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MOTNJE PREHRANJEVANJA

Na splošno o prehranjevanju in motnjah prehranjevanja

Sir Toby: ”Ali ni naše življenje sestavljeno iz štirih elementov (zemlja, zrak,ogenj in voda)?”
Sir -Andrew: ”Zares, tako pravijo; toda jaz mislim, da je prej sestavljeno iz jedenja in pitja.”
Sir Toby: ”Ti si učenjak; torej jejmo in pijmo.”
William Shakespeare (1623/1936)
(Logue, 1991)

Človek se z rojstvom znajde v svetu raznovrstnih potreb. Mnoge med njimi lahko sprva zadovoljuje
le spomočjo drugih, v času zorenja in razvoja pa postaja pri njihovem zadovoljevanju dejavnejši in
samostojnejši. Zadovoljitev fizioloških potreb je nujna za fizično preživetje, zadovoljitev psihičnih
potreb zagotavlja psihološko ravnotežje. Fiziološke potrebe se mnogokrat pojavljajo na psihološkem
nivoju in obratno.
Potreba po hrani je ena izmed prvih in temeljnih potreb s katero se človek sooči v življenju. Hranjenje
otroka potolaži, umiri in sprosti, saj preko hrane ponovno vzpostavi homeostazo. Z ustrezno
zadovoljitvijo te potrebe dobi prvo izkušnjo ugodja v življenju, saj pri hranjenju doživlja čutno
ugodnje in vznemirjanje, ki mu ga prinaša sesanje. Primarna izkušnja hranjenja je neločljivo
povezana tudi z občutki varnosti, sprejetosti, ljubljenosti in pomembnosti (Tomori, 1990). Ali, kot
pravi Praper, otrok z navado sesanja izkorišča svojo oralno avtoerotično odzivnost in s tem premaguje
občutek osamljenosti in bojazni ter na ta način preko simbioze z materjo dosega psihično in
fiziološko ravnotežje (Praper, 1992). Zato je ravno toliko kot sama hrana pomemben akt hranjenja,
saj zadovoljuje temeljne psihične potrebe. Ta zgodnja izkušnja (ugodna ali neugodna) ni nikoli
popolnoma zabrisana, temveč ostaja v posameznikovi podzavesti kot prototip ugodja, tolažbe,
zadoščenosti in zadovoljstva (Luban-Plozza, Poldiger in Kroger, 1993). Hranjenje (dojenje)
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predstavlja tudi enega izmed pomembnih komunikacijskih kanalov med otrokom in materjo. Med
dojenjem se razvije govorica oči in preko vzpostavljenega čustvenega kontakta mati prenaša na
otroka svoja psihična stanja.Tudi kasneje, ko otrok ni več v simbiozi z materjo, ostajata hrana in
hranjenje pomemben vir komunikacije, saj starši preko hrane posredujejo svoja stališča in vrednote
(“Pridni otroci vse pojedo.”), jo uporabljajo kot sredstvo nagrajevanja (“Če boš vse pojedel, se boš
lahko igral s sosedovim otrokom.”) in kaznovanja (“Ne maram te, ker se grdo obnašaš pri mizi.”) ter
tako obvladujejo odnos z otrokom. Otrok tako že zelo zgodaj vključi hrano v doživljanje odnosov z
zanj pomembnimi ljudmi. Izkušnja hrane kot sredstva za odpravljanje stiske in doseganje prijetnega
počutja se lahko kasneje v življenju reaktivira in postane nadomestilo za resnična čustva, ki izhajajo
iz intimnega odnosa z drugimi ljudmi. Tako lahko posameznik najde uteho v hrani, s katero teši
čustveno lakoto, tesnobo, osamljenost, občutke lastne neustreznosti in notranje praznine.
Motnje prehranjevanja, ki so sprva le reakcija ne neugodje ali znak neuspelega reševanja začasnih
težav, se lahko razvijejo v resen problem sam zase. Začaran krog je sklenjen, ko se zapletenemu
duševnemu dogajanju pridružijo še spremljajoče telesne spremembe in načeto telesno zdravje
(Tomori, 1990).

Patološko nasproti zdravemu prehranjevanju

Kdaj hranjenje postane abnormalno oz. patološko in od katere točke dalje lahko že govorimo o
motnjah prehranjevanja ?
Preden si skušamo odgovoriti na vprašanje kaj so motnje prehranjevanja, koga napogosteje
prizadenejo in kakšne so pojavne oblike, si je vredno zastaviti vprašanje, kaj sploh je “normalno”,
običajno hranjenje.
V številni literaturi, ki je na voljo o motnjah prehranjevanja redko zasledilmo opredelitve ali kriterije,
ki bi pomagali enoznačno in eksplicitno odgovoriti na zgoraj zastavljeno vprašanje. Seveda tudi tukaj
takoj naletimo na znan problem, kaj je normalno v odnosu do nenormalnega, motenega ali celo
bolezenskega. Na voljo imamo štiri standardne kriterije.
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Prvi, statistični kriterij izhaja iz relativne pogostosti določene karakteristike vedenja v splošni
populaciji. Po tem kriteriju označimo za patološki fenomen, ki je relativno redek (pri normalni
porazdelitvi zavzame skrajni dimenziji). Očitna pomanjkljivost tega kriterija je, da je odvisen od
arbitrarne prelomne točke.
Drugi kriterij jemlje za izhodišče socialne norme in je podoben statističnemu v tem, da statistično
redke pojave označi za nenormalne, pri čemer uvede dodaten kriterij za relevantno dimenzijo
vedenja. Vedenje, ki prestopa meje socialne sprejemljivosti, se tako smatra za manifestacijo
patološkega.
Tretji kriterij temelji na psiholoških teorijah, po katerih se označi za patološko tisto psihološko stanje
ali vedenje, ki zahteva profesionalno pomoč. Pomanjkljivost tega kriterija je podobna kot pri kriteriju,
ki izhaja iz socialnih norm, le da izhodiščne norme izhajajo iz implicitnih vrednot posameznih šol in
ne iz širše družbe.
Četrti kriterij je kriterij subjektivnega neugodja in izhaja iz posameznikovega prepoznavanja in
priznavanja psihološke motnje. Ta je še najbolj podoben pristopu, ki ga uporablja somatska medicina
(Gorenstein, 1989).
Ne glede na pristop oziroma izhodišče iz katerega nadalje izpeljemo kriterij
zdravega/patološkega, je dejstvo, da ne moremo postaviti jasne, enoznačne meje med obema
poloma. Med zdravim in patološkim obstaja kontinuum znotraj katerega je območje, kjer
težko opredelimo, kaj je že in kaj še ni motnja, in to velja prav tako za področje
prehranjevanja.

Prehranjevanje, ki odstopa od običajnega

Obstajajo situacije, ko posameznik zaužije neobičajne količine hrane. Kadar je kljub zadostni količi
zaužije manj, kot jo porabi za metabolizem in ohranjanje življenjskih funkcij, govorimo o anoreksiji
ali pomanjkanju apetita. Razlogi za to so različni in eden je lahko ta, da druge vrste potreb in iz tega
izhajajoče vedenje postanejo v določenem trenutku za posameznika pomembnejše (to je še bolj
očitno pri živalih, npr. v času zimskega spanja ali inkubacije) in tako za določen čas potisnejo v
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ozadje potrebo po hrani in hranjenju. Pomanjkanje apetita in s tem nezadosten vnos hrane je lahko
tudi posledica bolezni ali vpliva različnih substanc na človekov organizem. Znano je, da različne
stimulativne droge zmanjšajo občutek lakote in potrebo po hrani (npr.ecstasy). Anoreksija je lahko
tudi spremljajoči simptom različnih psiholoških motenj, kot so naprimer depresija, manija,
anksioznost (Logue, 1991). Anoreksija pa je lahko bolezen sama zase in v tem primeru govorimo o
anoreksiji nervozi. Bistven moment, ki loči anoreksijo nervozo od prej omenjenih primerov, je v
tem, da tu ne gre za pomanjkanje apetita (kar anoreksija dobesedno pomeni), temveč za namerno
omejen vnos hrane in obsesivno težnjo po suhosti, pri čemer je lakota in želja po hrani bolj ali manj
prisotna, vendar močno kontrolirana.
Ne glede na razlog za premajhno količino zaužite hrane, se posledice vedno odražajo na zmanjšanju
telesne teže. Zmanjšanje telesne teže je v večini primerov reverzibilno, saj se teža ponovno poveča,
ko je količina zaužite hrane večja od energetske porabe.
Tudi fagomanija oz. pretirana ješčnost, ki se odraža v prevelikem vnosu hrane, predstavlja odklon od
ravnovesja med porabo in količino zaužite hrane. Posledice se običajno kažejo v prekomerni telesni
teži oz. debelosti, ni pa nujno. Prekomerno hranjenje in debelost nista vedno povezana med seboj
(Louge, 1991). Kadar se oseba, ki zaužije prekomerno količino hrane, le-te na kakršen koli način
znebi oz. odstrani iz organizma, preden se začno presnovni procesi, se telesna teža ne poveča. Kadar
gre za zaželeno in namerno odstranitev zaužite hrane (neredko enormnih količin) iz telesa z
bruhanjem ali uporabo laksativov z namenom, da se obdrži želena telesna teža, govorimo o bulimiji
nervozi.

Vrste motenj prehranjevanja

Po DSM-IV (1994) je psihična motnja opredeljena kot klinično pomembno vedenje ali psihološki
sindrom oz. vzorec pri posamezniku, ki je povezan s trenutno težavo (npr. boleč simptom) ali
nezmožnostjo (npr. oslabitev ene ali več pomembnih področij funkcioniranja), ali pomembno
naraščajočim tveganjem smrti, bolečine, nezmožnosti ali, pomembno izgubo svobode.Ta sindrom ali
vzorec ni nujno samo pričakovan in kulturno priznan odgovor na določen dogodek, npr. smrt
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pomembne osebe. Ne glede na primarni vzrok mora na splošno upoštevati manifestacijo vedenjske,
psihične ali biološke disfunkcije pri posamezniku. Deviantno vedenje ali konflikt, ki je primaren med
posameznikom in družbo, še ni psihična motnja, dokler odklon ali konflikt ni prepoznan kot simptom
ali disfunkcija pri posamezniku.
Karakteristično za motnje prehranjevanja so resne motnje v prehranjevalnem in z njim povezanem
vedenju. Kot sem že omenila, je za anoreksijo nervozo značilno zavračanje minimalne normalne
telesne teže (glede na starost in višino), za bulimijo nervozo pa ponavljajoče se epizode basanja s
hrano (binge eating) katerim sledi neustrezno kompenzacijsko vedenje, kot je samopovzročeno
bruhanje, zloraba laksativov, dievretikov ali drugih medikamentov, stradanje ali pretirana telesna
aktivnost. Za obe motnji je značilna tudi motena precepcija oblike telesa in telesne teže.
Med vse bolj pogoste in prepoznane motnje prehranjevanja spada tudi kompulzivno prenajedanje.
V DSM-IV ali ICD-10 lahko to motnjo najdemo uvrščeno pod atipične motnje prehranjevanja.
Značilno za tovrstno motenost je nekontrolirano jedenje, katerega posledica je običajno prekomerna
telesna teža, ni pa nujno. Epizode basanja s hrano niso tako izrazite kot pri bulimiji nervozi in imajo
manj jasen začetek in konec. S to vrsto motnje se v nadaljevanju ne bom ukvarjala, temveč se bom
bolj podrobno posvetila dvema najbolj značilnima motnjama prehranjavanja, anoreksiji nervozi in
bulimiji nervozi.
Seveda nam diagnoza, ki je postavljena na osnovi popisa bolezenskih znakov in zgodovine poteka
pojavljanja le-teh (na tem sloni ateoretični sistem klasifikacij motenj po DSM-IV), ničesar ne pove o
psihodinamičnem razumevanju bolezni, niti ne olajša razumevanja intrapsihičnega dogajanja pri
posamezniku. Temu se lahko približamo le s klinično psihološko diagnostiko oz. oceno, ki nam daje
celostno podobo osebnosti in njenega funkcioniranja v določenem času in prostoru ter medosebnih
odnosih. Diagnoza, ki izhaja zgolj iz bolezenskih znakov in motenega vedenja ne zadostuje za
načrtovanje in potek zdravljenja, temveč je potrebno posamezne simptome in vedenje prepoznati v
njihovi funkciji oz. jim dati psihologični pomen, ki ga imajo za posameznika (Pačnik, 1995).
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ANOREKSIJA NERVOZA

Opredelitev

V literaturi najdemo različne navedbe, kdo in kdaj je prvi opisal anoreksijo nervozo. Zgodovinski
razvoj te bolezni lahko razdelimo v štiri obdobja.
V prvem obdobju so skušali motnjo navezovati na neke vrste sugestivnih procesov. Tako Strober
navaja Williama Hammonda, ki je v svoji monografiji Fasting girls:Their Phisiology and Pathology,
izdani leta 1879, opisal primere anoreksije nervoze iz srednjega veka, čeprav takrat bolezen še niso
tako poimenovali. Iz Hammondovega dela je znan primer redovnice iz Leichesterja, živeče v začetku
13.stoletja, ki naj bi sedem let uživala samo evharistijo, in svetnice iz Schiedama v 14.stoletju, ki naj
bi živela od majhnih koščkov jabolka (Strober, 1986).
Lubban-Plozza in sodel. omenja neapeljskega zdravnika Porta iz 16.stoletja in njegovo monografijo
Razmišljanje prominentnega filozofa Simona Porta o primeru mlade hčerke Magne, ki je živela dve
leti brez hrane in pijače, kot prvo delo o anoreksiji nervozi (Lubban -Plozza in sodel.,1993).
V drugem obdobju skušajo bolj jasno definirati simptome in patogenezo bolezni. Leta 1694 je
Richard Morton (po navedbah Luban-Plozzain sodel., 1993 naj bi bila ta razprava z naslovom
Atrofija živčne jetike objavljena že leta 1689, isto letnico omenja tudi Gordon, 1992) podal obsežen
opis anoreksije nervoze, ki je po Gordonovem mnenju tudi prvi jasen medicinski opis bolezni. Pod
oznako “stanje živčne atrofije”, katerega etiologijo je videl v moteni funkciji možganov in živcev, je
opisal izgubo apetita, odpor do hrane, shujšanje, hiperaktivnost in amenorejo. Pomembno v njegovem
delu je to, da je opozoril na vzajemen odnos med psihičnimi in telesnimi procesi.
V naslednjih dveh stoletjih se anoreksija nervoza redko pojavlja v medicinskih poročilih. Zanimanje
medicine za anoreksijo nervozo se ponovno pojavi, ko William Gull in Charles Lasague v drugi
polovici 19.stoletja, neodvisno drug od drugega, objavita študiji, kjer se anoreksija nervoza pojavi kot
samostojen sindrom. Lasague je v svojem takratnem delu navedel karakteristike te bolezni, kot so
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izbruh v adolescenci, pogostejše pojavljanje pri ženskah in njeno psihično komponento. Pri teh
pacientih je opažal tipično zanikanje, neobičajna stališča do hrane in patološke družinske interakcije
(Gordon,1992). Motnjo je pripisoval posebnemu stanju zavesti oz. duševni iztirjenosti in jo označil z
izrazom histerična anoreksija. Gull je sindrom poimenoval histerična apepsija, ki naj bi ga
povzročala funkcionalna okvara želodčnih vej živca vagusa pri pacientih s histerično dispozicijo.
Kasneje je uporabil izraz anoreksija nervoza (Luban-Plozza in sodel.,1993). V svojem delu je
opisoval hiperaktivnost in izjemno energijo svojih pacientk, kljub njihovi sestradanosti in telesni
oslabelosti. Gordon izpostavi zanimivo vprašanje ali je pionirsko delo Gulla in Laseguea odgovor na
nenaden porast motenj v tem obdobju ali sta le redefinirala vedenje in simptome, ki so že obstajali,
pa niso bili prepoznani kot anoreksija nervoza (Gordon,1992).
Simmondsovo odkritje hipofizne kaheksije (huda splošna telesna oslabelost) leta 1914 predstavlja
vstop v tretje obdobje zgodovinskega razvoja anoreksije nervoze, ki je usmerjeno predvsem v
medicinski model bolezni. O anoreksiji nervozi se veliko piše, čeprav ni opaznega napredka v
razumevanju te zastrašujoče bolezni. Razlagajo jo kot endokrino bolezen in jo zdravijo z ekstrakti
hipofize. V tridesetih letih, ko postane jasno, da sta anoreksija nervoza in Simmondova bolezen dve
različni klinični entiteti, stopi v ospredje psihološka razlaga (Gordon,1992).
Tako se četrto obdobje v zgodovinskem razvoju anoreksije nervoze po letu 1940 odlikuje po
psihoanalitskih in fenomenoloških raziskavah in razlagah bolezni. Pod vplivom takratnega
psihoalitičnega razumevanja številni avtorji vidijo anoreksijo nervozo kot obliko konverzivne
histerije, katere jedro je simbolična fiksacija nezavednih konfliktov povezanih z oralno-sadističnimi
strahovi, oralno oploditvijo in drugimi regresivnimi željami in primitivnimi fantazijami (simbolično
zavračanje seksualnosti). Intrapsihični konflikt in dinamika gonov naj bi tako igrala odličilno vlogo v
etiologiji in patogenezi anoreksije nervoze (Bruch, 1986).
Prva, ki podvomi v ta koncept je Hilda Bruch, ki s svojim delom o motnjah prehranjevanja,
objavljenim leta 1973, pomembno poseže v takratno pojmovanje in razumevanje bolezni. Pri svojem
delu z anoreksičnimi pacientkami odkriva pomembnost zgodnjih interakcij med otrokom in starši
(materjo) za razvoj otrokove psihične identitete. Jedro psihopatologije vidi v specifični konstelaciji
ego in osebnostnih deficitov, ki zajemajo neustrezno percepcijo in kognitivno označevanje
visceralnih in afektivnih stanj, napačno percepcijo telesnih meja in globok občutek neefektivnosti ter
pomanjkanje avtonomije. Stradanje pacientke z anoreksijo nervozo razlaga z vidika funkcionalnih in
adaptacijskih učinkov, predvsem izničenja občutkov pasivnosti, neefektivnosti in zunanje kontrole
(Strober, 1986).
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Poudarja, da je potrebno anoreksijo nervozo razumeti znotraj družinskega konteksta, pri čemer je
pomemben razvoj celotne osebnosti in ne le ozko področje psihoseksualnega razvoja. Predpostavlja
dva tipa anoreksije nervoze, in sicer primarni in sekundarni tip. Pri primarni obliki izpostavi tri
razločujoče in osrednje karaktaristike:
 popačeno telesno podobo, ki izhaja iz dejanske zmotne percepcije telesa kot debelega
 nesposobnost prepoznati notranja občutja in potrebe, posebno lakoto, pa tudi čustva na splošno
 prežemajoč občutek neefektivnosti, občutek, da dejanja, misli in občutja ne izvirajo aktivno iz
pacienta samega (njegovega selfa), temveč so pasiven odsev zunanjih pričakovanj in zahtev.
Gordon meni, da je pomanjkljiv občutek selfa, ki izhaja iz izkušenj v otroštvu, izjemno pomemben za
razumevanje, zakaj se anoreksija nervoza razvije ravno v adolescenci, ko je razvijanje avtonomije,
premoči in kompetentnosti kritično za dosego zrelosti in neodvisnosti od staršev.
Sekundarna ali atipična oblika anoreksije nervoze je bolj heterogena. Osnovna značilnost je prav tako
resna izguba telesne teže zaradi psihogenih faktorjev, pri čemer pa težnja za suhostjo in patološko
pomanjkanje avtonomije nista primarni karakteristiki. V središču atipične oblike je psihični konflikt,
ki je centriran okrog funkcij hranjenja in lahko izhaja iz množice osnovnih psihičnih težav, od
nevrotičnih do psihotičnih.
Čeprav razlikovanje med obema oblikama ni bilo povsem sprejeto ali vključeno v sedanje
diagnostične kriterije pa je za klinično prakso tovrstno ločevanje pomembno kot izhodiščna točka
terapije (Gordon, 1992).
Danes je vsesplošno sprejeto stališče, da je anoreksija nervoza kompleksna psihosomatska motnja, ki
je ne moremo zreducirati zgolj na fiziološki (somatski) ali psihični nivo, saj se nenehno medsebojno
prepletata in podpirata. Prav tako tudi pri iskanju etiologije zgolj v eni smeri, pa naj bo to biološka,
psihološka ali sociokulturna, ne pridemo daleč.
Garfinkel in Kaplan sta našla med diagnostičnimi kriteriji za anoreksijo nervozo, ki so izšli iz
kliničnega dela s pacientkami in množice raziskav v zvezi s to boleznijo, številne razlike. Večina jih
temelji na telesnih znakih in simptomih ter vedenju (npr. izguba telesne teže, strah pred
pridobivanjem telesne teže, amenoreja...) nekateri tudi na vsebovani psihopatologiji (npr. pretirano
zaščitniška mati, osebnostne spremembe pred ali med izbruhom bolezni,...).
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Najpomembnejše razlike med diagnostičnimi kriteriji se nanašajo na stopnjo izgube telesne teže,
starost ob nastopu bolezni in prisotnost endokrinih motenj, ki se manifestirajo kot amenoreja.
Avtorji so si enotni v tem, da mora biti za postavitev diagnoze anoreksija nervoza pri pacientki nujno
prisoten gon za suhostjo (drive for thinness), ki ga različni avtorji različno označujejo. Tako Bruchova
v zvezi s tem govori o “neizprosnem prizadevanju za suhostjo”, Theander o “prizadevanju za
suhostjo”, iz katerega izhajajo spremenjena stališča do hrane in hranjenja, Selvini-Palazzoli pa o
“namerni želji biti suh”. Tudi Zeigler in Sours postavljata kot kriterij za diagnozo “prizadevanje za
suhostjo kot zadovoljstvo samo po sebi”, medtem ko Crisp pod izrazom “fobija pred težo” razume
preobremenjenost pacientke s težnjo, da ohrani predpubertetno telesno težo in se izogne pridobivanju
teže (Garfinkel in Kaplan, 1986).
Bolezen se v večini primerov pojavi v obdobju pubertete in prizadene predvsem ženske oz. dekleta.
Kot sem že omenila, si avtorji niso povsem enotni glede starosti ob nastopu bolezni in v zadnjem
obdobju mnogi opuščajo ta kriterij, saj vse več žensk razvije anoreksijo nervozo v zrelejših letih
(Garfinkel in Kaplan, 1986).
Običajno se začne z dieto, ki jo na začetku težko ločimo od podobnih naporov za znižanje telesne
teže pri številnih adolescentih (Gordon, 1992). Pomembna razlika nastopi, ko težnja po manjši telesni
teži ni več sama sebi namen, temveč postane izolirano področje, preko katerega dekle kontrolira sebe
in druge. Bruchova meni, da način, kako dekleta izkusijo lakoto, odloča o tem, ali bo dieta ostala to,
kar naj bi bila, to je izguba nekaj kilogramov, ali pa postane kompulzivna sila, moč, ki dominira nad
njihovim celotnim življenjem. Izkušnja, da prenesejo lakoto, jih spodbudi, da gredo naprej (Bruch,
1978). Dieta se tako spremeni v postenje in nazadnje v namerno stradanje. Namesto občutkov
praznine, nemoči in potrtosti stopijo v ospredje občutki moči in evforije (Gordon, 1992, Garfinkel in
Kaplan, 1986). S svojo manipulativno močjo, ki izhaja iz telesnih simptomov in vedenja, dekle
obvladuje svoj položaj v družini, saj zavračanje hrane vzbudi pri drugih članih močne odzive in s tem
njihovo nemoč, da bi jo še naprej ignorirali. Prav tako tudi na socialnem nivoju pridobi moč, saj v
kulturi, kjer je vitkost vrednota, predstavlja utelešeno zmago.
Ko anoreksičarka izgubi določeno telesno težo in se pojavijo tudi telesni simptomi, zavzame bolezen
svojo lastno notranjo dinamiko, neodvisno od psihičnih in socialnih faktorjev, ki so jo povzročili.
Fiziološki faktorji tako “zaklenejo” anoreksičarko v njeno oslabljeno in podhranjeno stanje (Gordon,
1992).

