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Anja Kozina
Povezava med travmatiziranostjo v primarni družini in nezvestobo v partnerskih
odnosih. Doktorska disertacija. Mentor Robert Cvetek. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013. 228 str.
Doktorska naloga Anje Kozina, ki jo je zagovarjala dne 26. junija 2013, obsega
228 strani. Po uvodnem besedilu sledi dvanajst poglavij, od katerih jih sedem predloži teoretično podlago za raziskavo, pet poglavij pa opisuje empirično raziskavo.
Sledijo še sklep, povzetek in ključne besede ter reference. Poglavja so tipična za
takšno empirično raziskovalno delo in ustrezna.
Avtorica v svoji disertaciji obravnava področje nezvestobe v partnerskem odnosu med odraslimi in povezanost tega fenomena z nekaterimi psihološkimi značilnostmi, kakor so travmatska izkušnja v otroštvu, stili navezanosti, družinsko
okolje, samospoštovanje. Pomemben del njene disertacije pa se osredotoča tudi
na značilnosti procesa zakonske in družinske terapije pri težavah z nezvestobo v
partnerskem odnosu.
V obširnem teoretičnem uvodu izčrpno obdela vse pomembnejše vsebine, ki
se navezujejo na obravnavano področje – torej nezvestobo, travmatsko izkušnjo,
pomembne značilnosti izvorne družine, teorijo navezanosti, samospoštovanje in
psihoterapevtsko pomoč parom s problemom nezvestobe. Doda tudi posebno
poglavje o teološkem pogledu na nezvestobo. Poglavja so logično razporejena.
Teoretični del je kakovosten in na visoki znanstveni ravni, saj so reference, na katere se sklicuje, res sodobne, ustrezne, izčrpne in vsebinsko bogate. Vsebina je
prek ustrezne, obširno obdelane literature dobro artikulirana in smiselno predstavljena.
Empirični del naloge se deli na dva dela. Prvi del je širša raziskava o povezanosti nezvestobe z različnimi psihološkimi značilnostmi. V njej je vsaj delno sodelovalo petsto pet udeležencev, v celoti pa štiristo dvainštirideset. Avtorica je uporabila uveljavljene vprašalnike za merjenje pomembnih lastnosti izvorne družine
(pozitivno vzdušje, vzajemnost in jasnost pričakovanj, družinski ponos, vsiljevanje,
zlorabljajoča klima itd.), otroške travmatiziranosti (čustvena, fizična in spolna zloraba in fizično zanemarjanje), samospoštovanja in stilov navezanosti. Dodana so
bila še vprašanja o demografskih podatkih in o tem, ali je bil udeleženec kdaj prevaran oziroma ali je kdaj varal. Drugi del empirične raziskave je zajemal raziskovalno vprašanje o značilnosti terapevtskega procesa pri težavah z nezvestobo in
terapevtovo oceno udeležencev terapije. V terapijo je bilo vključenih devetindvajset zakonskih in družinskih terapevtov; obravnavali so par ali posameznika, ki je
kot vzrok prihoda na terapijo navedel težave z nezvestobo. Informacije so bile
pridobljene z vprašalnikom, oblikovanim za te namene, odgovori pa analizirani s
kombinacija teorije in analize vsebine. Metoda raziskave je bila kvalitetna in ustrezna za cilje raziskave.
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Analiza rezultatov je na visoko zahtevni ravni in kaže na avtoričino poglobljeno
poznavanje statističnih analiz. Avtorica v prvem delu ustrezno prikaže osnovne
rezultate in povezave (oz. razlike med skupinami, kjer je to ustrezno) med merjenimi lastnostmi. Uporabi pravilne postopke, ki jih prikaže z ustrezno natančnostjo.
Pomembne ugotovitve tega dela raziskave pomenijo rezultati o nastopanju nezvestobe in o razlikah v razumevanju med starejšimi in mlajšimi. Predvsem pa so
pomembne ugotovitve o povezanosti nezvestobe udeleženca z njegovim fizičnim
in psihičnim zanemarjanjem. Ugotovila je tudi, da so bili prevarani večkrat deležni
fizičnega zanemarjanja v izvorni družini, v primerjavi s tistimi brez izkušnje z nezvestobo. Tako pri nezvestih kakor pri prevaranih je ugotovila višjo stopnjo zlorabljajoče klime in večjo zlorabo substanc. Nekatere od teh ugotovitev potrjujejo
tudi ocene terapevtov, ki so v obravnavanih primerih v večji meri zaznali avtoritativni ali permisivni slog vzgoje, ločitve staršev, navzočnost alkohola in nezvestobe
pri starših, v velikem procentu (kar 95 %) pa po ocenah terapevtov v izvorni družini niso spoštovali meja. Avtorica je ugotovila tudi, da imajo nezvesti pomembno
nižje samospoštovanje kakor tisti brez izkušnje z nezvestobo.
V drugem delu raziskave, v katerem raziskuje terapevtski proces udeležencev
z nezvestobo, pa je avtorica ugotovila, da zakonski in družinski terapevti težave z
nezvestobo rešujejo na različne načine. V večini primerov so opazili faze, ki so se
vrstile med procesom, vendar se je tudi pri tem izkazalo, da se faze med seboj
močno prepletajo, število faz pa je odvisno od vsakega primera posebej. Za najbolj
pomembnega se je izkazal varen, spoštljiv in sprejemajoč odnos med terapevtom
in klientom. Poleg teh ugotovitev je avtorica odkrila tudi druge, na primer pomen
spodbude in usmerjanja klienta, da raziskuje svoje želje, potrebe in občutke in jih
izraža.
Razprava je ustrezna in izčrpna, avtorica primerno razloži rezultate in jih ustrezno poveže s teoretičnimi ugotovitvami in s preteklimi raziskavami. Ob tem se
zaveda tudi omejitev same raziskave, ki jih prikaže v posebnem poglavju.
Glede na razširjenost problematike nezvestobe v sodobni slovenski družbi ima
to delo velik pomen za področje zakonske in družinske terapije. Ugotovitve doktorskega dela so pomembne za znanstvenoraziskovalno poznavanje področja nezvestobe – tako z vidika teoretičnega razumevanja kakor tudi z vidika praktične
uporabe v terapevtski obravnavi.
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