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Varno starševstvo z vidika relacijske družinske teorije in terapije. Doktorska
disertacija. Mentorica Katarina Kompan Erzar. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012. XX, 260 str.
Avtorica se v svojem delu loteva teme starševstva predvsem v povezavi s problematiko doživljanja starševstva pri starših in njihove drže do kaznovanja, predvsem telesnega kaznovanja. Ugotavlja, da je starševstvo poslanstvo, ki zajema
celega človeka, tako na telesnem kakor na psihičnem in na duhovnem področju.
Na podlagi širokega teoretičnega orisa različnih teorij starševstva pove, da so temelj varnega in polnega starševstva, ob katerem se lahko varno in polno razvija
otrok, odsotnost telesnega in psihičnega kaznovanja, odzivnost na otroka in na
njegove potrebe, fleksibilnost ob otroku in ob spremembah v njegovem razvoju
in sočutje. Pri svojem raziskovanju se je močno oprla na teorijo navezanosti in na
relacijske in sistemske teorije in paradigme, ki vse po vrsti poudarjajo pomembnost načina, kako odrasli ravna z otrokom, ter na prenos notranjih delovnih modelov, ki se izoblikujejo ob primarnih skrbnikih, na odrasle intimne odnose in na
svoje lastno starševstvo.
Ugotavlja, da je ključ do zdravega otrokovega razvoja in do razvoja starševstva
ob otroku prav stik staršev s svojimi lastnimi čutenji ter stik s čutenji in občutji
otroka. Ta stik omogoča in vzdržuje tudi intimni odnos, ki je vzajemen, v katerem
se otrok uči od staršev in se ob njih razvija in v katerem se starši učijo od otroka;
če so z njim in s seboj v stiku, se lahko neprenehoma razvijajo in dograjujejo v bolj
sproščene, samozavestne, sočutne, ljubeče in notranje trdne odrasle. Meni, da
ima pomemben vpliv odrasli intimni oziroma varni partnerski oziroma zakonski
odnos, v katerem je možno o svojih stiskah, strahovih, hrepenenjih in o čutenjih
govoriti, jih vedno bolj razumeti in ozavestiti. S tem odrasli dobi možnost, da je
vedno bolj v stiku s svojimi čutenji in zna prisluhniti svojemu telesu ter nezavednih
čutenj nehote ne prenaša na svoje otroke ali partnerja. Tako ima možnost, preseči rane iz otroštva in ustvarjati bolj varne, bolj sproščene, zaupne in ustvarjalne
odnose.
V raziskavi je ugotavljala povezanost med kaznovanjem v otroštvu in stališči do
vzgoje glede telesne kazni v odraslosti in povezanost kvalitete partnerskega odnosa s sočutjem do otroka, s pozitivnimi stališči do nenasilne vzgoje, z ustreznimi
vlogami v družini, z močjo in neodvisnostjo, ki jo starši puščajo otroku, in z ustreznimi pričakovanji do otroka. Raziskovala je tudi povezavo med pozitivnimi stališči
do nenasilne vzgoje, ustreznimi pričakovanji do otrok in ustreznimi stališči do
omejevanja moči in neodvisnosti pri otroku z manjšim stresom in povezanost kvalitete partnerskega odnosa s stresom.
Z raziskavo, ki je bila zastavljena kvantitativno in je pokrivala širok spekter področij, glede na raziskave in domneve močno povezanih med seboj, smo dobili
pomembne smernice k bolj poglobljenemu razmišljanju, ki ga je začela že Mary
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Main. Njena temeljna ugotovitev pri raziskovanju je že bila v smeri, da se iz roda
v rod bolj kakor vedenje ponavlja način notranje organiziranosti izkustva, kakor
potrjujejo tudi nekatere sodobne raziskave. Zlorabljeni otroci ne zrastejo vedno v
nasilne starše, vendar imajo pogosto hude težave že pri zmernih, nenasilnih vzgojnih metodah, to pa jih vodi v permisivni starševski stil. Zaradi odpora do bolečin,
ki so jih sami doživeli v otroštvu, svojim otrokom neradi postavljajo meje ali pa ne
vztrajajo pri njihovem upoštevanju. Poleg tega so rezultati pokazali tudi nepovezanost stališč do starševske vloge z izraženo kvaliteto zadovoljstva v partnerskem
odnosu; to bi lahko pomenilo, da je starševska drža manj povezana s partnerskim
odnosom in narobe, kakor so nekatere raziskave ugotavljale in kakor trdi sistemska
družinska teorija. Razmišljamo tudi, da se povezanost teh dveh vlog kaže na globlji
ravni, kakor smo jo lahko izmerili s kvantitativnim načinom merjenja. Prav tako
nas je presenetilo, da starševstvo ni povezano s stresom, ki ga doživlja posameznik, temveč da samski izražajo celo višjo stopnjo stresa. To nam je prav tako dalo
smernice za razmišljanje, ali so res otroci vzrok za stres pri odraslem, ali se je stres,
ki ga doživlja odrasli, dejansko prenesel iz doživetij v primarnih odnosih in so otroci kvečjemu sprožilni dejavnik. Rezultati namreč kažejo, da so najbolj pod stresom
prav samski in ne ljudje v partnerskih odnosih, pa tudi ne starši.
Mnoge raziskave so iskale vpliv ravnanja staršev na otroke, vpliv kaznovanja,
vpliv zanemarjanja, vpliv partnerskega odnosa na otroke, vpliv stresa na otroke s
kvantitativnim načinom merjenja in so seveda dobili zanimive rezultate, širok vpogled v različne problematike (npr. šeškanje, zanemarjanje) vendar pa smo opazili
tudi, da so se avtorji, ki so starševstvo raziskovali kvalitativno in longitudinalno,
prikopali do veliko globljih dinamik in do globljega razumevanja starševstva kot
zelo kompleksne vloge in kot nepretrganega in nikoli dokončanega procesa posameznika. Naloga tako prinaša nov vpogled v dinamiko in globino starševstva in v
specifično vlogo starševstva v življenju posameznika.
Katarina Kompan Erzar
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