PAGE

17

PAGE

18

Kakšna naj bi bila izguba telesne teže, da zadosti kriteriju?
Kot izhodiščno težo avtorji običajno jemljejo telesno težo pred nastopom bolezni ali normalno
idealno težo glede na določeno starost in leta. Nekateri postavljajo mejo pri 20% izgubljene teže in
več, drugi pri 25% in več (Garfinkel in Kaplan, 1986), Louge pa navaja celo samo 15% nižjo telesno
težo, kot je minimalna normalna telesna teža (Louge, 1991).
Rapidni izgubi telesne teže sledi porušeno endokrino ravnovesje, ki rezultira v izgubi menstruacije pri
dekletih oz. le-ta sploh ne nastopi, če je deklica še v predpubertetnem obdobju. Študije kažejo, da je
za ustrezno hormonalno delovanje pri ženskah nujno potrebna določena količina telesne maščobe
(Logue, 1991). Zanimivo je, da pride pri nekatreih pacientkah do amenoreje že pred nastopom
bolezni, kar lahko pomeni, da igrajo psihični faktorji zelo pomembno vlogo pri sami bolezni.
Na začetku bolezni pacientka pogosto doživlja neke vrste evforijo, podobno občutkom vznesenosti,
kot jih opisujejo ljudje, ki so se postili iz zdravstvenih ali religioznih namenov. Ti občutki ne trajajo
dolgo, na njihovo mesto pa stopi prevladujoč občutek depresivnosti.
Anoreksičarka se na vse načine bori proti ponovni pridobitvi telesne teže. Tako na začetku skriva
svoje shujšano telo pod ohlapnimi oblekami, na skrivaj odstranjuje hrano, da je ni treba pojesti (skriva
pod krožnik, zadržuje v ustih in kasneje izpljune, ipd.), pred kontrolo telesne teže zaužije večje
količine tekočine in tako umetno zviša svojo telesno težo in podobno. Ob vsem tem pa pretirano
telovadi, nekatere zlorabljajo tudi laksative in dievretike, oz. že po minimalni količini zaužite hrane
izzovejo bruhanje in se tako znebijo zanje ogrožujoče hrane. Svoje telesno stanje in počutje zanika
pred drugimi in pred samo seboj. Gordon meni, da je anoreksija nervoza tako kot alkoholizem
bolezen, kjer je nenehno prisotno zanikanje, in da je tudi sicer podobna boleznim odvisnosti, v tem da
vključuje odvisnost od oralnega vedenja in obsesivno preokupiranost z njim (zavračanje hrane)
(Gordon, 1992).
Pri anoreksiji nervozi ne gre za pomanjkanje apetita, saj pacientka nenehno misli na hrano oz. se tako
ali drugače ukvarja z njo. Pogosto zbira recepte, nakupuje in pripravlja hrano za druge. Obsedena je s
seštevanjem kalorij, ki jih zaužije in samo kalorija več kot je predvidela, jo lahko spravi v
narazumljivo stisko, občutke krivde in samozaničevanje. Hrana postane alfa in omega njenega
življenja. Karkoli počne, kjerkoli in s komerkoli je, vedno je prisotna misel na hrano, kar je jasno
ponazorjeno v naslednjem opisu, ki ga je podala neka pacientka z anoreksijo nervozo:
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“Ko sem prvič začela z dieto, sem si določila količino hrane, ki jo lahko dnevno pojem-običajno je
bila to ptičja porcija. Neskončno sem trpela, če je bil moj plan porušen z vabilom na kosilo. Pojesti
velik obrok sredi dneva, je bil izvor največjih občutkov krivde v naslednjih dneh, ki je še povečal
mojo paranojo. Natančno sem se držala svoje diete. Toda nagrada je bila vedno kokosov med v petek
popoldan. Med tednom sem si dovolila jesti kruh.” (Abraham in Llewellyn-Jones, 1997)
Ženska, ki trpi za anoreksijo nervozo, se tako postopoma izolira in umakne iz socialnega življenja, še
posebno pa se izogiba vseh situacij, kjer je prisotna hrana in hranjenje. Na začetku se izogne ponujeni
hrani z opravičili, kot so: “Ne počutim se dobro, slabo mi je.” “Imam alergijo na ...(določeno vrsto
hrane).” “Pravkar sem se najedla.” In podobno. V družini tako skupni obroki postanejo bojno polje,
kjer je zmaga že vnaprej določena v prid pacientke.
Bruchova meni, da že pred izbruhom bolezni pride do motenj na treh področjih psihološkega
funkcioniranja in sicer:
1. resne motnje v telesni podobi*
2. neustrezna interpretacija zunanjih in notranjih dražljajev
3. ohromljujoč občutek nefektivnosti, prepričanje, da je nesposobna karkoli spremeniti v svojem
življenju (Bruch, 1978)
Prekomerna zaskrbljenost zaradi telesne teže in telesnega videza ter rigidna kontrola prehranjevanja
so po Bruchovi pozni simptomi v razvoju bolezni pri dekletu, ki je vpeta v boj proti občutjem
nesvobode in iskanje lastne identitete (Bruch, 1978).
V nasprotju z drugimi oblikami “dietnega” vedenja in teženj za vitkostjo naj bi, po Crispovem
mnenju, v primeru anoreksije nervoze šlo za psihobiološko regresijo na predpubertetni nivo.
*

To je eden od najbolj zagonetenih simptomov pri anoreksiji nervozi, ki paradoksalno narašča

s shujšanostjo. Nekateri ga primerjajo z znanim “fantomskim udom”, kjer posameznik amputirani del
telesa (okončino) še vedno doživlja tako kot pred amputacijo. Pri precenjevanju velikosti telesa naj bi
šlo za kognitivni in ne zaznavni fenomen, saj kot pravi Smeets, debelejšo podobo telesa ne moremo
razlagati z “debelejšo zaznavo”. Debelejša predstava telesa pri anoreksičnih pacientkah po njegovem
izhaja iz mišljenja ali občutenja, da so debele (Smeets, 1997).
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Bruchova prav tako razmejuje anoreksijo nervozo od drugih oblik diete glede na psihopatologijo, ki
leži v ozadju razvoja bolezni. V primeru anoreksije nervoze naj bi šlo za ego deficite, ki se
manifestirajo kot preplavljajoč občutek neefektivnosti in za motnje v telesni podobi ter afektivni in
viscelarni percepciji. Garner, Olmsted in Farfinkel so v svoji raziskavi potrdili predpostavko, da se
anoreksičarke ne ločijo le po “dietnem” vedenju in izgubi teže, temveč predvsem v patologiji, ki je v
osnovi same bolezni. Tako so pri baletkah, podobno kot pri anoreksičarkah, zasledili
preobremenjenost s telesno težo, perfekcionizem in podobna stališča glede postave, medtem ko so
bila občutja neefektivnosti, pomanjkanje interoceptivnega zavedanja in medosebnega nezaupanja
značilne motnje psihičnega funkcioniranja pri anoreksičarkah (Garfinkel in Kaplan, 1986).
Nekateri avtorji , v nasprotju s Crispom in Bruchovo, gledajo na anoreksijo nervozo kot na
kontinuum in razlika med “blažjimi” in “resnimi” primeri naj bi bila po Nylanderju le v stopnji
intenzivnosti simptomov stradanja. Avtor nadalje meni, da številni primeri anoreksije nervoze nikoli
niso zdravljeni, saj spontano izzvenijo z napredujočim zorenjem (Gordon, 1992). Tudi Button in
Whitehause govorita o “subklinični anoreksiji nervozi”, kamor uvrščata ženske, ki so pretirano
obremenjene s telesno težo in izkazujejo številne vedenjske simptome anoreksije nervoze.
Lowenkopf pa takšne ženske uvršča v diagnostično kategorijo “prizadevanje za suhostjo” (Garfinkel
in Kaplan, 1986).
Po mnenju Grarfinkla in Kaplana je anoreksija nervoza samostojna klinična entiteta, ločena od drugih
psihiatričnih motenj in običajnega “dietnega” vedenja, in resničen sindrom anoreksije nervoze je
kombinacija različnih psihopatoloških vidikov, učinkov stradanja ter motenega gona za suhostjo
(Garfinkel in Kaplan, 1986).
Primerjalne psihometrične študije Stroberja so pokazale, da so za pacientke z anoreksijo nervozo
značilne določene osebnostne poteze, kot so obsesivnost, introvertiranost, čustvena hladnost, socialna
negotovost; samozanikanje, ekstremna ustrežljivost, nagnjenost k samoponiževanju, nesamostojnost
oz. pomanjkanje avtonomije ter rigidno in stereotipno mišljenje. Te karakteristike so po avtorjevem
mnenju bolj ali manj stabilne in vztrajne osebnostne poteze in niso le posledica podhranjenosti, saj se
ne spremenijo pomembno s povečanjem telesne teže. Nekateri avtorji v svojih psihometričnih
študijah navajajo tudi kompulzivnost in nevroticizem ter naraščajočo anksioznost ob povečanju teže
na normalo (Strober, 1986). Bruchova poleg že omenjenih osebnostnih značilnosti navaja še nizko
samozaupanje in nizko samospoštovanje, deficit v občutenju identitete, avtonomije in kontrole. Poleg
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tega naj bi bilo za pacientke z anoreksijo nervozo značilno še neustrezno zaznavanje in intrepretiranje
telesnih občutkov, moten telesni koncept in predstava o telesnem funkcioniranju ter občutki
neefektivnosti (Bruch, 1978).
Seveda pa po drugi strani tudi prekomerna shujšanost in iz tega izhajajoče biokemične spremembe
vplivajo na osebnostne spremembe pri pacientki v smeri večje apatičnosti, depresivnih znakov, kot so
občutenja nemoči, krivde in nevrednosti ter razdražljivosti in čustvene labilnosti z nasilnimi fazami
razpoloženja. Obsesivno-kompulzivno vedenje se še posebno centrira okrog hrane in ritualov
hranjenja. Stradanje vpliva tudi na kognitivne funkcije. Tako anoreksičarke postanejo bolj neodločne,
težave imajo s koncentracijo (Garfinkel in Kaplan, 1986). Te psihične spremembe navadno izzvenijo,
ko pacientka poveča telesno težo.
Za anoreksične pacientke je značilna tudi hiperaktivnost in nesposobnost relaksacije ter motnje
spanja. Neprestano gibanje, pogostokrat v obliki načrtne telovadbe je sekundarni fenomen, ki ga
nekateri avtorji razlagajo kot dodatno metodo za znižanje teže, drugi pa vidijo v tem neprestano
obliko aktivnosti, ki je tipična spremljevalka stradanja. Laboratorijske raziskave na živalih so
pokazale, da so živali, ki so jih restriktivno hranili, tekle, če so imele možnost. Bolj ko so zmanjševali
vnos hrane, bolj se je večala njihova aktivnost-pogosto do smrti zaradi izstradanosti. Ta “aktivna
anoreksija” pri živalih daje slutiti, da je povečevanje aktivnosti in zmanjševanje vnosa hrane
karakteristični psihobiološki odgovor, izzvan z določenimi okoliščinami. Če to prenesemo na
človeka, lahko dobimo delni vpogled v proces, s katerim se naraščajoči krog stradanja in povečane
aktivnosti zapre. Kultura, ki poudarja telesno vadbo je kot nalašč za zadovoljitev pacientkine potrebe
po občutku obvladovanja same sebe skozi strogo telesno disciplino in globoko zaskrbljenost glede
oblike telesa (Gordon, 1992).
Pri nekaterih pacientkah postanejo občutki lakote premočni, zato daljšemu obdobju stradanja sledi
epizoda prenajedanja oz. basanja s hrano (binge eating)* , ki se konča s samoizzvanim bruhanjem
*

Za angleški izraz “binge eating” v slovenščini nimamo ustreznega prevoda. Prevajajo ga s

prenajedanjem, prenažiranjem, basanjem s hrano ipd. vendar so vsi ti izrazi le približki. Prenajedanje
namreč ni nujno že “binge eating”, saj se lahko oseba neprestano po malem prenajeda (pri obrokih
poje več kot rabi, med obroki sega po prigrizkih,...). Tipično za “binge eating” je , da posameznik-ca
v določeni epizodi poje večje količine hrane, čemur lahko sledi kompenzacijsko vedenje (bruhanje,
zloraba laksativov ipd) ali pa relativno daljše obdobje uravnoteženega hranjenja.
Še najbolj je “binge eating” primerljiv s “krokanjem” pri alkoholikih.
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in/ali zlorabo laksativov in dievretikov ali klistiranjem. Bruchova meni, da kar 25% pacientk gre
skozi to izkušnjo in mnoge od njih ostanejo ujete v začaran krog prenejedanja in bruhanja, ki ge je
izjemno težko prekiniti (Bruch, 1978).
Primerjave kažejo, da med pacientkami restriktivnega tipa anoreksije nervoze, ki izgubljajo telesno
težo zaradi restriktivnega vnosa hrane, in pacientkami, ki sodijo k tipu basanje/čiščenje in poleg
ostalih simptomov še bruhajo (glej kriterije po DSM-VI), obstajajo razlike. Garner in Garfinkel
navajata nekaj takih študij, ki jih povzemam v nadaljevanju. Mayer je našel razlike med obema
tipoma pacientk z anoreksijo nervozo v smeri osebnostnih potez, socialne zgodovine,
prehranjevalnega vedenja in poteka bolezni. Pacientke, ki tudi bruhajo imajo histrionično osebnost in
so bile pred nastopom bolezni v večji meri (pre)debele in spolno aktivne. Restriktivni tip pacientk
kaže večjo obsesivnost, ki se odraža v ekstremnem samozanikanju, so bolj socialno izolirane in imajo
manj spolnih izkušenj, pred nastopom bolezni so imele normalno telesno težo. Tudi Garfinkel,
Moldofsky in Garner so prišli do podobnih ugotovitev kot Mayer. Pri pacientkah, ki tudi bruhajo, so
našli v večji meri prisotno še impulzivno vedenje v obliki zlorabe alkohola in/ali drog,
samopoškodovanja in kraje ter labilno razpoloženje. Prav tako so tudi njihove matere predebele.
Prognoza je slaba, zdravljenje zahtevno. Casper je pri teh pacientkah našel tudi močnejši občutek
lakote, ki so ga za razliko od restriktivnega tipa pacientk z anoreksijo nervozo, zaznavale kot
neprijetno izkušnjo. Slabši odnos imajo s svojimi očeti in prisotna je večja stopnja napetosti, ki
vključuje občutja depresivnosti, krivde in pogosto somatizacijo. Avtor je pri obeh tipih pacientk našel
kleptomanijo. Garner, Garfinkel in O’Shaughnessy so ugotovili, da so bulimičarke z normalno

Za basanje ali ”binge eating” se ne smatra kontinuirano jedenje manjših količin hrane čez dan.
V angleškei literaturi za takšno vrsto hranjenja uporabljajo izraz “snacking”.
Pri epizodi basanja s hrano ne gre toliko za težnjo po določeni vrsti hrane, kot so npr.
ogljikovi hidrati, temveč predvsem za neobičajno količino in način konzumiranja hrane. Res pa je, da
osebe med takšno epizodo pojedo velike količine visokokalorične hrane, kot je npr. sladoled ali razne
torte.
Po določenem časovnem obdobju trajanja bolezni za takšno epizodo basanja ni več tako
značilen akuten občutek izgube kontrole, temveč slabša kontrola v smislu, da se težju uprejo hrani oz.
ne morejo prenehati jesti, ko enkrat začnejo.
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telesno težo (tiste, ki niso nikoli dosegle kriterija za anoreksijo nervozo) zelo podobne pacientkam z
anoreksijo nervozo bulimičnega tipa (Garner in Garfinkel, 1986).
Pacientke z anoreksijo nervozo so bile pred izbruhom bolezni običajno neproblematične, tako rekoč
vzorne hčerke, ki v vsem zadovoljujejo pričakovanja svojih staršev. Matere oz. starši običajno ne
navajajo nobenih “posebnosti” v njihovem razvoju.
Avtorji, ki so raziskovali značilnosti družin iz katerih izhajajo pacientke, opisujejo te družine kot
navidezno vzorne, brez eksplicitno izraženih problemov, usmerjene v uspeh in dosežke, predvsem na
akademski ravni. Podrobnejše analize odnosov med družinskimi člani pogosto odkrivajo prikrito
patologijo.

