJA

p

,024

#ODTUJENOST

r

-,415**

p

,000

#ZAUPANJE

Opombe: * – statistična pomembnost na nivoju 0,05; ** – statistična pomembnost na nivoju 0,01;
p – statistična pomembnost; r – Pearsonov korelacijski koeficient; # – IPPA.

Tabela 10 prikazuje korelacije med dimenzijami, ki merijo navezanost na očeta v dobi
otroštva in samospoštovanjem v odraslosti. Rezultati so pokazali, da med zaupanjem, ki
ga je imel udeleženec v dobi otroštva do očeta, komunikacijo z njim, odtujenostjo od
očeta in kasnejšim samospoštovanjem njegovega sina obstajajo statistično pomembne
korelacije. Višje kot je bilo zaupanje v odnosu z očetom v otroštvu in boljša kot je bila
komunikacija z njim, višje je samospoštovanje pri odraslem moškem in več kot je bilo
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odtujenosti v odnosu z očetom v otroštvu, nižje je samospoštovanje pri odraslem
moškem. Hipotezo 2 zato sprejmemo.
Hipoteza 3: Višja kot je varna navezanost na očeta (višje zaupanje, boljša
komunikacija, nižja odtujenost), višje so pri moškem ocenjeni notranji viri
samovrednosti, nižje pa zunanji vidiki samovrednosti.
Tabela 11: Povezanost med navezanostjo na očeta in zunanjimi ter notranjimi viri
samovrednosti.

#zaupanje
CSW – Potrditev drugih
CSW – Podpora druž.

#komunikacija

#odtujenost

r

-,045

-,077

,128

p

,628

,400

,152

r

*

*

,015

,221

,187

p

,017

,042

,868

r

,173

,113

,182*

p

,064

,224

,043

r

-,087

-,056

,351**

p

,348

,539

,000

r

-,046

,097

,089

p

,621

,297

,327

CSW – Akademske

r

,063

,045

,179*

sposobnosti

p

,498

,620

,044

r

,115

,162

,158

p

,218

,081

,082

CSW – Tekmovanje
CSW – Fiz. Izgled

CSW – Božja ljubezen

CSW – Vrline

Opombe: * – statistična pomembnost na nivoju 0,05; ** – statistična pomembnost na nivoju 0,01; p –
statistična pomembnost; r – Pearsonov korelacijski koeficient in Spearmanov korelacijski koeficient v
ležečem tisku; # – IPPA.

Za preverjanje hipoteze 3 smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient, razen pri
korelacijah med dimenzijami navezanosti in CSW – Božja ljubezen, saj pogoji za
uporabo Pearsonovega korelacijskega koeficienta tam niso bili izpolnjeni (Priloga 2).
Rezultati so pokazali, da bolj kot so moški v odnosu do očeta odtujeni, več iščejo
samovrednost v tekmovalnosti, fizičnem izgledu in akademskih sposobnostih – iščejo
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zunanje vire za ohranjanje lastnega samospoštovanja. V kolikor pa je bilo v odnosu z
očetom prisotno zaupanje in boljša kot je bila komunikacija, bolj je družina oz. podpora
družine vir doživljanja njihove samovrednosti in njihovega samospoštovanja.
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8. RAZPRAVA

V naši raziskavi smo želeli preveriti, kakšen je odnos med kvaliteto odnosa z očetom ter
samospoštovanjem in vidiki samovrednosti pri odraslih moških. V splošnem lahko
rečemo, da smo tekom raziskave in analiziranja podatkov odkrili statistično pomembne
korelacije med spremenljivkami in pa tudi statistično pomembne razlike med
skupinami; udeležence smo namreč umestili v štiri skupine, ki nam predstavljajo štiri
stile

