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Doktorsko delo Tjaše Stepišnik Perdih obravnava področje fizioloških mer ču-
stev in njihovega pomena v procesu relacijske zakonske in družinske terapije. Gre 
za novejši psihoterapevtski pristop, ki osrednjo težo daje predelovanju čustev oz. 
afektov, ki jih pojmuje kot psihobiološka stanja. Kljub dobri teoretični utemelje-
nosti pomena telesa in čustev je ustrezno empirično preverjanje telesnega vidika 
doživljanja in predelovanja čustev v tem psihoterapevtskem pristopu do sedaj 
manjkalo. 

Avtorica je tako poleg pregleda dosedanjega znanstvenoraziskovalnega znanja 
na področju čustev ter fizioloških odzivov telesa – še posebej v kontekstu psiho-
terapije – v prvem delu raziskave preverjala telesne odzive na različne vrste čustev. 
Pri tem se je usmerila na temperaturo kože, temperaturo zunaj telesa, toplotni 
tok ter prevodnost kože. Z uporabo standardiziranega seta za vzbujanje različnih 
vrst čustev je avtorica ugotovila, da obstajajo med različnimi čustvi statistično po-
membne razlike vsaj v enem parametru obravnavanih fizioloških mer.

V drugem delu je kandidatka z analizo 30 udeležencev, ki so bili vključeni v rela-
cijsko zakonsko in družinsko terapijo, ugotovila, da se zmožnost čustvenega proce-
siranja v času od začetka do konca terapije pomembno poveča, sprememba pa je 
v primerjavi z udeleženci v kontrolni skupini izrazita. V tretjem delu se je avtorica 
podrobneje lotila preučevanja telesnih odzivov ob čustvenem doživljanju v realni 
psihoterapevtski situaciji. Ugotovila je, da se ob koncu procesa relacijske zakonske 
in družinske terapije pri obravnavanih klientih kaže izboljšano ravnanje s čustvi, kar 
izkazujejo tudi fiziološke mere. Rezultati pa tudi kažejo, da je znotraj tega psihote-
rapevtskega procesa fiziološke reakcije med partnerjema mogoče uglasiti in da 
obravnavane intervencije omogočajo tudi regulacijo telesnega vzburjenja.

Raziskava ima velik pomen za področje relacijske zakonske in družinske terapi-
je, pa tudi psihoterapije na splošno. Njena odlika je predvsem zanašanje ne le na 
samoporočevalske merske inštrumente (kot so vprašalniki), ampak tudi na ustre-
zne fiziološke mere. Ugotovitve doktorskega dela so pomembne za znanstveno-
raziskovalno poznavanje področja čustev in telesnih odzivov v psihoterapiji – tako 
z vidika celostnega teoretičnega razumevanja kot tudi praktične uporabe v psiho-
terapevtski obravnavi. 
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