Diagnostični kriteriji anoreksije nervoze po DSM-IV
(na ravni telesnih simptomov in vedenja)

1. Vzdrževanje telesne teže pod minimalno normalno mejo za starost in višino
Meja med normalno in podnormalno telesno težo je postavljena pri 85% teže, ki se smatra normalno
za posameznikovo težo in višino ali pa pri 17,5 BMI (Body Mass Index-Indeks telesne teže=kg/m2).
Seveda je ta meja le za orientacijo, pri čemer je potrebno upoštevati tudi posameznikovo telesno
konstitucijo in telesno težo skozi daljše obdobje.
Običajno je izguba telesne teže posledica popolne redukcije vnosa hrane ali izjemno restriktivne diete,
ki jo lahko spremlja tudi “čiščenje” hrane iz telesa (samopovzročeno bruhanje ali zloraba laksativov
ali dievretikov) in pretirana telesna aktivnost.

2. Močan strah pred pridobivanjem telesne teže oz. debelostjo
Običajno se z zgubljanjem telesne teže ta strah ne zmanjša, pogosto se celo poveča.
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3. Motnje v doživljanju telesne teže in telesnega videza
Nekateri pacienti se doživljajo na splošno predebelo, medtem ko drugi prepoznavajo, da so suhi,
vendar kljub temu doživljajo določene dele svojega telesa, posebno trebuh, zadnjico in stegna, kot
predebele. Svoje telo nenehno opazujejo in ocenjujejo v ogledalu, merijo določene dele telesa in se
tehtajo. Njihova samopodoba je v veliki meri odvisna od telesnega videza in teže. Izguba telesne teže
zanje predstavlja odraz samodiscipline, pridobivanje telesne teže pa izgubo kontrole. Večinoma
zanikajo medicinske posledice, ki izhajajo iz podhranjenosti.

4. Amenoreja pri dekletih
Amenoreja je običajno posledica izgube telesne teže, pri manjšem odstotku deklet pa se pojavi že
pred tem. Pri predpubertetnih dekletih se menstruacija odloži.

Ločimo dva tipa anoreksije nervoze:
Restriktivni tip
Pri tem tipu anoreksije nervoze pacient doseže izgubo telesne teže predvsem z dietami, stradanjem ali
pretirano telesno aktivnostjo.
Tip “basanja” / ”čiščenja”
Pri tem tipu imajo nekateri pacienti epizode basanja s hrano, ki jim običajno sledi samopovzročeno
bruhanje ali zloraba laksativov, dievretikov ali klistiranje. Drugi pacienti izvedejo “čiščenje” že po
manjših količinah hrane, ki jo zaužijejo (ni nujno, da se prej “nabašejo” s hrano).

Klinična psihodiagnostika anoreksije nervoze
(na ravni intrapsihičnega in interpersonalnega dogajanja in doživljanja)
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Za namene psihološke ocene pri osebah z anoreksijo nervozo se uporabljajo različne tehnike, ki
temeljijo na spraševanju (samoopazovanju) in opazovanju. Ena osnovnih psihodiagnostičnih tehnik je
diagnostični klinično-psihološki intervju, ki se večinoma uporablja v klinični praksi. Poleg intervjuja
obstajajo številni psihološki preizkusi in testi ter vprašalniki, ki so bolj ali manj ozko usmerjeni v
samo motnjo ali pa v posameznikovo osebnost in njegovo funkcioniranje oz. njegov interpersonalni
kontekst, predvsem družino. Pomembno informacijo nam dajo tudi projekcijske tehnike.
Težava pri uporabi samoopisnih tehnik je v tem, da so osebe z motnjami v prehranjevanju zaradi
njihove slabše introspektivne sposobnosti, nezanesljive pri prepoznavanju in podajanju specifičnega
notranjega izkustva (Pačnik, 1995).

Prevalenca

West meni, da je ocena pogostnosti pojavljanja anoreksije med populacijo odvisna od uporabljene
metodologije pri zbiranju podatkov in se giblje med 0,08 % -10,0 % v celotni populaciji. Večina
raziskav navaja prevalenco med 0,5 % in 1,0 %. Razmerje med ženskami in moškimi je okrog 10:1,
pri otrocih 4:1. Prevalenca je večja pri mlajših dekletih in pri dekletih, ki se ukvarjajo z dejavnostjo ali
poklicem, kjer sta telesni videz in teža zelo pomembna, npr. baletne plesalke, manekenke (BryantWaugh in Lask, 1995). Nekatere raziskave navajajo kot pomemben faktor, ki vpliva na večjo
prevalenco, tudi socioekonomski razred in etnično pripadnost. Tako naj bi se anoreksija nervoza
pogosteje pojavljala pri belkah iz višjega socioekonomskega sloja, čeprav novejše studije kažejo, da
se bolezen pojavlja v vseh socioekonomskih razredih (Garfinkel in Kaplan, 1986).
Naraščajoča prevalenca v zadnjih treh desetletjih je lahko odraz dejanskega naraščanja motnje v
populaciji ali pa boljšega prepoznavanja le-te. Eden od razlogov za naraščajočo prevalenco je prav
gotovo tudi neizprosen in kontradiktoren pritisk družbe na žensko, ki naj bi bila uspešna, lepa (vitka)
in zadovoljna. Kakorkoli, dejstvo je, da je ta problem vzbudil zanimanje strokovnjakov z različnih
področij (medicina, psihologija, sociologija, antropologija), kar pripomore k boljšemu poznavanju in
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razumevanju te zapletene psihosomatske motnje in bolj celostnemu pristopu pri obravnavi teh
pacientov.
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Anoreksija nevroza in druge psihične motnje

Številni pacienti z anoreksijo nevrozo razvijejo depresivne simptome, kot so depresivno razpoloženje,
socialni umik, razdražljivost, apatičnost, nespečnost in zmanjšano zanimanje za seks. Pri nekaterih so
ti simptomi izraženi do te mere, da že lahko govorimo o depresivni motnji.
Pri večini pacientov srečamo tudi obsesivno-kompulzivne poteze, ki se običajno vežejo na hrano, ni pa
nujno. Skoraj nenehno razmišljajo o hrani, zbirajo recepte, pripravljajo hrano za druge. Te psihične
motnje so, vsaj delno, posledica možganske dehidracije (Abraham in Llewellyn-Jones, 1997) V
primeru, da se obsesije in kompulzije ne nanašajo na hrano, telesni videz ali težo, gre pri pacientu za
dodatno diagnozo obsesivno-kompulzivne motnje.
S ponovnim povečanjem telesne teže te psihične motnje navadno same po sebi izginejo.
Pri obeh tipih anoreksije nervoze srečamo tudi probleme s kontrolo impulzov, čeprav imajo
bistveno več težav na tem področju pacienti z anoreksijo tipa “basanje/čiščenje” (DSM-IV).
Najpogosteje gre za zlorabo alkohola, pa tudi drugih drog (Lavik, Clausen in Pedersen, 1991). Ti
pacienti izražajo tudi bolj spremenljivo razpoloženje in seksualno aktivnost.

Diferencialna diagnoza

Izguba telesne teže je lahko posledica drugih psihičnih in/ali telesnih stanj, zato je potrebno v smislu
diferencialne diagnoze izključiti vse druge možne vzroke. Predvsem se je potrebno vprašati, ali ni
morda prisotna somatska bolezen ali druga prevladujoča psihična motnja, ki se sicer lahko pojavlja
tudi pri osebah z anoreksijo nervozo, ni pa nujno.
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BULIMIJA NERVOZA

Opredelitev

“Bruhajo, da jejo, in jejo, da bruhajo” je dejal Seneka in s tem opisal orgije* pri starih Grkih in
Rimljanih. Prenajedanje in bruhanje je bilo v tistem obdobju socialni vzorec hranjenja, ki je
predstavljal ekscesnost bogate aristokracije (Gordon, 1992). Še pred tem je bila bulimija kot simptom
opisana v Talmudu, 400 let pred našim štetjem (Garfinkel in Kaplan, 1986).
Danes se bulimija nervoza pojavlja kot motnja pri posamezniku in postaja vse bolj razširjena v
industrijsko razvitih deželah. Kot spremljajoči simptom anoreksije nervoze je znana že dolgo. Tako je
npr. že Gull omenjal, da pri pacientkah z anoreksijo nervozo občasno pride do volčje lakote
(Garfinkel in Kaplan, 1986). Za razliko od bulimije pri anoreksičnih pacientkah, kjer telesna teža
pade pod kritično mejo, imajo pacientke z bulimijo nervozo običajno normalno telesno težo, oz. ta le
nekoliko odstopa v eno ali drugo smer. Bolj značilno za tovrstno motnjo je nihanje telesne teže.
Bulimijo nervozo pri pacientkah z normalno telesno težo je prva opisala Boskin-Lodahl leta 1970 in
jo poimenovala z izrazom bulimarexia, ki pa se kasneje ni uveljavil. Leta 1973 tudi Bruchova opiše
ta sindrom, vendar ga vidi kot epizodo pri osebah, ki so bile prej predebele in pri katerih je prisotna
tipična anorektična obsesija za suhostjo (Gordon, 1992).
Dejansko se je zanimanje strokovnjakov za bulimijo pri pacientih z normalno telesno težo začelo
večati v sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih. Leta 1979 je angleški psihiater Gerald Russell
publiciral nov klasičen opis sindroma, ki ga je poimenoval bulimija nervoza. Začela so se vrstiti
številna poročila o bulimiji nervozi v študentskih kampih v Ameriki . Tako je skozi osemdeseta leta

*

skrivni verski obredi na čast bogu Bakhu (Dionizu), združeni z gostijami in

razbrzdanim veseljačenjem
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bulimija nervoza postala najbolj pogosta motnja prehranjevanja in je prevzela mesto anoreksiji
nervozi (Gordon, 1992).
Bulimija nervoza je na zunaj veliko težje prepoznana kot anoreksija nervoza, kjer že sam “videz
okostnjaka” vzbudi pozornost in nemalokrat tudi odpor in obsojanje drugih ljudi. Bulimična
pacientka lahko tako leta in leta skriva svojo bolezen tudi pred svojimi najožjimi družinskimi člani,
saj se ne prenajeda v prisotnosti drugih ljudi, temveč se epizode basanja s hrano dogajajo skrivaj in
pacientka
nima kontrole nad svojim vedenjem. Običajno hrane niti ne prežveči, temveč jo dobesedno požira,
razen če je prepričana, da jo pri njenem početju ne bo nihče zmotil. Na splošno pa s trajanjem bolezni
hitrost hranjenja med takšno epizodo upada.
Količina hrane, ki jo naenkrat zaužije, je od 3-30 krat večja kot količina hrane, ki jo običajno zaužije
posameznik v enem dnevu (Abraham in Llewelyn-Jones, 1997), oz. se giblje med 5000 in 10000
kalorij (Fairburn, Z.Cooper in P.J.Cooper, 1986). P.J.Cooper navaja v svoji knjigi celo 20000 kalorij,
medtem ko naj bi bilo povprečje med 1500 in 3500 kalorij (P.J. Cooper, 1993). Bulimična epizoda se
največkrat, vsaj pri večini pacientk, konča s samopovzročenim bruhanjem, ki ga olajša s tem, da na
koncu čezmernega jedenja popije večje količine tekočine.
Število bulimičnih epizod je pri pacientkah različno in pri večini se giblje med eno in šest na dan.
Nekatere poročajo tudi o desetih, dvajsetih epizodah dnevno, medtem ko druge le občasno izgubijo
kontrolo nad svojim hranjenjem (npr. dvakrat mesečno). Na splošno velja, da se bulimične epizode
večkrat zgodijo v obdobju nestrukturiranega časa, npr. zvečer ali med vikendom, ni pa nujno. Tako se
npr. nekatere pacientke prenajedajo samo med službenim časom, medtem ko pri drugih prenajedanje
sledi družinskim obveznostim ali različnim socialnim dogodkom (Johnson in Pure, 1986). Johnson
in Pure prav tako menita, da je za mnoge pacientke prenajedanje ritual, ki jim olajša prehod iz enega
v drug kontekst (prihod domov po koncu službe, odhod v posteljo po koncu dneva), ki je običajno
zanje težak, saj zahteva različna notranja stanja. Med eno in drugo epizodo večina pacientk skuša
slediti striktni dieti, ki izključuje vso “prepovedano”, “kalorično” hrano (Abraham in Llewellyn,
1997).
Prenajedanje in kompenzacijsko vedenje, ki mu sledi, je lahko odgovor na različna čustvena in
kognitivna stanja, menita Johnson in Pure (1986). Bulimične pacientke pogosto doživljajo zelo
različna razpoloženja, kot so anksioznost, panika, depresija, dolgočasje, vznemirjenost in vznesenost,
ki pa niso nujno povezana s specifičnimi dogodki. Variabilnost, obseg in nepredvidljivost teh
razpoloženj vodi v občutja preplavljenosti in disorganiziranosti pred katerimi se pacientka brani s
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konkretnim in ponavljajočim se aktom prenajedanja in čiščenja, ki tako prevzame integrativno
funkcijo, saj zanesljivo ustvarja predvidljivo čustveno in kognitivno stanje.Tako prenajedanje in
čiščenje služi hkrati kot razlaga za disforično čustveno stanje (“Počutim se slabo, ker sem se
prenajedla.”) in na drugi strani mehanizem za uravnavanje disforičnosti. (“Ko se prenajem se počutim
osvobojeno”.)
Mnoge bulimične pacientke težko izražajo čustvena stanja, posebno jezo in seksualne impulze.
Potiskanje teh občutij in impulzov ustvarja stanje frustriranosti, ki nadalje ogroža njihovo potlačitev.
Prenajedanje in čiščenje se v tem primeru izkaže kot uspešen mehanizem za impulzivno osvoboditev
teh občutij, saj ne nosi s seboj pomembnih moralnih, zakonskih ali interpersonalnih posledic. Na nek
način je “dovoljeno vedenje”. Tako pacientka na kontroliran način doseže začasno stanje
nekontroliranosti. V hrano investira moč, ki jo prevzame (premaga) in naredi impulzivno ter tako
omogoči osvoboditev od pretirane kontrole, hkrati pa ne prevzame odgovornosti za impulzivne
epizode.
Nekatere bulimične pacientke doživljajo tudi globoko krivdo in se odrekajo vsakršnemu ugodju in
aktivnostim, ki dvigajo njihovo razpoloženje. Neprestano se žrtvujejo in skrbijo za druge, kar jih na
koncu pušča prazne in izčrpane. Prenajedanje lahko služi kot mehanizem, da se pacientka posveti
sama sebi.
Bazično nezaupanje v druge ljudi jim preprečuje, da bi lahko sprejele njihovo podporo zato
investirajo človeške kvalitete (zmožnost pomirjanja, tolažbe, nagrajevanja) v hrano, to pa jim daje
iluzijo, da dobivajo čustveno podporo izven sebe. Hrana tako služi zadovoljevanju njihovih čustvenih
potreb, hkrati pa jih zavaruje pred potencialnim razočaranjem v medosebnih odnosih.
Prenajedanje je lahko tudi izraz nasprotovanja pri pacientkah, ki se čutijo ovirane s strani drugih.
Skozi prenajedanje odreagirajo (acting out) in kljubujejo okolici (družini), ki poudarja pomen telesne
teže in telesnega videza in tako izrazijo svoj protest in avtonomijo.
Ne glede na to, čemu “služi” prenajedanje, trenutni občutek olajšanja in osvobojenosti od rigorozne in
monotone diete, ki ga prinese hrana, pri pacientki hitro zamenjajo občutki sramu, krivde in gnusa do
sebe ter strah, da bo razkrinkana s strani drugih. Fizični učinki prenažiranja, kot so bolečine v
želodcu, glavobol, utrujenost in vrtoglavica ter občutek ekstremne polnosti in napihnjenosti telesa, še
dodatno okrepijo ta občutja, pojavi se panika pred pridobivanjem telesne teže, ki je jasen kazalec, da
nima kontrole nad svojim vedenjem, da je dezorganizirana, nedisciplinirana, požrešna in tako dalje.
Strah pred pridobitvijo telesne teže požene bulimičarko v kompenzacijsko vedenje, ki izniči akt
prenajedanja.
Po takšni epizodi prenažiranja in čiščenja se bulimičarka počuti tudi telesno izčrpano in zaspano.
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Kaj sproži epizodo basanja s hrano?
P.J. Cooper je sprožilne situacije razdelil v tri kategorije:
1. sprožilne situacije, ki so povezane s hrano in hranjenjem
 kršitev pravil diete
 “nevarna” hrana, ki je na razpolago
 občutek polnosti po hranjenju
 razmišljanje o hrani
2. sprožilne situacije, ki so povezane s skrbjo glede telesne teže in postave
 razmišljanje o telesni teži in postavi
 spoznanje, da je telesna teže večja od pričakovane
 občutek debelosti
 spoznanje, da je obleka preozka ali premajhna
3. negativna razpoloženja
 občutki bednosti ali depresivnosti
 občutki osamljenosti ali izoliranosti
 občutki tesnobe, anksioznosti ali strahu
 občutki jeze ali razdražljivosti (P.J.Cooper, 1993)