navezanosti

(varno

navezani,

ne-varno

izogibajoče

navezani,

ne-varno

ambivalentno navezani in ne-varno dezorganizirano navezani).
V zvezi z raziskovanim področjem je Zlatka Cugmas leta 2012 v raziskavi slovenskih
študentov odgovorila na vprašanje o korelaciji med navezanostjo na starše in
samospoštovanjem. Ugotovila je, da bolj kot respondent zaupa, je odprt pri
komuniciranju in je s starši v konstantni bližini, višje je njegovo samospoštovanje in
kontekst samovrednotenja. Na posameznika imajo močan vpliv med drugimi faktorji
tudi vrstniške skupine. Cugmasova je navedla tudi, da je rezultat bližine s skrbniki ali
starši statistično pomembno povezan s številom sorejencev – več sorejencev pomeni
večjo bližino z vrstniki (Cugmas 2012, 15). Pri prvi hipotezi, kjer smo predpostavljali,
da je med udeleženci glede na tip navezanosti (varen, ne-varen tip navezanosti)
statistično pomembna razlika v stopnji samospoštovanja in vrednotenju področij
samovrednosti, smo ugotovili statistično pomembne razlike v stopnji samospoštovanja
in vrednotenju področij samovrednosti. Analiza variance nam je pokazala, da med
skupinami, ki smo jih ločili glede na tip navezanosti, obstaja statistično pomembna
razlika. LSD »post-hoc« test pa nam je pokazal, da se skupina varno navezanih
udeležencev v stopnji samospoštovanja statistično pomembno v največji meri razlikuje
s skupino ne-varno izogibajoče navezanih udeležencev. Hipotezo smo delno sprejeli.
Rezultati se skladajo z ugotovitvami drugih sorodnih raziskav, ki potrjujejo da je
primarni odnos s pomembnimi drugimi dimenzij, ki pomembno vpliva na našo
emocionalno in socialno samopodobo ter posledično tudi na naše samospoštovanje. To
predstavlja tudi osnoven okvir, v katerega se zapisujejo kasnejši odnosi, ki naše
samospoštovanje dopolnjujejo in dograjujejo (Poljanec in Šomen 2006, 128-130).
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Pri drugi hipotezi smo preverjali, ali moški, ki so v otroštvu v odnosu z očetom
doživljali več medosebnega zaupanja in kvalitetne komunikacije ter manj odtujenosti,
doživljajo v odraslosti višjo stopnjo samospoštovanja. Ugotovili smo, da višje kot je
bilo zaupanje v odnosu z očetom v otroštvu in boljša kot je bila komunikacija z njim,
višje je samospoštovanje pri odraslem moškem in več kot je bilo odtujenosti v odnosu z
očetom v otroštvu, nižje je samospoštovanje pri odraslem moškem. Hipotezo 2 smo
sprejeli. Če sledimo trditvi, da oče za sina predstavlja odskočno desko, s tem ko oče
sina spodbuja pri odkrivanju sveta, pridobivanju izkušenj in pravilnem odločanju v
življenju (Vogt in Sirridge 1991, 239), potem naši rezultati to potrjujejo. Boljša kot bo
kvaliteta odnosa z očetom, bolj bo to za sina predstavljalo dobro popotnico za kvaliteto
njegovega življenja v odraslosti, ki bo zaznamovano tudi z višjo stopnjo
samospoštovanja.
Pri tretji hipotezi nas je zanimalo, ali je višja varna navezanost na očeta, ki se kaže kot
višje zaupanje, boljša komunikacija, nižja odtujenost, pozitivno povezana z notranjimi
viri samovrednosti, negativno pa z zunanjimi vidiki samovrednosti. Predvidevali smo
namreč, da se kvalitetnejši odnos z očetom odraža v tem, da moški pri doživljanju svoje
samovrednosti le-to v večji meri črpa iz notranjih virov. Notranji viri samovrednosti, ki
niso tako površinski kot zunanji, naj bi se povezovali z višjo stopnjo posameznikove
dobrobiti nasploh (ljudje naj bi v splošnem funkcionirali bolje, kadar je njihovo
samospoštovanje osnovano na jedrnih in bolj trdnih lastnostih ter vidikih, kakor če je
njihovo samospoštovanje osnovano na bolj površinskih aspektih samega sebe ali pa na
nestabilnih vidikih, kot so dosežki ali odobravanje drugih). Najboljše in najbolj trdno je
tisto samospoštovanje, ki ne temelji in ni odvisno od specifičnih rezultatov in ne
potrebuje vrednotenja, ki prihaja od drugih. Zato je pričakovati, da bodo notranji viri
samovrednosti povezani z višjo stopnjo posameznikove dobrobiti (Crocker idr. 2003,
894-895). V zvezi s tem nas je torej zanimalo, ali je kvaliteta navezanosti na očeta tudi
dejavnik, ki je v ozadju posameznikove dobrobiti, ki je povezana s samospoštovanjem.
Rezultati so v nekaterih dimenzijah potrdili pričakovanja, saj so pokazali, da bolj kot so
moški v odnosu do očeta odtujeni, več iščejo samovrednosti v tekmovalnosti, fizičnem
izgledu in akademskih sposobnostih – iščejo zunanje vire za ohranjanje lastnega
samospoštovanja (kamor se uvrščajo tekmovalnost, fizični izgled, akademske
sposobnosti in sprejetost s strani drugih). Več kot je v odnosu z očetom bilo zaupanja in
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boljša kot je bila komunikacija, bolj odraslim moškim predstavlja družina oz. podpora
družine vir doživljanja njihove samovrednosti in njihovega samospoštovanja. Odnosi z
bližnjimi, predvsem odobravanje ali ljubezen s strani družinskih članov, so povezani s
splošnimi občutki samovrednosti. Pričakovati je, da bodo glede na to, da je navezanost
mehanizem, ki deluje »od zibelke do groba«, varno navezani posamezniki tudi v
odraslosti lažje čutili varnost in potrditev v družinskih odnosih ter da bodo le ti tudi vir
njihovega samovrednotenja. To se je pri naši raziskavi potrdilo.

