Nove doktorice in novi doktorji znanosti
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Blaž Žabkar
Vloga očeta pri vzgoji, problematično vedenje otrok in relacijska družinska terapija. Doktorska disertacija. Mentor: Barbara Simonič. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017.
Doktorska disertacija z naslovom Vloga očeta pri vzgoji, problematično vedenje otrok in relacijska družinska terapija, ki jo je pripravil Blaž Žabkar, je izvirno
znanstveno-raziskovalno delo, ki se posveča obravnavi vloge očeta v družinskem
sistemu. Avtor poseben poudarek daje raziskovanju te vloge v okviru pojavljanja
in obvladovanja problematičnega vedenja otrok, v ta okvir pa vključuje tudi paradigmo in pristop relacijske družinske terapije.
Delo temelji na razumevanju pomena medosebnih odnosov v družinskem sistemu. Družino in družinske odnose obravnava v kontekstu sistemske paradigme, kjer
imajo vsi deli družinskega sistema pomembno vlogo pri ohranjanju ravnovesja.
Avtor se osredotoča na vlogo očeta in njegovo (ne)vključenost v družinsko življenje, ki se odraža v različnih smereh: ali predstavlja možnost in priložnost za rast,
razvoj in napredek otrok, ali pa predstavlja slabost in motnjo v delovanju družinskega sistema. Avtor te vidike najprej predstavi v teoretičnem delu, empirično pa
jih raziskuje v okviru dveh raziskav. V teoretičnem delu z vidika splošne sistemske
teorije in kibernetike družino poglobljeno predstavi kot kompleksen sistem. Kot
dva vidika, kjer se kažejo funkcionalni ali nefunkcionalni vzorci družinske dinamike,
izpostavi komunikacijo in čustveno dinamiko. V nadaljevanju se podrobno posveti
obravnavi vloge očeta v družini, kjer izpostavlja psihološke, sociološke in duhovne
vidike te vloge. Ugotavlja, da se je vloga očeta skozi zgodovino zelo spreminjala
(npr. vključenost in nevključenost v družinsko življenje in vzgojo otrok), ne glede
na to pa ugotavlja, da je vloga očeta bila in je, v primerjavi z vlogo matere, edinstvena, nezamenljiva in da predstavlja pomemben doprinos h kvaliteti družinskega
življenja in kvalitetni vzgoji otrok. Nato se posveča opredelitvi pogojev za zdrav
otrokov razvoj, v tem okviru pa opredeli tudi vidike, ki vodijo k problematičnemu
vedenju otroka – to razume kot posledico neprimernega starševstva in starševskih
vlog. Teoretični del se zaključi s predstavitvijo relacijske družinske paradigme in
terapije, kjer se avtor osredotoči na vidike, ko je ta pristop pri obravnavi problematičnega vedenja otrok mogoče uporabiti kot intervencijo za delo s starši. To je tudi
izhodišče raziskovanja v empiričnem delu doktorske disertacije, ki ima dva dela.
Prvi del je kvantitativne narave ter podaja pregled stanja na področju družinskih
odnosov (pri čemer razlikuje vidike vloge očeta in vloge matere) in težavnega vedenja otrok, s tem pa poskuša odgovoriti na vprašanje, kako je očetova vloga v
družinskem sistemu povezana s problematičnostjo otrokovega vedenja. Drugi del
empirične raziskave je kvalitativne narave in se osredotoča na raziskovanje spremembe v družinskih odnosih, starševskih vlogah in težavnem vedenju otrok v procesu vključenosti v terapevtsko obravnavo po metodi relacijske družinske terapije.
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Blaž Žabkar je z doktorsko disertacijo izkazal kompetentnost pri razumevanju
globljih dinamik oblikovanja starševskih vlog in njihovega vpliva na razvoj dinamike problematičnega vedenja pri otrocih, izrazito pa se je izkazal pri poglobljenem
opisu vloge očeta, saj je strnil različne poglede in jih združil z razumevanjem paradigme relacijske družinske terapije, kar predstavlja nadgradnjo obstoječih študij
s tega področja. Doktorska disertacija je tako poglobljena in izčrpna razprava in
raziskava o temeljnih pojmih, ki se povezujejo z vlogo očeta in njenim pomenom.
Kandidat je delo, ki ga je zahtevala priprava disertacije, opravljal suvereno, s tem
pa potrdil svojo znanstveno-raziskovalno kompetentnost.
Doktorska disertacija prinaša nekaj pomembnih ugotovitev, ki so uporabne tako
za starše, ki se znajdejo pred vprašanji in dilemami pri vzgoji otrok ali v primerih,
ko se ustvarja njihova starševska identiteta očeta ali matere, na drugi strani pa
ugotovitve prispevajo tudi k razvoju psihoterapevtske prakse in modela relacijske
družinske terapije. Ugotovitve kažejo, da se očetovska in materinska vloga razlikujeta in da v nekaterih dimenzijah tudi različno prispevata k razvoju problematičnega vedenja. S strani očeta je za otroka še zlasti pomembno postavljanje meja,
komunikacija in spodbujanje sposobnosti – lahko bi rekli, da oče daje trdnost in
da z zaupanjem in vero v otroka širi njegov repertoar vedenj, ki mu omogočajo
bolj suvereno in kompetentno vstopati v svet. Disertacija prispeva tudi k spoznanjem o procesu relacijske družinske terapije pri delu s starši otrok s problematičnim
vedenjem, saj potrjuje učinkovitost terapevtske obravnave, ki se kaže v nižji stopnji s strani staršev zaznane intenzivnosti težavnega vedenja otrok, s tem ko se
poveča aktivno sodelovanje očeta v skrbi za otroka in naraste pozitivna čustvena
naravnanost.
Dejstvo torej je, da je vloga očeta pri doseganju zdravja in funkcionalnosti družinskega sistema izrednega pomena. Odgovornost očeta ni le v materialni skrbi za
družino, pač pa tudi v njegovi čustveni in mentalni aktivni vključenosti v družinsko
življenje. Očetova vloga je edinstvena in nezamenljivo dopolnjuje vlogo matere v
družini. Razmišljanje o podpori očetovstvu in pomenu njegove vloge je zato za
našo družbo dodaten izziv in potreba.
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