Na začetku svoje knjige “Bulimia Nervosa, A Guide to Recovery” je avtor postavil opis takšne
bulimične epizode, kot ga doživlja pacientka sama, in zaradi njegove nazornosti ga tu navajam v
celoti (P.J. Cooper, 1993).
“Vstala sem pozno. Ura je četrt čez enajst in zamudila sem jutranja predavanja. Počutim se grozno.
Imam glavobol. Moja usta so suha. Moje grlo je vneto. Oči imam zabuhle. Obraz je napihnjen.
Spomnim se prenažiranja in bruhanja prejšnji večer in postane me sram, gnusim se sama sebi. Zakaj
to očnem? Grem v kopalnico in stopim na tehtnico. To naredim trikrat, samo da se prepričam. 127
funtov (približno 57 kg) Od včeraj sem pridobila dva funta. Grozno.
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Danes sem prepričana, da ne bom popolnoma nič pojedla. Popijem tri kozarce vode in se počutim
nekoliko boljše, z odločitvijo, da se postim cel dan. Namesto banje se stuširam, da mi ni treba gledati
stvari, ki štrlijo pred menoj. Odločim se, da ne grem ven, ker sem predebela. Postopam po sobi,
nekoliko pospravim in nato poskušam napisati pismo materi. Pri nobeni stvari nimam obstanka. Vse
na kar lahko mislim, je to, kako debela sem. Četrt čez drugo uro se ponovno stehtam. Trikrat. 126
funtov. Prekleto.
Oglasim se pri prijateljici. V kuhinji je. Pridružim se ji, in ko mi ponudi piškot, ga vzamem. Vzamem
še dva. Postanem zelo živčna, ker ne bi smela ničesar pojesti. Opravičim se, grem na stranišče,
popijem vodo iz pipe, porinem prst v grlo in se znebim piškota. Počutim se boljše, vendar se še vedno
nekoliko tresem, ker mislim, da sem lačna. Misli o hrani mi krožijo po glavi.
Spoznam, da je bila napaka, da sem šla ven, in se vrnem nazaj v svojo sobo. Na poti grem mimo
pekarne. V trenutku me zagrabi nuja po prenajedanju in moje obljube se sesujejo. Kupim dve danski
slaščici, sirov zavitek, tri krofe in na vogalu ulice dve čokoladni ploščici in veliko steklenico
limonade. Stečem v sobo in razpostavim hrano pred seboj. Začnem jesti. Sprva je okus in sestava
slaščic čudovita. Počutim se napeto in prestrašeno hkrati. Zelo hitro jem. Direktno iz steklenice
spijem limonado, da “sperem” hrano navzdol. Kar mečem hrano vase, ne da bi jo sploh okušala. V
20 minutah pojem vso. Počutim se neudobno polno. Če se poskusim premakniti začutim ostro
bolečino v želodcu. Trudim se, da ne bi pogledala navzdol, saj se zavedam, da mi želodec štrli ven.
Odidem na stranišče, porinem prst v grlo in bruham. Znova in znova bruham, dokler se ne
prepričam, da sem se znebila hrane, kar je največ mogoče. Uležem se v posteljo. Edino, o čemer
lahko razmišljam, je, da sem se zredila. Poskušam se umiriti, vendar je to nemogoče, zato se ponovno
stehtam. 128 funtov. Poloti se me obup. Grem nazaj v posteljo, se uležem in jočem. Sovražim sama
sebe. Sovražim svoje debelo telo. Tako sem nagnusna.
Zadremam za nekaj časa. Ko se prebudim začutim, da moram jesti. Noč je. Grem v vogalno trgovino.
Počutim se kot v transu Kupim hrano. Čokolade, kruh, vrečko žitaric. Hvala bogu, me nihče tukaj ne
pozna. Vrnem se v sobo in ogromno pojem. Spet bruham. Počutim se grozno. Jokajoča zaspim.”
Za pacientke z bulimijo nervozo je telesna teža in podoba izjemnega pomena, saj je njihovo
samovrednotenje popolnoma odvisno od tega, kako (pre)debele se počutijo in kakšne so videti.
Telesni videz in teža imajo v njihovem življenju osrednje mesto. Podobno kot pri pacientkah z
anoreksijo nervozo, najdemo tu bolesten strah pred debelostjo, izjemno občutljivost za povečanje
telesne teže, patološko težnjo za zmanjšanje telesne teže in zaničevanje lastne telesne podobe.
Bolezenski strah pred debelostjo in občutljivost za povečanje telesne teže sta najbolj pomembni
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psihopatološki značilnosti, saj zaradi slabe kontrole nad hranjenjem večina pacientk doživlja nenehen
strah pred povečanjem telesne teže in debelostjo. Z izjemno natančnostjo zaznavajo že minimalno
spremembo telesne teže, ki jo neprestano kontrolirajo s tehtanjem (tudi večkrat dnevno) in povečanje
le-te ima velik vpliv na njihovo življenje. Porine jih v še globlje občutke depresivnosti, izolirajo se od
ljudi in opustijo vsakršne napore, da bi obvladale svoje hranjenja. Na drugi strani pa izguba telesne
teže dvigne razpoloženje, poveča samozaupanje in odločenost za dieto (Fairburn, Z.Cooper in
P.J.Cooper, 1986).
Pri večini pacientk z bulimijo nervozo srečamo tudi moteno telesno samopodobo. Običajno so zelo
nezadovoljne s svojim telesnim videzom, posebno določene dele telesa (trebuh, stegna, boke in
zadnjico) doživljajo kot predebele. Poleg tega precenjujejo svojo dejansko velikost in imajo
nerealistično majhno “idealno” velikost (P.J.Cooper, 1993).
Johnson in Pure menita, da pri pacientkah z bulimijo nervozo ne moremo govoriti o posameznem
značilnem osebnostnem profilu, saj raziskave in klinične izkušnje kažejo, da najdemo pri teh
pacientkah nekoliko značilnih vzorcev, na katere mora biti terapevt pozoren. Ena od značilnosti, ki jo
navajata, je čustvena nestabilnost, ki se kaže v anksioznosti in nagnjenosti k impulzivnemu vedenju.
Intenzivnost in prodornost anksioznosti in impulzivnega vedenja nam daje pomembno informacijo o
pacientkini kapaciteti za samokontrolo. Kadar je deficit v samokontroli blag, se anksioznost in
impulzivno vedenje omejita na vedenje, povezano s hrano. Pri bolj resnih deficitih samokontrole je
anksioznost ekstremno razkrojena, impulzivno vedenje pa se kaže na različne načine, kot so kraja,
zloraba različnih substanc in samopoškodbe.
Samokontrola je pri teh pacientih otežena tudi zato, ker imajo težave pri prepoznavanju in
poimenovanju svojih notranjih stanj oz. občutij.
Druga pomembna karakteristika pri pacientkah z bulimijo nervozo so, po mnenju zgoraj navedenih
avtorjev, težave v medosebnih odnosih. Pogosto se čutijo odtujene, nesproščene, težko izražajo močna
čustva in se postavijo zase. Slabo oz. pomanjkljivo so socialno prilagojene na področju dela, socialnih
in prostočasnih aktivnostih ter družinskega in partnerskega funkcioniranja. Težave v interpersonalnih
odnosih ne izvirajo toliko iz nespretnosti in neizkušenosti glede ustreznih medosebnih odzivov,
temveč izhajajo iz njihove lastne zavrtosti. Bulimičarke so izjemno občutljive za reakcije drugih ljudi,
zato se rajši umaknejo, kot da tvegajo njihovo jezo ali zavrnitev, to pa jih vodi v izolacijo in
nezadovoljstvo v medosebnih odnosih.
Kot tretjo značilnost avtorja navajata nizko samospoštovanje, ki se izraža skozi občutja neustreznosti,
nemoči, neučinkovitosti, krivde in dvoma vase. Samospoštovanje se veže na nizko telesno težo, ki pa

PAGE

33

PAGE

34

je pri mnogih mogoča le z nenehnim kompenzacijskim vedenjem. Bruhanje in druge oblike
kompenzacijskega vedenja odstranijo negativne posledice prekomernega jedanja, kot so bolečine v
želodcu, slabost, povečanje telesne teže, kar pa vodi v še bolj pogosto prenažiranje. Povečanje telesne
teže lahko negativno vpliva na socialno prilagojenost in samospoštovanje. Pri nekaterih pacientkah je
nizko samospoštovanje tudi posledica ponavljajočih se neuspešnih poskusov, da bi s pomočjo diete
postale suhe. Veliko bulimičnih pacientk gradi samospoštovanje na mnenju drugih ljudi, zato se
nenehno trudijo dobiti priznanje od drugih, s tem da zadovoljijo njihove potrebe in ignorirajo svoje
lastne. Pretirana zaskrbljenost, kako bodo reagirali drugi, jih vodi v izjemno (pre)občutljivost za
zavrnitve in ranljivost za kritiko. Nizko samospoštovanje lahko izvira tudi iz potrebe po navezanosti,
ki je v konfliktu z lastnimi težnjami po neodvisnosti in se interpretira kot šibkost in nezmožnost
zaupanja vase.
Četrta značilnost, ki jo navajata Johnson in Pure pri pacientih z bulimijo nervozo, je kognitivna
izkrivljenost. Samospoštovanje je posledica kognitivnih zmot, ki ”filtrirajo” pacientkine izkušnje in
jih negativno obarvajo.
Raziskave in klinične izkušnje so odkrile številne kognitivne zmote, ki so običajne pri teh pacientkah:
Perfekcionizem
Bulimične pacientke pogosto sebi postavljajo višje standarde kot kot drugim. Neprestano težijo za
popolnostjo, ki jo, po njihovem mnenju, nikoli ne dosežejo, saj bi vedno lahko naredile “nekoliko
boljše”.
Nezadovoljeno težnjo po perfekcionizmu prenesejo na področje hranjenja. Suhost se izkaže za idealni
cilj perfekcionističnih teženj, saj se uspeh meri v objektivnih merilih. Nezadovoljstvo na drugih
področjih se tako na začetku ublaži z uspešno dieto, ki pa kmalu izgubi svojo ojačevalno vrednost. To
poveča nezadovoljstvo s telesom in dieto, ki postane preveč restriktivna za vzdrževanje. Tu se začne
prenajedanje in bruhanje, ki poveča pacientkino nezadovoljstvo z njenim videzom in vodi v še bolj
perfekcionistične standarde glede telesnega videza.
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Negativni filter
Bulimičarke ne zmorejo videti svojih dosežkov, hkrati pa so nesorazmerno pozorne na svoje
neuspehe. Dvomijo v dokaze svojih uspehov, zato se nenehno obsojajo, da ne dosegajo
perfekcionističnih standardov.
Dihotomno mišljenje
Glede na negativen filter se pacientke z bulimijo nervozo nagibajo k temu, da klasificirajo dogodke
po principu “vse ali nič”. Njihov svet je razdeljen na kategorije, ki jih sestavljajo nasprotni pari. Ta
način razmišljanja ne uporabljajo le pri hrani, temveč pogosto tudi na drugih področjih življenja, kot
so npr. študij, uspeh, samozaupanje, socialno priznanje in drugo. Marlatt in Gordon menita, da
dihotomno mišljenje pogosto sovpada s perfekcionizmom. V težnji po perfekcionizmu doživljajo
vsak dosežek, ki ni najboljši, kot popoln neuspeh. Na področju hranjenja se to kaže tako, da že
najmanjše odstopanje od striktne diete (neplanirana hrana) doživijo katastrofalno. To pelje v popolno
prenažiranje, saj je “prekršek” že storjen in odločitev za bruhanje že sprejeta.
Personalizacija
Bulimičarke pogosto verjamejo, da so v središču pozornosti drugih ljudi. V vedenju drugih vidijo
obsojanje in zasmehovanje njih samih. Vsakršna njim namenjena pozornost ali odsotnost le-te je
doživiljena kot grožnja. Personalizacija se izraža kot grandiozna želja po pozornosti in sovraštvo do
sebe, ki se vzdržuje s pomočjo negativne interpretacije.
Strah pred zavrnitvijo
Bulimičarke pogosto doživljajo strah pred zavrnitvijo s strani drugih pomembnih ljudi. Zaradi tega
strahu in na drugi strani želje, da bi jih vsi priznavali in imeli radi, doživljajo svoje potrebe po ugodju
kot sebične in neumestne in se ob njih počutijo krive. V teh družinah je starševsko ugodje pogosto
pred ugodjem otroka in strah pred starševsko jezo jih vodi v izogibanje lastnemu ugodju.
To izogibanje ugodju in krivda, ki jo povzroča vsakršno ugodje je tesno povezano s prenajedanjem.
Bulimične pacientke se pogosto počutijo močno kontrolirane v svojih naporih, da bi osrečile druge.
Prenajedanje ustvarja prijetno nekontrolo, ki dopušča vdajanje užitkom in osvobaja izpod kontrole
drugih ljudi.
Praznoverno mišljenje
Tovrstno mišljenje predpostavlja, da sta dva nepovezana dogodka medsebojno povezana ali da
nekemu dogodku sledi določen izid, čeprav med seboj nista povezana. Tako npr. pacientke
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verjamejo, da se bodo zredile od hrane, ki vsebuje ogljikove hidrate, ne glede na to, koliko bodo
pojedle.
Prav tako verjamejo, da so odgovorne za čustva drugih ljudi in da s svojimi dejanji ne le vplivajo na
odzive drugih ljudi, temveč da jih neposredno povzročajo. Zato morajo neprestano ugibati, kako se
drugi počutijo spričo njihovih dejanj, in prilagajati svoje vedenje, da ohranijo harmonijo.
Iz te kognitivne napake izhaja prepričanje, da zunanji dogodki povzročajo človekova doživljanja.
Tako bulimičarke verjamejo, da je njihovo nizko samospoštovanje rezultat tega, kaj jedo in kakšne
obleke nosijo. Pomembno je oceniti, kako močno se pacientke oklepajo teh prepričanj, in usmerjati
terapijo na ločevanje ideje o vzročnosti od predhodnih ali stičnih dogodkov.
Kognitivno zoženje in kognitivna razpršenost
Kognitivni stil bulimičnih pacientk je pogostokrat kaotičen in difuzen. Posebno kadar so pod
stresom, se doživljajo izven kontrole in fragmentirano. Prenažiranje je pod njihovo kontrolo in je
napovedljiva in zanesljiva pot za ustvarjanje specifičnih afektivnih in kognitivnih stanj. Ker je to
vedenje ponavljajoče se in ritualizirano, ponovno osredotoči ali zoži kognitivno polje in tako
organizira misli in vedenje.
Pri nekaterih bulimičnih pacientkah srečamo tudi pretirano kontrolo in obsesivnost. Te prenažiranje
uporabljajo za opuščanje kontrole in impulzivnost. Prenažiranje opisujejo kot izkušnjo v kateri se ne
zavedajo popolnoma kaj se dogaja okrog njih, saj jih hrana “premaga” in naredi impulzivne (Jonson
in Pure, 1986).

Diagnostični kriteriji bulimije nervoze po DSM-IV

1. Ponavljajoče se epozode basanja s hrano za katero je značilno:
 hranjenje v določenih časovnih presledkih (običajno manj kot dve uri), pri čemer je količina
pojedene hrane bistveno večja, kot bi jo večina ljudi pojedla v podobnem časovnem obdobju in
pod podobnimi okoliščinami
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 pomankljiv nadzor nad hranjenjem med takšno epizodo (občutek, da oseba ne more prenehati jesti
ali kontrolirati koliko poje)

2. Ponavljajoče neustrezno nadomestno vedenje, katerega cilj je preprečiti pridobivanje telesne teže
Najpogostejši način je samopovzročeno bruhanje, ki sledi epizodi basanja. Uporablja ga kar 80-90%
posameznikov z bulimijo nervozo. Neposreden učinek bruhanja je olajšanje fizičnega neugodja in
zmanjšanje strahu pred povečanjem telesne teže.V nekaterih primerih postane bruhanje cilj sam zase.
Posamezniki uporabljajo različne načine, da izzovejo bruhanje, mnogi si ga olajšajo tako, da na koncu
hranjenja popijejo večje količine tekočine.
Drugi načini “čiščenja” so še zloraba laksativov in dievretikov, ki se jih poslužuje približno tretjina
posameznikov. Redkeje zlorabljajo klistiranje, običajno v kombinaciji z neko drugo metodo.
Nekatere posamezniki uživajo tudi tiroidne hormone, čeprav je to redko.
Kot nadomestno vedenje uporabljajo tudi postenje ali pretirano telesno aktivnost. Telesna dejavnost
se šteje za pretirano, kadar interferira z drugimi pomembnimi aktivnostmi, kadar se izvaja ob
neustreznem času ali neustreznem okolju ali kadar posameznik kljub poškodbam ali drugim
zdravstvenim komplikacijam nadaljuje z njo.

3. Takšne epizode basanja in nadomestnega vedenja se pojavlja najmanj dvakrat tedensko v obdobju
treh mesecev

4. Samovrednotenje je popolnoma odvisno od vpliva telesnega videza in teže

5. Motnja se ne pojavlja izključno med anoreksičnimi epizodami
Podobno kot pri anoreksiji nervozi, je pri pacientih prisotna želja po izgubi telesne teže in strah pred
pridobivanjem le-te ter nezadovoljstvo s svojim telesom, vendar diagnoza za bulimijo nervozo ne
more biti postavljena, če se motnja pojavlja izključno kot epizoda znotraj anoreksije nervoze.
Pri bulimiji nervozi ločimo dva tipa:
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Tip čiščenja
Med ponavljajočimi se epizodami basanja posameznik izzove bruhanje ali/in zlorabi laksative,
dievretike ali klistir.
Aktivni tip
Med ponavljajočimi epizodami posameznik uporabi druge oblike neustreznega kompenzacijskega
vedenja, kot je postenje ali pretirano telesno aktivnost, ne pa samopovzročeno bruhanje ali zloraba
laksativov, dievretikov ali klistirja

Klinična psihodiagnostika
Je podobna kot sem jo opisala pri anoreksiji nervozi.

