Nove doktorice in novi doktorji znanosti
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Mateja Katona
Navezanost na mater in doživljanje materinstva. Doktorska disertacija. Mentor: Katarina Kompan Erzar. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016. 335 + XXIII str.
V nalogi se avtorica Mateja Katona loteva raziskovanja enega najkompleksnejših
odnosov v družinskem sistemu – odnosa med materjo in hčerjo. V raziskavi ji je uspelo integrirati in povezati telesni, čustveni in odnosni razvoj deklice z razvojem in kvaliteto materinstva ter umeščenostjo mlade mamice v družinski in zakonski sistem.
Kot terapevtka z večletnimi izkušnjami in dolgoletna sodelavka pri vodenju skupin za mlade mamice z dojenčki je avtorica uspela pridobiti poglobljen uvid v jedro
negotovosti in nezadovoljstva v materinstvu ter pokazala, kako se prestrašena
navezanost na mater povezuje z višjim starševskim stresom mlade matere (posledično slabšim stikom z dojenčkom), slabšo diferenciacijo od izvorne družine ter
večjim nezadovoljstvom v zakonu.
V nalogi je natančno in temeljito opisala razvoj ženske od rojstva do materinstva in poudarila specifike tega razvoja tako s fiziološke, nevrološke kot tudi čustvene plati. Največja vrednost naloge je, da poleg obširne kvantitativne raziskave
vključuje tudi kvalitativni del, v katerem je opisan proces dela v skupini za mlade
mamice z dojenčki ter vpliv obiskovanja skupine na izboljšanje odnosa med mlado
mamico in dojenčkom. Ta uvid nato razkriva globino pomena odnosa mati–hči
skozi vse življenje ženske ter nenadomestljivost matere v hčerinem življenju.
Analiza podatkov opozarja na pomen nivoja doživljanja starševskega stresa pri
hčeri – tiste hčere, ki doživljajo višji starševski stres, svojo materinsko vlogo opravljajo težje. Hčere, ki doživljajo višji starševski stres, so manj diferencirane od svoje izvorne družine in so v odnosu do matere in partnerja/moža manj zadovoljne.
Višji starševski stres ni brez povezave z negativnim, nepristopnim in nezavzetim
starševstvom matere in očeta v obdobju hčerinega odraščanja. Pomembna je tudi
vloga očeta, ki lahko s svojo pozitivno prisotnostjo in zavzetostjo omogoča, da je
odnos med hčerjo in materjo boljši. Najvišji stres doživljajo prestrašeno navezane
hčere, ki v odnosu z materjo doživljajo najmanj bližine in največ tesnobe. Pri njih
se je se slabši odnos med materjo in hčerjo nakazoval že v obdobju prehoda v
materinstvo v obliki in načinu pomoči, ki ga je hči prejela od svoje matere.
Pomenljivo odkritje naloge je še, da je obiskovanje skupine za mlade mamice
slednjim dostikrat odločilna oblika opore – sploh tistim, ki so na svoje matere prestrašeno navezane. Kot pravi avtorica, je »Materinstvo posebej v začetnem obdobju brez pomoči lahko težko in stresno, vendar nosi tudi največjo obljubo in potencial za spremembo vzorcev, ki omogočajo medgeneracijski prenos navezanosti,
s tem pa tudi način regulacije stresnih situacij in čustev ter prenos starševskega
vedenja v naslednje generacije«.
Ugotavlja tudi, »da matere po zaključku skupine doživljajo interakcijo z otrokom
bolj funkcionalno, da znižajo pričakovanja in lažje sprejemajo otroka in svoje ob-
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čutke glede otroka in materinstva. Pri prestrašeno navezanih hčerah smo po zaključku skupine za mlade mamice izmerili nižje ravni starševskega stresa, višje
ravni diferenciacije od primarne družine in lažje jim je bilo biti mati«.
Naloga ponuja konkreten in znanstveno utemeljen vpogled v kompleksnost
materinstva in je zato neprecenljive vrednosti za terapevte, ki se ukvarjajo z mladimi družinami, ženskami in materami. Hkrati pa omogoča tudi aplikacijo poglobljenega terapevtskega znanja na vodenje skupin za mlade mamice z dojenčki, ki
brez te globine ne bi prineslo zaželenega učinka.
Ob množici najrazličnejših sodobnih teoretičnih (in žal prevečkrat tudi ideoloških) razglabljanj o materinstvu ter vlogi matere v razvoju ženske predstavlja naloga izredno pomemben doprinos, saj se ji uspeva dotakniti dejanske globine in
nezamenljivost konkretne biološke matere v razvoju vsake deklice in ženske ter
pokazati, da mati, tudi če je hči nanjo prestrašeno navezana, ostaja v njeno notranjost globoko vrisana – to pa lahko, če hči v svojem okolju ne more dobiti ustrezne
strokovno-terapevtske opore, onemogoči razvoj zadovoljujočega materinstva. S
tem vpogledom in konkretnimi ugotovitvami o razvoju materinstva skozi diferenciacijo od primarne družine in dograjevanje organskega sistema navezanosti si
naloga zasluži tudi objavo in predstavitev širši javnosti.


Katarina Kompan Erzar