Raziskava je imela tudi nekaj omejitev oz. pomanjkljivosti. Omenimo lahko, da je v
raziskavi skupno sodelovalo 453 udeležencev, vendar je od tega vprašalnik ustrezno in
popolno izpolnilo 156 udeležencev, kar predstavlja le 34% od celotnega vzorca. Kaj je
bilo narobe oz. kaj so razlogi da ostalih 297 udeležencev (66%), ni v celoti in ustrezno
izpolnilo vprašalnikov, ostaja neznanka. Vsekakor se lahko strinjamo, da je na
izpolnjevanje lahko vplivalo večje število faktorjev (okolje izpolnjevanja, čustveno
prevelika zahtevnost vprašanj, nezbranost, računalniška nepismenost,…)
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SKLEP

Samospoštovanje je vrednostni vidik (odnos) do samega sebe in zajema predvsem
čustva, ki jih posameznik goji do sebe. Ugotovljeno je, da posameznik, ki ima visoko
samospoštovanje, ima po navadi tudi visoko samopodobo (Kobal 2003, 21).
Izkušnje iz zgodnje otroške dobe vzpodbujajo ali pa zavrejo zdrav razvoj samopodobe
do te mere, da mladostnik oziroma v kasnejši dobi odrasla oseba, nikdar ne postane
tisto, kar bi lahko bila. Mladostništvo pa je tudi čas, ko razvijajoči se posameznik
začenja iskati potrditve s strani zunanjega sveta, prav tako začne uveljavljati svojo
avtonomijo, ki je primarna osnovna človekova potreba (Poljšak-Škraban 2002, 377).
Sem spada zadovoljitev lastnih potreb, zagovarjanje lastnih interesov, osebnostni razvoj
v korelaciji z lastnimi potenciali in željami, težnja po neodvisnosti, svoboda v
odgovornosti zase ter zadovoljstvo s sabo in svojo aktivnostjo. Sekundarna potreba pa je
potreba po povezanosti. Problem nastane, kako obe potrebi zadovoljno uravnotežiti.
Navezanost na starše je močna čustvena zveza z njimi in daje občutek varnosti.
Mladostništvo pa je proces, ki preverja čustvene procese in navadno tudi pokaže
kvaliteto dosedanjih odnosov. Družina mora mladostniku nuditi dovolj varnosti,
podpore in odgovorne svobode, le tako bo mladostnik lahko zaznal, da je odhajanje in
prihajanje nazaj v družinski krog nekaj povsem varnega in da bodo takšni medosebni
odnosi pripomogli k razvoju njegove zdrave samopodobe. To smo tekom raziskovanja
ugotovili: da so ključnega pomena notranji viri posameznika, kar pomeni družinska
podpora, občutje Božje ljubezni in občutek kreposti.
V kolikor povzamemo ugotovitve naše raziskave, bi se lahko strinjali z dejstvi, ki smo
jih zasledili v literaturi v že opravljenih raziskavah. Razlika pri moških v
samospoštovanju glede na stil navezanosti na očeta obstaja, obstaja pa tudi dejstvo, da
je varna navezanost na očeta v močni korelaciji s samospoštovanjem moškega v odrasli
dobi. Zato ni vseeno, kakšni so odnosi med očetom in sinom in to že od prvega
otrokovega trenutka naprej.