Prevalenca

Tudi pri bulimiji nervozi najdemo v strokovni literaturi različne navedbe glede pogostoti motnje v
populaciji. DSM-IV tako navaja podatek, da trpi za bulimijo nervozo približno od 1,0 % - 3,0 %
žensk v adolescenci in mlajših odraslih žensk. Razmerje med moškimi in ženskami je po omenjenem
viru približno 1:10, medtem ko Ussery in Prentice-Dunn v svoji študiji omenjata 4,0 % moških
znotraj populacije pacientov z bulimijo nervozo. Podobno kot pri anoreksiji nervozi, so podatki, ki
govorijo o prevalenci motenj, odvisni od načina kako so bili pridobljeni.Tako najdemo med
objavljenimi raziskavami tudi podatek o 13,0 % prevalenci bulimije nervoze med študentsko
populacijo v Ameriki (Nagelberg, Hale in Ware, 1984), Heesacker in Neimeyer (1990) ter Kenny in
Hart (1992) pa navajajo celo 18,0 % (Ussery in Prentice -Dunn, 1992).

Bulimija nervoza in druge psihične motnje
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Pri pacientih z bulimijo nervozo pogosto srečamo depresivne simptome ali motnje razpoloženja, ki
se običajno začnejo pojavljati z razvojem bulimije nervoze oz. sledijo le-tej. Prav zato pacienti
večkrat pripišejo razpoloženjske motnje bulimiji nervozi. Pri nekaterih posameznikih se pojavijo
motnje razpoloženja pred razvojem bulimije nervoze.
Prav tako pri teh pacientih pogosteje najdemo simptome anksioznosti ali anksiozne motnje, ki se
zmanjšajo z uspešnim zdravljenjem bulimije nervoze.
Kar 1/3 vseh pacientov zlorablja določeno substanco ali je odvisnih, posebno od alkohola in
stimulansov. Zloraba stimulansov je pogosto vezana na poskuse kontrole apetita in telesne teže.
Do 1/2 pacientov ima poleg bulimije nervoze še diagnozo osebnostna motnja, najpogosteje mejna
osebnostna motnja (Borderline Personality Disorder) (DSM-IV, 1994).

Diferencialna diagnoza

Bulimijo nervozo moramo ločiti od določenih nevroloških in drugih splošnih medicinskih stanj, kjer
je ravno tako moteno prehranjevalno vedenje, le da niso prisotne psihološke značilnosti, kot je npr.
pretirana zaskrbljenost glede telesnega videza in teže. Prenajedanje je običajno tudi pri pacientih z
depresivnimi in osebnostnimi motnjami, vendar temu ne sledi kompenzacijsko vedenje kot pri
bulimiji nervozi (DSM-IV, 1994)
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ETIOLOGIJA MOTENJ PREHRANJEVANJA

Somatski (medicinski) model motenj prehranjevanja

Že pri diferencialni diagnozi sem poudarila, da je pomembno razlikovati anoreksijo nervozo in
bulimijo nervozo od drugih somatskih bolezni in psihičnih motenj, ki se na zunaj lahko kažejo v
podobni obliki (kot pretirana ješčnost oz. neješčnost, izguba telesne teže, tudi bruhanje).
Ko govorimo o motnjh prehranjevanja tudi ne moremo mimo zdravstvenih komplikacij, ki so
povezane z njimi. Najpogostejši zapleti pri pacientkah z bulimijo nervozo so na področju prebavnega
sistema, medtem ko so pri pacientkah z anoreksijo nervozo pogoste komplikacije tudi na
srčnožilnem, krvotvornem, ledvičnem, endokrinem in skeletnem organskem sistemu (Preželj, 1995).

Kaj je bilo prej: somatsko ali psihično ?
V okviru medicinskega pristopa k motnjam prehranjevanja se postavlja tudi vprašanje patofiziologije
oz. vprašanje, ali so disfunkcije centralnega živčnega sistema in nevroendokrine motnje, ki so jih
odkrili pri pacientih z anoreksijo nervozo, vzrok ali posledica. Ali anoreksija nervoza izhaja iz
neustreznega delovanja hipotalamusa in se manifestira v telesnih, psihičnih in vedenjskih
spremembah ali velja obratno, da je disfunkcija hipotalamusa posledica izgube telesne teže zaradi
psihopatologije (Mittchel, 1986)?
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Sta anoreksija nervoza in bulimija nervoza dedni bolezni?
Na to vprašanje skušajo raziskovalci odgovoriti s pomočjo standardnih metod, kot je prevalenca
motenj v družinskem rodovniku pri posvojenih in neposvojenih posameznikih ter primerjave
enojajčnih in dvojajčnih dvojčkov.
Treasure in Holland navajata raziskave, ki kažejo na večjo pogostnost motenj prehranjevanja med
sorodniki v prvem in drugem kolenu, hkrati pa opozarjata, da študije, ki temeljijo na družinskem
deblu, ne razločujejo med vrojenimi faktorji in faktorji, ki se prenašajo preko okolja (vzgoja,
posnemanje). Da bi ločili med vrojenim in pridobljenim, so potrebne primerjave dvojčkov in
posvojencev.
V primeru anoreksije nervoze so raziskave Hollanda in sodelavcev (1984) ter Crispa in sodelavcev
(1985) pokazale, da je med enojajčnimi dvojčki pomembno večja skladnost glede bolezni kot med
dvojajčnimi dvojčki. Iz pomembnosti razlike v skladnosti med eno in drugo skupino sklepajo, da
igrajo genetski faktorji pomembno vlogo pri razvoju anoreksije nervoze.
Razlike v skladnosti med pari enojajčnih in dvojajčnh dvojčkov pri bulimiji nervozi pa so po
raziskavah Treasureja in Hollanda (1996), Kendlerja (1991) ter nekaterih drugih avtorjev manj
pomembne, kar nadalje pomeni, da so genetski faktorji manj pomembni pri etiologiji te bolezni. V
primerih, kjer se je ob bulimiji nervozi pojavila anoreksija nervoza, pa se razlike v skladnosti med
pari eno- in dvojajčnih dvojčkov povečajo.
Kljub temu da raziskave, ki vključujejo genetske faktorje, bolje pojasnjujejo razlike med pari eno- in
dvojajčnih dvojčkov kot raziskave, ki upoštevajo le faktorje okolja, pa Kendler in sodelavci
opozarjajo, da to ne pomeni, da slednji niso pomembni.
Raziskave kažejo le na na to, da genetski faktorji sodelujejo v etiologiji nastanka motenj
prehranjevanja, posebno še pri anoreksiji nervozi, in hkrati odpirajo novo vprašanje, ali je genetska
predispozicija za anoreksijo nervozo specifična ali gre za nespecifično nevrotsko občutljivost
(ranljivost). Študije, ki raziskujejo ta problem, zavračajo hipotezo, da se anoreksija nervoza razvija v
kontekstu nespecifične nevrotske osebnostne motenosti, temveč menijo, da gre za specifičen faktor,
ki sodeluje v etiologiji te bolezni.V primeru bulimije nervoze se kaže bolj generalna predispozicija, ki
je povezana z zlorabo substanc, afektivnimi motnjami in debelostjo.
Treasure in Holland zaključujeta, da so specifični genetski faktorji pomembni v etiologiji anoreksije
nervoze, ni pa zaenkrat jasno, katere genetske poteze naj bi to bile (Treasure in Holland, 1996).
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Načela zdravljenja
Pri zdravljenju motenj prehranjevanja velja načelno pravilo sodelovanja oz. timskega dela, saj se tako
anoreksija in bulimija nervoza kot tudi kompulzivno prenajedanje odražajo na psihičnem in
somatskem nivoju
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Sociokulturni model motenj prehranjevanja

Sociokulturne študije, ki so predvsem v zadnjih desetletjih zavzele pomembno mesto v širokem
spektru raziskovanj motenj prehranjevanja, so veliko prispevale k boljšemu razumevanju le-teh. Na
eni strani so omogočile boljši vpogled v incidenco (obseg) in prevalenco (pogostost) motenj
hranjenja, na drugi strani pa so opozorile na zanimivo dejstvo, da anoreksija nervoza in bulimija
nervoza, s katerimi se strokovnjaki srečujejo v splošnih ambulantah in specialističnih klinikah, niso
reprezentativne za motnje prehranjevanja v populaciji (Szmukler in Patton, 1995).
Podatki iz epidemioloških raziskav kažejo na porast motenj prehranjevanja v zadnjih desetletjih,
posebno med mladimi dekleti.
Gordon meni, da naraščajoče število motenj prehranjevanja ni le klinični problem, temveč tudi
problem zahodne kulture današnjega časa. Tako kot je bila histerija simptom za izražanje krize
ženske identitete v poznem devetnajstem stoletju, so motnje prehranjevanja postale kritičen izraz
dilem ženske identitete v današnjem času, ki za ženske predstavlja zelo pomembno kulturno
tranzicijo (Gordon, 1992).
S sociokulturnega stališča je prav gotovo zanimivo vprašanje, koga najpogosteje prizadenejo motnje
prehranjevanja. Raziskave nedvomno kažejo, da je v večini primerov ta problem vezan na ženske. Ob
tem seveda ne gre pozabiti, da anoreksija nervoza in bulimija nervoza obstajata tudi pri moških, ki pa
so s kliničnega stališča zelo podobni pacientkam (z izjemo simptoma amenoreje pri anoreksiji
nervozi) in naj bi manifestirali nekarakteristično seksualno vedenje oz. naj bi praviloma imeli težave
na področju oblikovanja spolne identitete. Nekateri strokovnjaki menijo, da so tudi pri moških motnje
prehranjevanja v porastu, kar povezujejo z naraščajočo preokupiranostjo moških s telesnim videzom
in telesno težo. Pri jih ne gre za isti tip obsesivnosti s suhostjo kot pri ženskah, temveč je v ospredju
težnja po občudovanja vrednem telesu. Vsekakor so moški z anoreksijo ali bulimijo nervozo nakako
zapostavljeni, saj ta problem povečini povezujemo z ženskami in ga tudi označujemo kot “žensko”
bolezen, kar je še dodatna stigma, ki lahko marsikoga odvrne od iskanja profesionalne pomoči.
Vse do sedemdesetih let so anoreksijo nervozo šteli za redkost, ki je vzbujala zanimanje in
radovednost redkih specialistov, ki so se neposredno srečali z njo. Število opisanih primerov bolezni
med sedemdesetim in osemdesetim letom je potrdilo vtis o naraščajočem obsegu anoreksije nervoze
med žensko populacijo.
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Naraščajoče število diagnosticiranih primerov bolezni bi lahko pripisali tudi povečanemu
profesionalnemu zanimanju in prepoznavanju motnje, vendar Gordon (1992) temu nasprotuje z
naslednjimi argumenti:
 simptomi anoreksije nervoze so bili zdravnikom znani že mnogo prej, preden se je z njimi
seznanila širša javnost;
 klinična slika anoreksije nervoze, vključno z resno izgubo telesne teže in karakterističnimi
stališči, ni nejasna zbirka simptomov, ki bi jo z lahkoto zamenjali z drugimi stanji, temveč je
ena izmed psihiatričnih motenj kjer je diagnostika dokaj enoznačna;
 število primerov, prikazanih v medicinski statistiki, je prej podcenjeno kot precenjeno, saj se
upoštevajo le zelo resno ogroženi primeri, medtem ko je število “mejnih” primerov, ki nikoli ne
pridejo v strokovno obravnavo, veliko večje kot število formalno diagnosticiranih in zdravljenih
Gordon nadalje meni, da je naraščajoče število primerov anoreksije nervoze in bulimije nervoze
vezano predvsem na kulturni prostor, saj se pojavljata v industrializiranih deželah, ki so pod vplivom
vrednot zahodnega sveta.
Motnje prehranjevanja se redko pojavljajo v okolju, kjer so zaloge hrane majhne oz. kjer je lakota
realna grožnja. Prav tako se stradanje, ki ga prakticirajo v nekaterih verstvih, npr. hinduizmu, v
religiozne namene, ne sprevrže v anoreksijo nervozo.
Seveda pa porast motenj prehranjevanja ne gre preprosto povezovati s preobilico hrane v zahodnih
industrijsko razvitih deželah, temveč s številnimi drugimi faktorji, ki so po Gordonovem mnenju
tipično povezani z industrializacijo. Trije poglavitni faktorji so naslednji:
1. spremenjena vloga ženske, ki išče ravnotežje med novimi ideali uspešnosti in tradicionalnimi
pričakovanji družbe do nje
2. pretirano ukvarjanje posameznikov z zunanjim videzom in telesno podobo, ki je povezano z
modno industrijo in potrošništvom
3. neprestano ukvarjanje s telesno težo in debelostjo preko vrednot in norm, ki jih ponuja industrijska
družba
Čeprav podatki raziskav nedvomno kažejo, da število posameznikov z motnjami prehranjevanja
narašča, pa bi težko rekli, da gre za epidemične razsežnosti, kolikor upoštevamo le odstotek
posameznikov z motnjo v celotni populaciji. Vendar ob tem ne smemo pozabiti, da motnje
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prehranjevanja niso enakomerno porazdeljene v populaciji, temveč da obstajajo t.i. rizične skupine,
kjer se motnje prehranjevanja bistveno pogosteje pojavljajo. Omenila sem že, da jih srečamo pretežno
pri ženskah, redko v obdobju otroštva ali nad 30. letom, vsaj kadar gre za primer anoreksije nervoze
in bulimije nervoze (za kompulzivno prenajedanje ta omejitev na spol in starostni okvir ne velja v
takšni meri). Če upoštevamo ta segment populacije in ob tem še dejstvo, da poleg diagnosticiranih
primerov obstaja še množica subkliničnih primerov motenj prehranjevanja, lahko rečemo, da je
problem resen in vreden pozornosti strokovnjakov in širše javnosti.

Anoreksija nervoza in bulimija nervoza kot etnična motnja
Koncept etične motnje, ki ga je uvedel George Deverux, se ukvarja s kompleksnim odnosom med
določeno kulturo in psihopatologijo, oz. drugače rečeno, odnosom med kulturo, posameznikom in
duševno motnjo. S samim terminom “etnično” avtor ni imel v mislih ozek pomen te besede, kot npr.
“etična skupina” ali “subkultura”, temveč predvsem “na kulturo vezan sindrom”, ki je značilen prav
za določeno družbo. Etična motnja tako s svojo dinamiko izraža jedro družbene bojazni in
kontradikcije, s katerimi se družba sooča.
Glavni kriteriji, ki določajo sindrom kot etično motnjo, so naslednji:
 motnja se v določeni družbi pogosteje pojavlja, posebno še v odnosu na druge psihiatrične
motnje
 motnja se izraža v različni stopnji intenzitete in v nizu “mejnih”, subkličnih oblik, saj so
simptomi kontinuirani in dinamično povezani z normalnimi elementi kulture
 motnja, ki izraža osnovni konflikt in prevladujočo psihično napetost v družbi, postane pri
posamezniku, ki razvije simptome, tako akutna, da pri njem ustvari resno anksioznost in
mobilizira psihološke obrambe
 motnja je običajna pot za izražanje široke palete osebnih problemov in psihičnih napetosti in se
pojavlja pri zmerno do resno motenih posameznikih
 simptomi motnje izhajajo iz običajnega, pogosto celo zelo cenjenega vedenja in stališč kulture,
ki postanejo pretirani
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 motnja je imitiran vzorec za izražanje napetosti, “vzorec slabega vedenja”, ki omogoča
posamezniku sprejemljiv način izražanja iracionalnosti, deviantnosti ali norost
 pri drugih povzroča ambivalentne odzive, saj na eni strani izhaja iz cenjenega vedenja, na drugi
strani pa izraža odklon (Gordon, 1992).

Motnje prehranjevanja kot “ženski problem”
Ena od razlag, ki skušajo pojasniti, zakaj se motnje prehranjevanja v toliko večjem obsegu pojavljajo
med žensko populacijo, se opira na biološko razliko med spoloma. Kljub možnosti, da biološki
faktorji predstavljajo predispozicijo za razvoj motenj prehranjevanja pri ženskah, pa Gordon meni, da
z njimi ne moremo razložiti specifičnih psiholoških značilnosti teh motenj, ne da bi pri tem upoštevali
socialne in kulturne vplive.
Enormna težnja za suhostjo pri ženskah z anoreksijo nervozo in strah pred debelostjo, ki ga srečamo
tako pri ženskah z anoreksijo nervozo kot pri ženskah z bulimijo nervozo, je nedvomno odraz tudi
socialnega in kulturnega pritiska. Debelost, posebej še za žensko, vse bolj postaja družbena stigma.
Gordon idealiziranje suhosti in poudarjanje kontrole telesne teže označuje za množično družbeno
obsesijo, katere breme nosijo predvsem ženske. Telesna oblika in teža igrata glavno vlogo v
zunanjem videzu in seksualni privlačnosti ženske ter pomembno vplivata na njeno samopodobo in
družbeni uspeh (Gordon, 1992). Logue skozi primerjavo ideala ženske v petdesetih letih (Marilyn
Monroe) in osemdesetih letih (Jamie Lee Curtis) ugotavlja, da se ideal ženske lepote spreminja v
smeri vse večje suhosti (Logue, 1991). Garner in Garfinkel v svoji šudiji prihajata do podobnih
ugotovitev (Gordon, 1992). Od šestdesetih let dalje idealno žensko predstavlja vse bolj suha ženska z
manj oblikovano postavo, “ploščatega” in deškega videza, oz. kot pravita Agras in Kirkley, z
androgino postavo (Agras in Kirkley, 1986). Ob tem Garner in Garfinkel opozarjata na kontradikcijo,
da ob vse bolj krutih standardih vitkosti povprečna telesna teža v populaciji narašča.
Ob vsem tem seveda ne gre prezreti bolj subtilnih psiholoških pojavov motenj prehranjevanja, ki
zahtevajo interpretacijo s sociološkega vidika. Gre predvsem za razvoj psihosocialne identitete,
znotraj katere se odpirajo problemi avtonomije, samospoštovanja, uspeha in kontrole.
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Pojem identitete se po Eriksonu nanaša na posameznikovo izkušnjo lastne kohezivnosti oziroma
občutek kontinuiranosti in nespremenljivosti v času. Razvoj kohezivnosti je odvisen od številnih
individualnih in socialnih faktorjev, med katerimi je najpomembnejša posameznikova sposobnost
sinteze oz. združevanja divergentnih in konfliktnih vidikov socialne izkušnje. Identiteta se razvija
skozi posameznikovo življenje in predstavlja dinamičen proces, na katerega vplivajo zgodovinski in
socialni pogoji, posebno še izkušnje v družini, biološke predispozicije in naklučni faktorji. Najbolj
kritično obdobje za oblikovanje identitete je obdobje adolescence, saj je mladostnik postavljen pred
zahtevo, da integrira osnove selfa, ki so se razvile iz izkušenj v otroštvu ter nove zahteve in izzive, ki
jih predenj postavljajo osebne in socialne izkušnje tega obdobja. Radikalne spremembe v socialnih
vlogah ali družbenih zahtevah lahko pretrgajo ta proces in vodijo v nejasno identiteto, ki se nadalje
odraža v psihičnih problemih (Gordon, 1992). Gordon v zvezi s tem pravi (citat, 1992:52): “...motnje
prehranjevanja so ekstremni izraz radikalno povečanih socialnih pričakovanj do žensk, ki so se
množično pojavile v sredini stoletja, posebno pa še po šestdesetem letu.” V relativno kratkem času so
se mlade ženske soočile z novo serijo pritiskov, usmerjenih v uspeh, tekmovalnost in neodvisnost, to
pa je bilo v izrazitem nasprotju s tradicionalno žensko vlogo, ki je poudarjala ustrežljivost, obzirnost
in popustljivost. Težave pri sintezi teh nasprotujočih si zahtev in vrednot tako vodijo v občutek
fragmentiranosti, zmedenosti in dvoma vase. Problem identitete je, po Gordonovem mnenju, samo
odsev konflikta glede ženske vloge v širši kulturi. Podobno idejo zasledimo pri Cherninovi, ki za
motenim odnosom žensk do hrane vidi resen problem ženske identitete v času, ko se spreminja
tradicionalna vloga ženske. Avtorica v svoji knjigi pravi (citat, str.xii): “Ženske, katerih zgodbe se
pojavljajo na teh straneh, pridejo k meni, da bi se pogovarjale o hrani. Mnoge začnejo govoriti o
svojih ljubezenskih problemih in problemih v službi, težavah v materinstvu in družini, svojih sanjah
in aspiracijah, svojem nepopolnem in nedovršenem razumvanju, kaj pomeni biti ženska v današnjem
času.” Skozi motnje prehranjevanja se kaže globoka ambivalentnost in prikrita krivda, vezana na
samorazvoj ženske, poglobljena razvojna kriza generacije žensk, ki so po desetletjih boja za žensko
osvoboditev še vedno globoko zmedene glede ženske vloge v modernem času (Chernin, 1986).
Po njenih izkušnjah začetek motenj prehranjevanja sovpada razvojno krizo ženske, ki ni nujno
vezana samo na obdobje adolescence, temveč se lahko pojavi v vseh obdobjih življenja in je v večji
meri vezana na iskanje nove identitete. Kriza identitete je npr. zelo močna pri ženski, ki je celo
življenje skrbela za ugodje svoje družine in se odpovedovala vsem svojim potrebam, ki niso bile
neposredno vezane na vlogo matere in žene, naenkrat pa spozna, da so otroci odrasli in je ne
potrebujejo več na tak način.
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V osnovi psihičnega konflikta, ki vodi žensko v anoreksijo nervozo, torej leži problem identitete in
samospoštovanja ter se navzven izraža v obliki težnje po suhosti kot osnovnem simptomu. Hilda
Bruch poudarja, da dekleta, ki razvijejo anoreksijo nervozo, odraščajo z globokim občutkom
neučinkovitosti, občutkom, da niso sposobne vplivati na svoje okolje in določati svoje lastne usode.
Ta občutek je posledica odraščanja v družini, ki daje velik poudarek na uspešnosti in zunanje
dosežke, hkrati pa ne daje možnosti, da bi otrok (deklica) razvil samoiniciativno vedenje ali svoje
lastne edinstvene možnosti. Tako vstopi v adolescentno obdobje neopremljena za soočenje s
tipičnimi razvojnimi nalogami, ki zahtevajo neodvisno funkcioniranje in avtonomne izbire. V tem
kontekstu lažje razumemo, zakaj situacije, kot so npr. prva heteroseksualna zveza, izguba
prijateljstva, bolezen ali smrt ljubljenega družinskega člana ali odhod od doma zaradi šolanja ali
drugih razlogov lahko sprožijo začetek bolezni. Običajni razvojni pritiski tako pri dekletih s
pomanjkljivo avtonomijo vodijo v krizo samozaupanja, ki ga lahko skozi dieto in izgubo telesne teže
ponovno pridobijo, saj se okolica (vsaj na začetku) pozitivno odzove na takšno vedenje. Poleg tega
jim uspeh pri kontroli hranjenja da novo izkušnjo moči, ki se krepi in utrdi kot vir ponosa in
superiornosti (Gordon, 1992).
Gordon gre dalje od Bruchove, ki pravi, da se matere pacientk z anoreksijo nervozo nazadovoljivo
odzovejo na hčerkino potrebo po samoaktivnosti in avtonomnem vedenju, saj vidi v tem generalni
vzorec socializacije pri dekletih. Za razliko od fantov, katerih socializacija teče v smeri prepoznavanja
in zadovoljevanja notranjih potreb, se pri dekletih vzgoja usmerja v prepoznavanje in zadovoljevanje
potreb drugih ter občutljivost in odgovornost do zahtev okolice. Vrednost ženske se tako meri skozi
pomoč in skrb, ki jo nudi drugim.
Posledica takšnih vzorcev socializacije se v obdobju adolescence odraža skozi občutke nemoči in
odvisnosti od staršev, saj ustvarjanje lastnega življenja zahteva veliko mero avtonomnosti ter
zaupanja v lastne odločitve in akcije. Dieta tako lahko postane pot za dosego občutka moči,
neodvisnosti in samokontrole, ki jo dekle močno potrebuje.
Biti na voljo drugim, jih osrečevati in zadovoljevati njihove potebe pred svojimi lastnimi leži tudi v
ozadju visokih zahtev, ki jih dekleta z anoreksijo nervozo gojijo do sebe. Biti najboljša, perfektna na
vseh področjih življenja ni dokazovanje lastne vrednosti sami sebi, temveč drugim, zato ni tako težko
razumeti njihovih občutij nevrednosti in praznine navkljub visokim dosežkom. Zahodna kultura
idealizira “popolno žensko”, ki s svojo dovršenostjo zna in zmore zadovoljiti potrebe in pričakovanja
drugih. “Superženska” je hkrati ambiciozna in uspešna v poklicni karieri ter na drugi strani skrbna
mati in idealna žena, seksualno privlačna in ustrežljiva ženska itd. Ideologija ženske osvoboditve je
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tako le moderna verzija tradicionalne “dobre deklice”, ki jo, posebno še anoreksična dekleta zaradi
lastnih razvojnih izkušenj, internalizirajo kot dodatno zunanjo zahtevo po prefekcionizmu, ki se mu
morajo podrejati.
Tudi bulimičarke, podobno kot anoreksičarke, nezadovoljivo razrešijo problem identitete, saj ne
zmorejo združiti ambicij in teženj po moči ter tradicionalnih pričakovanj, da ugajajo in zadovoljujejo
potrebe drugih. Tako ostanejo v sebi globoko razcepljene. Na eni strani izoblikujejo fasado
perfektnosti, ustrežljivosti in zadostnosti, na drugi strani pa skriti self, ki izraža in povezuje zmedena
občutja jeze, nemoči in osamljenosti. Težnja za suhostjo in enormni strah pred debelostjo ter iskanje
prefekcionizma na vseh področjih življenja, navidezna samozadostnost in kontrola služijo zunanji
prilagoditvi na nasprotujoče si zahteve okolice. Hrana postane tako edini način za izražanje skritih
potreb in občutij (Gordon, 1992).
V ozadju problema identitete deklet z anoreksjo nervozo, po mnenju Bruchove, leži tudi nejasna
spolna vloga, ki se lahko kaže v fantazijskih željah biti fant. V nekaterih primerih te fantazije odražajo
željo po moči, ki jo imajo fantje, v drugih primerih pa so lahko odsev težnje po zadovoljitvi očetove
želje, da bi imel fanta namesto deklice. S stradanjem dosežejo deški videz in se tako približajo
maskulinemu idealu intelektualne in duhovne čistosti. S tem skušajo na eni strani zadovoljiti očetova
pričakovanja, na drugi strani pa se z zanikanjem telesnih občutij izzviti iz motenega čustvenega
odnosa z materjo.
Pri ženskah, ki trpijo za bulimijo nervozo, se težave na področju spolne vloge kažejo v drugačni
obliki. Njihov osnovni konflikt je močna želja po tem, da so sprejete kot ženske, in na drugi strani
pretirana potreba, da ugajajo moškim. Bulimičarke ne zanikajo tradicionalne ženske spolne vloge,
temveč se z njo celo zelo močno identificirajo in jo vzdržujejo. V nasprotju z anoreksičnimi dekleti,
ki odklanjajo spolnost, so bulimičarke seksualno aktivne. Ta, včasih že pretirana seksualnost služi
predvsem ugajanju in zadovoljevanju potreb moških in je prej odraz motene kot zdrave spolnosti.
Pogostokrat imajo zelo ambivalenten odnos z očetom, ki ga doživljajo kot idealnega moškega in jim
služi kot močan identifikacijski model, hkrati pa so distancirane do svojih mater, ki jih doživljajo kot
šibke in nemočne. Očetovo moč idealizirajo in občudujejo, materino tradicionalno vlogo in šibkost
zavračajo.
Z vidika širšega socialnega konteksta zanikanje lastne ženskosti vidimo kot napor, da bi bi skozi delo
in intelektualne dosežke postale enake moškim in s tem več vredne v današnji družbi, ki visoko
vrednoti in ceni predvsem materialno-ekonomske dobrine ter intelektualne dosežke. Pri
anoreksičarkah se to zanikanje ženskih atributov uresničuje v izjemno radikalni in konkretni obliki.
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Zgubljanje ženskih karakteristik telesa predstavlja rešitev dileme, kako kot ženska uresničiti svoje
intelektualne ambicije (Gordon, 1992).
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Psihodinamski (psihoanalitični) model motenj prehranjevanja

Psihodinamski pristop in način razmišljanja se ukvarja s pomenom simptomov oz. skuša interpretirati
sporočila simptomatičnega vedenja. Poudarja pomen zgodnjega življenjskega obdobja in kasnejših
izkušenj za oblikovanje posameznikove osebnosti ter skuša razložiti nastanek simptomov ali bolezni.
Dare in Crowther opozarjata na pretirano poenostavljeno razumevanje psihodinamskega pristopa v
smislu, da pacientova psihopatologija ustvarja simptom oz. da neugodne zgodnje življenjske izkušnje
vodijo v anoreksijo nervozo ali bulimijo nervozo. Čeprav obstajajo določene razvojne karakteristike
pri osebah z motnjami prehranjevanja, avtorja menita, da ni nujno, da se pri vseh razvije tovrstna
patologija. Pomembno je, da določena osebnost (struktura) naleti na priložnost, da postane anorksična
ali bulimična, in se je oklene ter vzdržuje naprej. Možnost, da oseba prevzame simptom, je
determinirana s socialnimi, kulturnimi, družinskimi, biološkimi in kognitivnimi procesi. Simptom
ima potemtakem lahko pomen le v kontekstu razumevanja razvoja psihičnih karakteristik osebe, ki
razvije ustrezne predispozicije za določeno motnjo (Dare in Crowther, 1985).
Zgodnje psihoanalitične razlage, ki so prevladovale med štiridesetim in petdesetim letom, so igrale
pomembno vlogo pri razumevanju psihičnih faktorjev v nastanku motenj prehranjevanja, posebno
anoreksije nervoze. V naporih, da bi razumeli pomen simptoma za pacieta, so izhajali iz ideje, da je
somatsko stanje simbolična slika travme. Anoreksijo nervozo so imeli za obliko konverzivne histerije
in kot simbolično izražanje zavračanja seksualnosti, posebno fantazij o oralni zanositvi (Bruch,
1986). Interpretirali so pomen posameznih simptomov, in sicer naj bi npr. bruhanje predstavljalo
napor, da se eliminira nezaželeni penis iz oralno seksualne travme. Strah pred debelostjo so videli kot
zavračanje možnosti zanositve. Suhost naj bi simbolično pomenila teroretični ali aktualni strah pred
zanositvijo. Ekstremna shujšanost pa naj bi nezavedno izražala identifikacijo s smrtjo (Dare in
Crowther, 1985).
Zgodnji psihoanalitični model predpostavlja, da je funkcija razuma v upravljanju z intenzivnimi
čustvi (afekti), ki naj bi izhajala iz psihične travme. Razum naj bi ločil spomine od čustev in s tem
omejil boleče, zastrašujoče ali socialno nesprejemljive spominske sledi. Spomin je lahko zavesten,
vendar so čustva, ki so se prvotno vezala na ta spomin, “prestavljena” in “pripeta” na druge spomine.
Tako lahko pacient ob tem, ko izraža močno anksioznost glede hranjenja in pridobivanja telesne teže,
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ponovno obudi resnične spomine, na primer na rojstvo sorojenca, čeprav ti spomini ne nosijo več
čustvenega naboja.
V primeru anoreksije nervoze in bulimije nervoze pogostokrat naletimo na specifično seksualno
travmo ali izgubo, ki se pojavi pred izbruhom bolezni. Običajno gre za izgubo ljubljene osebe ali
nezaželjeno seksualno izkušnjo.
Pacientke z anoreksijo nervozo doživljajo svojo lakoto in seksualnost kot nesocialno, požrešno silo
znotraj sebe, ki jo morajo kontrolirati. Izguba kontrole zato povzroči anksoiznost in občutke krivde.
Znotraj Freudove teorije gonov predstavlja anoreksija nervoza fiksacijo (razvojni zastoj) na oralno
fazo z analnimi potezami karakterja. Pretirano ukvarjanje s hrano, pripravljanjem hrane, zbiranjem
kuharskih receptov itd. kaže na vpliv razvojno zgodnejše oralno seksualne energije. Osebnostne
karakteristike, kot so skopost, perfekcionizem, rigidnost in kljubovanje, pa izhajajo iz analno
seksualnih gonov: analno ugodje in aktivnost ter analno zanimanje in ponos ob izločanju.
Izguba kontrole pri epizodah prenajedanja se raziskuje v širšem kontekstu kontrole impulzov, ki je
razvojno vezana na kontrolo sfinktrov in ugodje ob tem.
Anoreksičarka skuša s svojim telesnim videzom zanikati zanjo nesprejemljivo žensko podobo, kar
naj bi po zgodnjih psihoanalitičnih interpretacijah predstavljalo premik od zavisti, ker nima penisa, k
pretiranemu ukvarjanju s telesno obliko. Stradanje zavre sekundarne spolne znake, ki se kažejo skozi
oblikovanje telesa, kar kaže na pacientkino zavračanje femininosti in služi njenim fantazijam, da
lahko doseže drugo, idealno stanje.
Samodestruktivno vedenje, ki ga lahko srečamo pri bulimičnih pacientkah v obliki samopoškodb, je
pogosto prežeto s sadističnimi fantazijami. Posebno pri ženskah, ki so imele izkušnjo sadistične
spolne zlorabe, je lahko takšno vedenje del fantazij o kastraciji in hkrati tudi edini način, da se izrazijo
boleča občutja. Pri nekaterih pacientkah postane kompulzivno samopoškodovanje in bruhanje
vznemirljivo, podobno kot masturbacija (Dare in Crowther, 1985).
Nicolle je v zgodnjih psihodinamičnih delih o motnjeh prehranjevanja opozorila na ojdipsko raven
motnje. Otrok se v falični fazi psihoseksualnega razvoja, ko stopi iz diadnega v triadni odnos, sooči s
problemi ljubosumja, rivalitete in tekmovalnosti ter razlikami med ženskami in moškimi. Otrok
tekmuje za naklonjenost in telesno bližino nasprotnospolnega starša in uspešna razrešitev ojdipskega
konflikta vodi v sposobnost upravljanja z rivaliteto in sodelovanja. Pri pacientkah z motnjami
prehranjevanja je medosebni odnos pogosto problematičen zaradi intenzivnega strahu pred
požrešnostjo, ki jo doživljajo. Znotraj družine doživljajo bližino do enega starša kot izdajstvo
drugega. Anoreksične pacientke se počutijo zelo blizu in posebno pomembne svojim očetom,
medtem ko matere doživljajo kot pomembne, vendar usmiljenja vredne osebe. Razvijajoča se
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ženskost jih navdaja s strahom, da bodo vzbudile pri očetu seksualni interes in s tem ogrozile
integriteto družine in svojo povezanost z materjo. Odkritje, da hujšanje zaviralno vpliva na razvoj
sekundarnih spolnih znakov in njihov interes za spolnost, jim prinese olajšanje. Fizični videz in
stanje njihovega telesa daje tako očetu ligitimno pravico, da se zanima za njihovo telo. Tako
anoreksičarka preko svojega telesa razreši aktualne ali namišljene incestne želje svojega očeta (Dare
in Crowther, 1985).
Psihoanalitična teorija se poleg seksualnega vidika pri pacientkah z anoreksijo nervozo osredotoča
tudi na agresivni vidik. Freud je predpostavljal, da je agresivni gon derivat želje po smrti in ima
paralelo v seksualnem gonu. Pacientke z motnjami prehranjevanja imajo veliko težav z izražanjem
agresivnosti. Presenetljivo je, kako sicer pretirano kontrolirane pacientke z anoreksijo nervozo
agresivno branijo svojo pravico do stradanja. Anoreksija nervoza postane legitimen način za izražanje
jeze, saj si sicer pacientka ne dovoli biti jezna in pokazati svojo frustriranost v obliki besa. Pacientke z
bulimijo nervozo s svojimi problemi kontrole impulzov bolj direktno izražajo jezo, vendar je le-ta
usmerjena vanje, v obliki samodestruktivnega vedenja (samopoškodbe, bruhanje). Pri teh pacientkah
je odnos med jezo, anksioznostjo in prebujajočo se seksualnostjo zelo kompleksen.
Klasična psihoanaliza je torej poudarjala primarni seksualni konflikt, ki leži v ozadju motenj
prehranjevanja, posebno še anoreksije nervoze, in izhaja iz neuspešno razrešene ojdipske krize.
Neuspešne analize pacientk z motnjami prehranjevanja so vzbudile dvom in hkrati vodile v nadaljnje
raziskovanje. Že Nicolle je konec tridesetih let razpravljala o razlikah med anoreksijo nervozo in
histerijo ter z izrazom “prepsihotična anoreksija” označila karakteristike pacientk, ki jih danes
prepoznavajo kot mejno osebnostno strukturirane (Dare in Crowther, 1995). Prav neuspešnost in
kritika klasičnega psihoanalitičnega pristopa je pripeljala do novih spoznanj. Velik prispevek k
moderni konceptualizaciji motenj prehranjevanja je prav gotovo delo Hilde Bruch, ki je spodbudilo
tudi druge raziskovalce, da so začeli proučevati do tedaj zapostavljene razvojne faktorje v etiologiji in
patogenezi motenj prehranjevanja. Skozi bogate terapevtske izkušnje s temi pacientkami je
podvomila v specifičnost in relevantnost dinamike gonov in intrapsihihičnih konfliktov. Večjo
pozornost in pomembnost je namenila zgodnjim razvojnim izkušnjam oziroma neuspešni interakciji
med otrokom in materjo. Ena njenih osnovnih ugotovitev je, da anoreksija nervoza primarno
predstavlja razvojni deficit in šele sekundarno seksualni konflikt (Bruch, 1986). Jedro psihopatologije
je po njenem mnenju v specifični konstelaciji ega in osebnostnih deficitov, sestavljenih iz neustrezne
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percepcije in kognitivnega označevanja viscelarnih in afektivnih stanj, napačne percepcije telesnih
meja in globoko vkoreninjenega občutka neučinkovitosti in pomanjkanja avtonomije (Strober, 1986).
Tudi Mushatt meni, da primarno poudarjanje seksualnega konflika predstavlja omejen in ozek pogled
na motnje prehranjevanja, saj naj bi ti konflikti spadali v širši model. Po omenjenem avtorju naj bi v
ozadju anoreksije nervoze ležal neuspešno izpeljan proces separacije in individualizacije, ki določa
karakteristike motenj v objektnih odnosih. Bolj ko so simptomi bolezni resni (težki), bolj primitiven
je nivo funkcioniranja (ni nujno, da velja tudi obratna zveza), oz. manj uspešno je izpeljana separacija
od primarnega objekta (matere ali osebe, ki nadomešča mater). Globlji so ego deficiti, izrazitejši so
primitivni elementi, ki izhajajo in gonskega, in manj razvita je kontrola v smislu transformacije in
sublimacije teženj. Ego deficiti vodijo v vztrajanje in krepitev predgenitalnih in agresivnih teženj, te
pa nazaj vplivajo na razvoj ega in še poglobijo ego deficite. Zapleti na področju separacije in
individualizacije ustvarjajo tudi težave pri oblikovanju integriranega občutka spolne identitete.Tako
osebe z ego deficiti obarvajo s seksualnostjo vse vidike medosebnih odnosov, saj na ta način
zadovoljijo intenzivno potrebo po čutni stimulaciji (z dotikom, fantazijami o dotiku, predstavami in
oralnimi fantazijami in aktivnostmi), ki jim pomaga ohraniti občutek kontakta z okoljem. Mushatt
tako meni, da je navidezno prevlado seksualnih in agresivnih konfliktov mogoče razumeti znotraj
razvojnih zapletov na liniji objektnih odnosov (Mushatt,1992).
Dare in Crowther pri pacientkah z motnjami prehranjevanja prav tako izpostavljata pomembnost
dveh razvojnih linij : proces ponotranjenja, znotraj katerega se odvija postopna integracija (fuzija)
dobrih in slabih prezentacij selfa in objekta v koherentno predstavo selfa in predstavo objekta ter
proces separacije in individualizacije, ki posamezniku omogoča znosen občutek razločevanja
(diferenciacije) in razdvojitve (separacije) od drugih ljudi (Dare in Crowther,1995).
Colahan in Senior, izhajajoč iz kliničnih izkušenj v terapiji pacientk z anoreksijo nervozo, poudarjata
močno povezanost med začetkom bolezni (simptomi) in določeno fazo v življenjskem ciklu, ki pri
dekletu ponovno vzbudi separacijske anksioznosti (prehod v srednjo šolo, pubeteta, odhod od doma,
poroka, ločitev, rojstvo ali smrt). Separacijska bojazen je običajna faza v procesu separacije in
individualizacije, ko z vse večjo diferenciacijo med otrokom in objektom narašča tudi otrokov strah
pred izgubo objekta. Neugodna izkušnja separacije močno vpliva na oblikovanje otrokovega
zgodnjega odnosa z materjo (objektom) in je pomembna za poznejši odnos do hrane (Colahan in
Senior, 1995).
Schwartz vidi pri pacientkah z bulimijo nervozo osnovni problem v neuspešni separaciji od matere,
kar se kaže skozi ekstremno konflikten in ambivalenten odnos do nje ter v pacientkinem občutju
izjemne odvisnosti od matere (Cohen,1992).