79

POVZETEK

Magistrsko

delo

z

naslovom

Povezanost

med

navezanostjo

na

očeta

in

samospoštovanjem pri odraslih moških je razdeljeno na pet večjih enot. Delo v
teoretičnem delu najprej spregovori bistvenih procesih v razvoju posameznika, preko
razlag odnosa očeta in sina pa se delo v nadaljevanju opredeljuje na navezanost,
samospoštovanje in samopodobo. V empiričnem delu pa zasledimo rezultate raziskave.
S stališča nevrobiologije rečemo, da si človeško telo zapomni doživljajske situacije,
struktura človeških možganov pa omogoča, da se vsi ti doživljaji, trajno vtisnejo v
človekove biološke strukture in psiho. Oče je v življenju sina pomembna figura, saj oče
za otroka predstavlja varnost, trdnost oz. stabilnost in vzor za otrokovo prihodnje
življenje. Na podlagi varne navezanosti na očeta bo sin lahko razvil zdravo
samospoštovanje in samopodobo. Rezultati raziskave so pokazali, da obstajajo
statistično pomembne razlike v samospoštovanju in vidikih samovrednosti pri odraslih
moških glede na tip navezanosti na očeta v otroštvu (najvišje samovrednost ocenjujejo
varno navezani moški). Vidiki varne navezanosti na očeta v času odraščanja (višje
zaupanje, dobra komunikacija z njim ter nižja odtujenost) se povezujejo z višjim
samospoštovanjem odraslega moškega. Rezultati kažejo tudi, da bolj kot so moški v
odnosu do očeta odtujeni, več iščejo samovrednosti v tekmovalnosti, fizičnem izgledu
in akademskih sposobnostih – iščejo zunanje vire za ohranjanje lastnega
samospoštovanja. V kolikor pa je bilo v odnosu z očetom prisotno zaupanje in boljša
kot je bila komunikacija, bolj je družina oz. podpora družine vir doživljanja njihove
samovrednosti in njihovega samospoštovanja.
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ABSTRACT

The master's thesis with the title Correlations between Attachment to the Father and
Felf-respect of an Adult Male is divided into five bigger units. In the beginning thesis
talks generally about the human and the interpretations of the relationship between
father and son. The thesis continues its interpretations about the attachment, self-respect
and self-image, The results of our scientific research are presented in the fifth chapter.
From the neurobiological point of view, we can say that the human body remembers all
of the experiential situations and that the structure of the human brain is allowing all of
those experiences to permanently imprint in the biological structures of the human and
his psyche.

In the life of a son, the father is an important figure. He is the one who can establish
safety, strength, stability and can be an idol for child's future life. Based on the secure
attachment the child will develop healthy self-respect and self-image. The results of the
research are showing that our hypothesis are true and that the safe attachment is in
strong correlation with the self-respect in the future life, but in weak correlation with the
self-image.

In measurement of a quality of the relationship between father and son, we used a
questionnaire which we already said has three dimensions: trust, communication and
alienation – results are showing that there is a very strong correlation between alienation
of father and self-respect of a son in the adult age. Which means, more (that) the father
is alienated in sons development, lower is the level of his sons self-respect and selfimage.

KEY WORDS: secure attachment, insecure avoidant attachment, insecure ambivalent
attachment, insecure disorganized attachment, father, caregivers, correlation, selfrespect, self-image.
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