PAGE

54

Razvojne značilnosti pacientk z motnjemi prehranjevanja
Za boljše razumevanje pomena teh zgodnjih razvojnih procesov si na kratko oglejmo glavne razvojne
značilnosti skozi teorijo objektnih odnosov.
Takoj po rojstvu je otrok v fazi avtizma, oz. je radikalno egocentričen, saj njegov psihični aparat še ni
razvit do te mere, da bi lahko vzpostavljal kontakt navzven. Senzorična in motorična aktivnost je
namenjena zgolj vzpostavljanju čim boljšega notranjega ravnotežja. Psihično je z materjo (ali osebo,
ki prevzame materinsko vlogo) zlit v eno in preko relacijske funkcije zaznav vzpostavlja odnos, ki ga
je do rojstva vzpostavljal preko popkovine. Najpomembnejše področje občutenja in opažanja so usta
s prebavnim traktom do želodca, ki omogočajo taki imenovano “cenestetično zaznavanje” doživljanje na nivoju globoke občutljivosti, ki se odvija celostno in v odnosu z materjo ter postopno
otroka usmerja v kontakt navzven. Winnicott pravi, da obstaja le novorojenček v paru z materjo, saj
mati predstavlja otrokov pomožni ego, ki posreduje pri vsakem opažanju, sprejemanju, odklanjanju
in drugih aktivnostih. Med njima se vzpostavi stalna krožna izmenjava, pri kateri igrajo čustva
osrednjo vlogo. Psihični in telesni razvoj dojenčka je odvisen od odnosa, ki se razvije med njim in
osebo, ki skrbi zanj. Preko objektnega odnosa otrok razvije svojo lastno ego strukturo. Materina skrb
in nega je “hrana” za otrokov nerazviti psihični aparat in v dobršni meri sodoloča razvoj otrokove
osebnosti. Zgodnji odnos med materjo in otrokom temelji predvsem na čutni in čustveni izmenjavi.
Največji del izmenjave med materjo in otrokom se odvija med dojenjem, kjer se zaznavanje z
dotikom (otrok občuti bradavico v ustih) prepleta z zaznavanjem na daljavo (otrok zre v materin
obraz). Da se mati prilagodi (senzibilizira) otrokovemu stanju in potrebam, oz. da lahko stopi v
komunikacijo z otrokom, se od nje nemalokrat zahteva “konstruktivna regresija” v doživljanju in
akcijah (Praper, 1992).
Zgolj prepoznavanje in odzivanje na otrokove potrebe še ne zagotavlja bazičnega občutka varnosti, ki
ga otrok potrebuje za naslednje razvojne korake. Mati, ki je negotova v svoji materinski vlogi, na
otroka prenaša bojazen, ki je v prvih mesecih življenja še zelo difuzna in zato toliko bolj ogrožujoča.
Pomembno je, da zmoreta tako otrok kot mati vstopiti v simbiotični odnos, ki je za oba zadovoljujoč
in pomeni več kot le zadovoljevanje potreb ter omogoča vzpostavljanje kasnejše dobre navezanosti.
Sprva otroka vzpostavlja objektni odnos le z deli matere-parcialni objektni odnos in šele kasneje
začne mater doživljati kot celoto. Prav tako pomembno kot znati vstopiti v simbiozo je pomembno
tudi izstopiti iz nje, ko postane pretesna za otrokov nadaljnji psihični razvoj. Postopno opuščanje
simbiotičnega odnosa in razhajanje med otrokom in njegovim primarnim objektom je možno le, če je
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bila simbioza dobra in le v tem primeru lahko vodi v kvalitetno navezanost namesto v dušečo in
omejujočo odvisnost.
Problem lahko nastane takrat, ko mati ali otrok ne zmoreta vzpostaviti simbioze, bodisi ker mati sama
nima dovolj dobre izkušnje iz tega obdobja in tako ne najde kontakta z otrokom ali pa je dozorevanje
funkcij primerne avtonomije pri otroku moteno do te mere, da ti deficiti preprečujejo adekvaten vstop
v simbiozo (okvarjene so dispozicije).
Prav tako patogeno za otrokov razvoj je, če mati otroka ne spodbuja ali mu celo ne dopusti, da izstopi
iz te spoznavno emocionalne in delno fiziološke zlitosti z njo. Takšno “kanibalsko” ali “vampirsko”
simbiozo, kot jo poimenuje Praper, največkrat srečamo pri materah, ki same niso uspele oblikovati
lastne identitete in se z otrokom zlijejo do te mere, da jim simbiotični odnos pomeni vse življenje.
Poziciji, ki jo v normalni simbiozi zasedata mati in otrok, se zamenjata in tako postane mati tista, ki
funkcionira (živi) preko otroka. Materina regresija, ki je v zdravem simbiotičnem odnosu v službi
ega, v najbolj patogenih primerih postane ireverzibilna. Struktura materinega ega začne razpadati in
posledica je poporodna psihoza, ko mati izgubi meje med seboj in otrokom (Praper, 1992).
Mahlerjeva prehod iz simbioze v tridni odnos označuje za psihološko rojstvo otroka. Skozi proces
separacije in individualizacije, ki se začne nekje v četrtem, petem mesecu in se zaključi okrog
tretjega leta, se v otroku postopoma izoblikuje občutek ločenosti in hkrati povezanosti s svetom
realnosti. Ta razvojna faza poteka vzdolž dveh ločnih, vendar prepletenih poti : separacije, ki iz
simbiotičnega zlitja z materjo vodi v intrapsihično zavedanje ločenosti, distance, oblikovanja meja in
neprepletenosti z materjo ter individualizacije, ki pripelje do oblikovanja otrokove individualnosti,
intrapsihične avtonomije, percepcije, spomina, kognicije in preverjanja realnosti (Mahler, Pine in
Bergman, 1975).
Proces separacije in individualizacije, ki razvojno sledi obdobju simbioze, teče skozi podfaze.
Prvi podfaza, ki jo je Mahlerjeva poimenovala podfaza diferenciacije, se prične na vrhuncu simbioze
(četrti, peti mesec). Otrok začne najprej ločevati med različnimi ljudmi in predmeti v okolju, nato šele
sebe od matere, kar je razvidno iz njegovega vedenja (mater vleče za lase, nos, daje ji hrano v usta
ipd). Ti znaki jasno kažejo, da je otrok začel ločevati svoje telo od materinega. Sposobnost
razločevanja mu omogoča, da postopoma opusti primitivno emocionalno identifikacijo (ko imitira
celotne vedenjske vzorce objekta in jih ponotranja), s pomočjo katere zadržuje arhaične grandiozne
fantazije in predstave o sebi ter preide v selektivno identifikacijo. Preko selektivne identifikacije
prevzema od drugih ljudi tiste vzorce, s katerimi se lahko enači in z integracijo posameznih vsebin
gradi koherentno predstavo o sebi in predstavo o objektu (Praper, 1996). Z napredujočo diferenciacijo
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se utrjuje spoznanje, da on in mama nista eno in obenem prihaja na površje separacijski strah, da se
utegne mama oddaljiti. Pojavi se tako imenovana osemmesečna bojazen, ki se kaže v strahu pred
tujimi osebami, saj je začel otrok mamo doživljati kot svojo referenčno osebo. Megleni strah pred
izničenjem, ki je bil značilen za obdobje pred osmim mesecem in se je pojavil, kadar matere ni bilo v
otrokovem vidnem polju ali ni slišal njenega glasu, zamenja strah pred izgubo objekta (mame). Strah
pred izgubo objekta kaže na razvojni napredek, saj predpostavlja jasnejšo predstavo o materi, čeprav
se lahko na prvi pogled kaže kot korak nazaj v odvisnost.
Kadar je diferenciacija pomanjkljivo izpeljana posameznik ne zmore videti ločenosti med seboj in
drugim in v medosebnih odnosih išče predvsem simbiotično odvisnost namesto vzajemne
navezanosti. Drugega kontrolira in vsakršna drugačnost je že lahko potencialna grožnja, ki jo
premaguje s še bolj posesivnim odnosom.
Druga podfaza je prakticiranje, ki traja od približno devetega do štirinajstega meseca. Otrok se je
zaradi vse boljše razvite motorike sposoben aktivno ločiti od matere. Radovednost ga sili v
raziskovanje okolja, posnemanje in preizkušanje motoričnih spretnosti.
Bojazen pred izgubo matere, katere predstava je v otrokovi zavesti vse bolj jasna, ga v tretji podfazi
približevanja vedno znova vodi nazaj v materino naročje, kjer najde pomiritev in pogum za nadaljnja
raziskovanja. Ta podfaza traja nekje od štrinajstega, petnajstega meseca pa vse do dveh let ali še dlje.
Grandiozne fantazije o lastni zmožnosti, ki so bile v ospredju v podfazi prakticiranja, postopoma
zamenja vse bolj jasno zavedanje ločenosti in s tem tudi ranljivosti.
Zelo pomembno je, da zna mati na tej razvojni stopnji spodbujati otrokove poskuse prakticiranja in
ob tem razumeti otrokov separacijski strah kot prehodno fazo, ki vodi v večjo samostojnost.
Zadnja (četrta) podfaza procesa separacije in individualizacije se začne proti koncu drugega leta.
Mahlerjeva jo je poimenovala podfaza konsolidacije in čustvene konstantnosti objekta. V tem
obdobju otrok doseže stopnjo konstantnosti objekta (ve, da mati obstaja, četudi je ne vidi ali sliši) in
dodobra izoblikuje ločene predstave selfa in objekta (matere).
Za sam proces separacije in individualizacije je zelo pomembna komunikacija, ki vzdržuje vez, ko se
veča distanca med materjo in otrokom. Komunikacija med materjo in otrokom se vzpostavi že v
materinem trebuhu, mnogo pred biološkim rojstvom. Po rojstvu otrok s sistemom različnih signalov
(jok, grimase, cmokanje ipd) sporoča svoje notranje stanje, na katerega se mati prav tako odziva s
sistemom signalov in tako vstopa z njim v komunikacijo. Zelo pomembna je nebesedna
komunikacija, predvsem govorica oči, ki še posebno intenzivno poteka med dojenjem. Tovrstna
komunikacija igra pomembno funkcijo v procesu separacije, saj omogoča kontakt na večjo razdaljo
(meja je otrokovo vidno polje). Z otrokovo večjo gibljivostjo in s tem tudi večjo neodvisnostjo zgolj
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vidna komunikacija ne zadošča več. Otrokova radovednost in potreba po gibanju ga vodita izven
vidnega polja, kjer sprva vzdržuje kontakt preko vokalizacije in kmalu tudi preko verbalizacije.
Sposobnost poimenovanja stvari in izražanja želja s specifičnimi besedami, uporaba osebnega zaimka
“jaz” ter sposobnost, da prepozna in poimenuje domače ljudi omogoča otroku večji občutek
zmožnosti, da kontrolira svoje okolje in funkcionira na večji distanci z materjo oz. tudi brez njene
fizične prisotnosti (Mahler, Pine in Bergman, 1975).
Razvijajoča se komunikacija pa sama zase še ni dovolj, da otrok izpelje proces separacije in
individualizacije ter s tem doseže psihološko rojstvo. Odločilnega pomena za dokončno separacijo je
individualizacijski razvojni proces ponotranjanja.
Hartmann opredeli ponotranjanje kot postopek, s katerim otrok izkušnje in reakcije, ki so se prvotno
dogajale v odnosu z zunanjim svetom, premesti v svojo notranjost in tako postanejo del njega (Blanck
in Blanck 1985). Organiziranje notranjega psihičnega sveta predstavlja proces strukturalizacije, ki se
prične z imitacijo in nadaljuje najprej s primitivno čustveno identifikacijo in kasneje, ko napreduje
diferenciacija med selfom in objektom, s selektivno čustveno identifikacijo. Ponotranjanje dobrih
izkušenj v odnosu z objektom gradi otrokovo večjo samostojnost, saj objekt ni več nujno potreben
kot vir zadovoljstva. Tako se je npr. otrok sposoben sam pomiriti, potolažiti, uspavati. Velik pomen v
obdobju, ko začne otrok doživljati sebe ločeno od matere, ima tako imenovani tranzitorni objekt, ki v
tem prehodnem obdobju “nadomesti” materino prisotnost.
Proces ponotranjanja se prične že v otrokovem prvem življenjske letu, ko je popolnoma oralno
naravnan in se senzorično odziva predvsem s predelom ust. Sprejemanje hrane je temelj kasnejšega
sprejemanja in ponotranjanja, zato je za otroka dojenje oz. hranjenje po steklenički zelo pomembna
izkušnja. Otrok do šestega meseca ne zmore ločevati, kaj je dobro in kaj ni, dokler se vsebina ne
pokaže kot ugodje ali neugodje, tako da z materinim mlekom ne dobiva le hrane, temveč tudi
izkušnjo zaupanja ali nezaupanja (Praper, 1992).
Otrok v prvem življenskem letu še ne zmore dojeti, da je mama eden in isti objekt, kadar neguje in
zadovoljuje njegove potrebe in kadar odreka (frustrira). Da bi obdržal dober kontakt z materjo,
uporabi mehanizem cepljenja (splitting) in tako primitivno idealizacijo matere kot “povsem dobre”
obvaruje pred kontaminacijo s strani predstave “povsem slabega” objekta.
Kernberg otrokovo osemmesečno bojazen pred tujci pojasnjuje s projekcijo predstave “slabega dela”
selfa, ki je ločena od “dobrega dela”. Če razvoj poteka brez večjih zapletov, se po osmem mesecu
začne proces integracije dobrih in slabih predstav o objektu in selfu, tako da ima otrok okrog drugega
leta že izoblikovano osnovno koncepcijo selfa in objekta. Prav tako napreduje tudi proces
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nevtralizacije med libidom in agresivnostjo, ki ga omogoča konstantna interakcija s primarnim
objektom. Dokončna nevtralizacija je dosežena takrat, ko se oba instinkta pojavljata v socializirani,
nenagonski obliki (Blanck in Blanck, 1985).
Ponotranjanje vse večjega števila novih izkušenj, ki izhajajo iz interakcije z zunanjim okoljem ter
izkušenj o lastnih zmožnostih, otroku utrjuje notranjo psihično strukturo. Poleg izkušenj ponotranja
tudi starševske zahteve, kar predstavlja začetek oblikovanja superega. Od drugega do tretjega leta se v
njem intenzivno utrjuje občutek individualnosti in avtonomnosti.
Z oblikovanjem lastne identitete tako lahko otrok v tretjem letu življenja preide iz diadnega odnosa z
materjo v triadni odnos, ki vključuje tudi očeta. To ne pomeni, da oče do tega obdobja ni pomemben
v otrokovem življenju. Njegova funkcija je predvsem omogočanje in podpiranje dobre simbioze med
materjo in otrokom, saj zaradi specifičnih razvojnih zakonitosti otrok do tega obdobja še ni sposoben
odnosa z več osebami. Ko otrok izpelje separacijo iz diadnega odnosa vstopi v socialni prostor kot
individuum.
Tako v četrtem in petem letu stopi v ospredje ojdipska situacija, katere osnovna problematika se
nanaša na otrokov rivalitetni odnos do istospolnega starša. Poenostavljeno rečeno, deček se bori z
očetom za materino ljubezen, deklica pa z mamo za očetovo ljubezen (pozitivni ojdipski kompleks).
Razreševanje ojdipske situacije poteka pri deklicah nekoliko drugače kot pri dečkih. Kadar so
čustveni odnosi med dečkom in očetom dobri, je slednji vzor in izvor otrokovih identifikacijskih
procesov. Očeta hoče imeti zase, pri čemer pa je mati še vedno objekt njegove ljubezni, kar ustvarja v
njem intrapsihični konflikt. Konflikt se lahko močno zaostri, če mati pretirano zapeljuje otroka ali če
je oče pretirano strog in kaznujoč in s tem ne podpre otrokovega razvoja. Tako se v dečku privlačni in
libidni impulzi začno prepletati s kastracijskim strahom, kopiči se agresivno-destruktivni naboj in z
njim strah pred očetovo reakcijo na njegova sovražna občutja do njega. Na delo stopijo obrambno
varovalni mehanizmi ega, predvsem projekcija in projektivna identifikacija, v nekaterih primerih pa
lahko pride celo do razcepa med ljubeznijo in sovraštvom (dobrimi in slabimi vsebinami), pri čemer
se otrok s projekcijo znebi zgolj slabih vsebin. Še nezreli in kruti superego se aktivira z zahtevami po
samoodpovedovanju, slabo vestjo in občutki krivde. Iz otrokovega občutka ogroženosti se lahko
oblikuje osnova za nevrotične strahove in fobije.
Razreševanje ojdipskega kompleksa je bolj zapleteno, kadar deček sovraštvo obrne proti materi
(negativni ojdipski kompleks) ali pa njo izbere za identifikacijski vzor, kar pomembno določa
nadaljnji razvoj predvsem spolne identitete. V skrajnem primeru lahko takšna situacija vodi v
oblikovanje seksualnih motenj.
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Pri deklicah je situacija še nekoliko bolj zapletena, saj se falično-ojdipska situacija razrešuje v dveh
podfazah. Sprva očeta doživlja kot rivala, mater pa kot objekt falično-ojdipskih teženj. Ko simbiotični
odnos z materjo izzveneva, deklica svoj interes prenese na očeta. Mati postane rival za očetovo
ljubezen in naklonjenost.
Nerazrešen konflikt tega razvojnega obdobja tako lahko postane prototip kasnejših nevrotičnih
konfliktov (Praper, 1992).
V kolikor pride do razvojnih zastojev in motenj v objektnih odnosih, preden je struktura ega razvita
do te mere, da je možna integracija dobrih in slabih predstav ter diferenciacija selfa in objekta, se
oblikuje mejna organizacija osebnosti. Za osebe z mejno organizacijo osebnosti so značilni razvojni
deficiti ega, ki nastajajo že zelo zgodaj, v prvih dveh letih življenja. Za razliko od posameznikov s
psihotično organizacijo osebnosti, kjer najdemo hude deficite ega s skoraj povsem nediferenciranimi
predstavami o sebi in objektu in se zaplete že pri vstopanju v simbiozo, pa pri mejno organiziranih
težave nastopijo pri izstopanju iz simbioze. Pri psihotičnih so ego meje praktično fragmentirane, pri
mejno organiziranih pa razpadajo le po določenih področjih.
Glede na globino ego deficitov so po Kernbergovem mnenju osebe z mejno organizacijo osebnosti
bliže nevrotični oz. psihotični osebnostni strukturi. Ne glede na vrsto mejne organizacije osebnosti
(globoko odvisni, narcisistični in shizoidni) so v ospredju kontaktne motnje in motnje v prilagajanju
na socialno okolje (Praper, 1996).
Pri osebah z motnjami prehranjevanja lahko najdemo v ozadju različno osebnostno strukturo, od
nevrotične, mejno organizirane pa vse do psihotične. Če se motnja pojavlja kot simptom pri
nevrotičnih pacientih, se pogosto lahko razreši skozi analizo pacientovih osnovnih konfliktov in ne
predstavlja problem začetne faze zdravljenja.
Za zdravljenje motenj prehranjevanja je, po Wilsonovem mnenju, nujno razumeti kompleks “strah
pred debelostjo” (fear of being fat complex). Avtor meni, da zavestni strah pred debelostjo prekriva
nezavedno potrebo po debelosti, ki ima pri posameznikih različen pomen. Intenzivnost tega strahu je
odvisen od števila in intenzivnosti konfliktov proti katerim se brani, posameznikove razvojne faze,
sposobnosti ega, da obvladuje impulze, zmožnosti za obvladovanje anksioznosti in količine krivde, ki
jo ustvarjajo konflikti. Kompleks “strah pred debelostjo” definira kot skupek nezavednih konfliktov,
ki izhajajo iz oralnega. Najbolj jasno se kaže pri telesni samopodobi anoreksičnih pacientk, za katere
je značilen iracionalni strah pred debelostjo in obsesivno pretirano zanimanje za suhost. Podoben
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strah najdemo tudi pri drugih motnjah prehranjevanja, le da je patologija telesne samopodobe
drugačna zaradi razlik v strukturi ega in superega.
Wilson nadalje meni, je da ego pri anoreksičnih pacientkah restriktivnega tipa sposoben obvladovanja
impulzov oz. gre celo v pretirano kontrolo le-teh, medtem ko je pri bulimičnih pacientkah kapaciteta
za kontrolo oralnih in druge vrste impulzov pomanjkljiva. Anoreksičarka je s pomočjo intaktnega ega
in kaznovalne kontrole superega sposobna obvladovati nezavedne impulze po nažiranju s hrano.
Bulimičarka pa zaradi neučinkovite ego kontrole ne zmore uravnavati imulzov za hranjenje, čeprav je
njen superego ravno tako strog in kaznovalen. Pomanjkanje samokontrole je za pacientko tako
ogrožujoče, da že minimalno povišanje telesne teže izzove paniko in kompenzacijsko vedenje
(telesna aktivnost, stradanje, bruhanje). Pri bulimičarkah ravno zaradi pomanjkljive kontrole
impulzov pogosteje srečamo tudi promiskuitetno vedenje, delinkventno vedenje, kraje in laganje
(Wilson, 1992).
Amenoreja, ki je eden od osnovnih simptomov pri anoreksiji nervozi, pogosta pa tudi pri bulimiji
nervozi, je po mnenju nekaterih analitikov (Thoma, Sperling in Wilson) primarno psihičnega vzroka.
V večini primerov amenoreja pojavi prej ali pa istočasno z anoreksijo nervozo. Čeprav telesna teža in
stradanje vplivata na amenorejo, naj bi čustveni (nezavedni) vzroki igrali osrednjo vlogo pri motnjah
prehranjevanja. Falk in Halmi sta v študiju pacientk z anoreksijo nervozo ugotavljala, da imajo
pacientke, pri katerih je amenoreja še naprej prisotna, ne glede na to, ali so povečale teleso težo ali ne,
pomembno več anorektičnih stališč in vedenja kot pacientke, ki so dobile menstruacijo. Prav tako naj
bi prve imele pomembno več nerazrešenih nezavednih konfliktov (Wilson, 1992).
Strah pred debelostjo izhaja iz nerazrešenih konfliktov v oralni fazi, ki vodijo v ambivalenten odnos z
objektom (materjo). Fiksacija na tej razvojni stopnji in spremljajoči strah pred izgubo objekta je
povzročen z materino in/ali očetovo pretirano kontrolo in pretiranim poudarjanjem hrane in funkcij
hranjenja kot simbolom ljubezni. Ta nerazrešeni konflikt vpliva na vse nadaljnje razvojne faze, tako
da tudi analni, ojdipski in kasnejši razvojni konflikti ostanejo nerazrešeni.
Nerazrešena predojdipska fiksacija na mater otežuje psihoseksualni razvoj. Spearling smatra
anoreksijo nervoza za specifičen patološki izid nerazrešenega ojdipskega konflikta pri pacientkah,
katerih predojdipski odnos z materjo jih predisponira za takšno reakcijo (Wilson, 1992).
Z ekonomičnega vidika je osnovni problem pri anoreksiji nervozi (oba tipa) neprestan pritisk
potlačenih, nesublimiranih, agresivnih in libidnih gonov. Pri anoreksiji tipa “basanje/čiščenje” se
napor, da bi kontrolirale derivate gonov, manifestira skozi kompleks “strah pred debelostjo”, vendar
pomanjkljivo ego funkcioniranje vodi v popuščanje požrešnim impulzom in drugim vrstam
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zadovoljevanja impulzov. Močni občutki krivde, ki jih povzroči arhični superego, vodijo bulimičarko
v napore, da bi izničila dejanje, zato izzove bruhanje ali zlorabi laksative oz. uporabi druge oblike
mazohističnega vedenja. Pri anoreksiji nervozi restriktivnega tipa so zastrašujoči izbruhi gonov
maskirani s kompleksom “strah pred debelostjo”, vendar intaktna ego kontrola vodi v popolno
kontrolo impulzov s strani arhaičnega superega. Groza pred izgubo kotrole (postati debel) vsebuje
zavesten strah pred prenajedanjem in nezaveden strah pred inkorporacijo telesnih delov, zamazanjem
ali jedenjem izločkov, izkrvavitvijo do smrti, pohabljanjem (drugih ali s strani drugih) ali
masturbacijo in/ali nimfomanijo, ki lahko vodi v orgazmično zadovoljitev.
S strukturalnga vidika je osnovnega pomena ego. Pri dekletih, ki so nagnjene k anoreksiji nervozi tipa
“basanje/čiščenje”, se ego v predojdipskem obdobju razcepi. En del se razvije v psevdonormalno
obliko: kognitivne funkcije, samopazujoči del ega, kapacitete za prilagajanje in druge ego funkcije
delujejo normalno. Medtem ko so anoreksičarke restriktivnega tipa v otroštvu izjemno prilagodljive,
neproblematične, perfektne na vseh področjih, so anoreksičarke tipa “basanje/čiščenje” bolj
neubogljive in uporniške. Tudi v adolescenci srečamo pri njih več antisocialnega vedenja, seksualne
promiskuitete in različne vrste odvisnosti. Ego potiska, zanika, premešča in projicira konflikte v
kompleks “strah pred debelostjo” Konflikti so lahko premeščeni v navade, kot so sesanje palca,
enevreza, enkopreza, grizenje nohtov, udarjanje z glavo in puljenje las. Hkrati so lahko konflikti
premeščeni in projicirani tudi v aktualne fobične objekte. Razcep v egu se manifestira v intenzivnem
(podobno psihotičnemu) zanikanju premeščenih želja, konfliktov in fantazij. Odcepljeni nevrotični
del osebnosti je zanikan v kompleksu “strah pred debelostjo”.
S prilgoditvenega vidika lahko vidimo, da so konflikti v vsaki razvojni in libidinalni fazi zanikani,
premeščeni in projicirani v kompleks “strah pred debelostjo”. Mushatt meni, da so najvažnješi
konflikti v zvezi s separacijo in individualizacijo, ki so zanikani s strani staršev in razvijajočega se
otroka. Normalnim prilagoditvenim konfliktom se izognejo in se jih zanikajo. Številni starši
anoreksičnih pacientk svoje hčerke vzgajajo v nerealnem, pretirano zaščitniškem svetu.
Perfekcionistični starši s svojim nezrelim poseganje v otrokovo življenje oškodujejo ego funkcijo
odločanja.
Fokus analize je v pregenitalnih objektnih odnosih, ki so bili sproženi z nerazrešenimi starševskimi
odnosi, in konfliktih v fazi separacije in individualizacije.
Da bi ostali rezultati terapevtskega dela trajni, je potrebno razrešiti patološki strah pred debelostjo in
moteno telesno podobo. Pri nekaterih anoreksičarke tipa “basanje/čiščenje” in tudi nekaterih
pacientkah z anoreksijo nervozo restriktivnega tipa ni jasno izražena motnja telesne podobe oziroma
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niso prepričane, da so lepe kadar so suhe. Vsekakor pa so pretirano zaskrbljene glede telesne teže
(strah pred debelostjo) in obremenjene z dietami. Pri teh pacientkah prevladuje ojdipska
psihopatologija.
Strah pred debelostjo odseva grozo oralno sadistične inkorporacije materinih prsi, matere in kasneje
drugih objektov. V današnji kulturi je strah pred debelostjo normativna vrednota, ki krepi konflikte,
vezane na telesno podobo pri razvijajočem se dekletu. Intenzivnost in iracionalnost tega strahu kaže
na primitivne ontogenetske izvore.
Pri deklicah, ki se nagibajo v anoreksijo nervozo, ego zaradi prevelikega popuščanja staršev ne
razvije zadostne kapacitete za odlaganje zadovoljitve impulzov. Strikten superego matere in/ali očeta
omejuje in izkrivlja normalno avtoerotično in igrivo raziskovanje telesa, ki oblikuje zgodnje
prezentacije selfa in objekta. Starševska nestrpnost do manifestacij agresivnih in libidinalnih gonov
prav tako ovira normalni proces separacije in individualizacije v analni fazi.
Predojdipska zavist penisa in strahovi pred zanositvijo ter materinski ego ideal so še posebno
pomembni pri moteni telesni podobi (Wilson, 1992).
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Družinski model motenj prehranjevanja

Družina kot sistem
Posameznik je kot biopsihosocialno bitje nenehno vpet v mrežo odnosov z drugimi ljudmi. Deluje
znotraj različnih socialnih sistemov, vanje vstopa in izstopa. S tem spreminja strukturo in odnose
znotraj posameznega sistema, hkrati pa sistem povratno vpliva nanj in ga oblikuje. Sprva je
posameznikov svet izjemno omejen, saj je otrok prva tri leta pretežno v odnosu z materjo. Mati je
zanj na začetku najpomembnejši in hkrati tudi edini drugi, s katerim stopa v odnos in vzpostavlja prve
socialne kontakte. Kmalu pomembno vlogo zavzame oče in sorojenci ter drugi družinski člani (stari
starši, sorodniki, družinski prijatelji). Družina postane otroku pomemben prostor, znotraj katerega se
čuti varnega in sprejetega in ki mu omogoča ter zagotavlja razmere v katerih bo njegov psihofizični
razvoj potekal optimalno. Ob vstopu v vrtec in kasneje v šolo začne otrok svoj socialni prostor širiti
tudi izven svoje družine. Pomembni postanejo vrstniki, vzgojitelji in širša družba nasploh. Številni
avtorji menijo, da se pomen družine, ko otrok vstopi v druge socialne sisteme, zmanjša, sama pa sem
mnenja, da se pomen družine predvsem spremeni. Družina ostane posamezniku celo življenje
nekakšen svetilnik, kamor se obrne, kadar v življenju izgubi smer in orientacijo.
Pomen družine oz. staršev je odkrival že Freud, teoretična in empirična spoznanja, ki izhajajo iz
osnov simboličnega interkcionizma, teorije komunikacij, sistemske teorije in terapevtskega dela z
družinami, pa so omogočila odkriti povezave med značilnostmi družinske strukture in dimanike ter
razvojem posameznikove osebnosti (Čačinovič Vogrinčič, 1992).
Družina je prvi socialni sistem, v katerem živi otrok in skozi odnos s staršema in drugimi družinskimi
člani internalizira izkušnje iz zunanjega sveta. Omogoča zadovoljevanje otrokovih potreb po
človeškem kontaktu in pomembno sovpliva na formiranje njegove osebnosti
Proces socializacije prevzaprav predstavlja interakcijo med otrokom in odraslimi, na katero vplivajo
oz. jo določajo namen, pa tudi potrebe, strahovi in konflikti posameznikov. Mertens v zvezi s tem
pravi, da se nepotvorjene nagonske težnje otroka dotikajo potlačenih vsebin pri starših, ki tako
nekatere njegove potrebe doživljajo konfliktno in jih pogostokrat puščajo nezadovoljene (Čačinovič
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Vogrinčič, 1992). Z analizo družinske dinamike pridemo do pomembnih spoznanj o vplivu družine
na razvoj duševnih procesov in celotne otrokove osebnosti. Doživljanje in vedenje posameznika
lahko razlagamo z vidika družine kot specifičnega akcijskega sistema (Požarnik,1979).
Razvoj psiholoških teorij o družini je potekal od psihoanalitične do sistemske teorije. Psihoanalitični
pristop pogosto gleda na partnerske odnose in družino z vidika objektnih odnosov. Tako Bowlby kot
Winnicott poudarjata pomen prvih izkušenj, ki jih ima otrok z mamo. Pomembna je dobra
navezanost med otrokom in “dovolj dobro” materjo. Psihoanalitična teorija upošteva linearni model
vzročnosti. Družinski odnosi so nezavedno motivirani, družinski člani se najpogosteje doživljajo kot
transferne figure. Ackerman je kot predstavnik biopsihosocialnega modela povezal individualno in
interpersonalno v družinskih odnosih. Splošna teorija sistema je z uvedbo številnih novih konceptov
kot je npr. cirkularna vzročnost, opazovanje družine “tukaj in sedaj”, omogočila nov pogled na
partnersko in družinsko organizacijo. Proučevanje posameznikove preteklosti in vračanje v preteklost
družine skozi transgeneracijsko analizo omogoča videnje in razumevanje družine “tukaj in sedaj”
(Goldner Vukov, 1988).
Frude razlikuje med posameznikovo družino (individuals family) in družinsko enoto (family unit).
Družinska enota je več kot zbirek ljudi-je interakcijska in soodvisna skupina oziroma organizacija,
medtem ko je posameznikova družina lahko preprosto “zbor ali “kolekcija” teh ljudi. V družinski
enoti ima vsak posameznik specifičen vzajemen odnos z vsakim od ostalih članov.
V posameznikovi družini so identificirani člani pomembni toliko, da pomagajo razumeti
posameznika. So del njegovega socialnega ozadja oz. socialnega okolja. Posameznik lahko istočasno
pripada dvema ali več družinam in “njegova družina” lahko tako vključuje nekatere ljudi, med
katerimi ni nobene interakcije in se ne pojmujejo za družinsko enoto (npr. drugič poročen moški, ki
smatra svojo sedanjo ženo in otroke iz prvega zakona za svojo družino).
Frude nadalje meni, da je razlikovanje (selekcija) med tistimi, ki so, in tistimi, ki niso člani
posameznikove družine, odvisno bolj od specifičnih komponent posameznikovega doživljanja teh
oseb, ki so povezane z občutki afinitete, obveznosti, intimnosti in čustvene navezanosti.
Posameznikovo nagnjenje do druge osebe je torej najbolj ustrezen kriterij za določitev družinskih
članov in selekcija je odvisna zgolj od posameznika in ne od nagnjenj drugih. Pri opredeljevanju
“družinske” enote lahko uporabimo podoben kriterij kot pri določanju “posameznikove družine”, le
da se morajo posamezniki vzajemno prepoznati in izbrati kot člani svoje družine (Frude, 1991).
Hodgson in Lewis sta v kritičnem pregledu družinskih raziskav, ki so bile narejene in objavljene v
sedemdesetih letih, prišla do ugotovitve, da je večina teh raziskav usmerjena na posamezne
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družinske člane in le v manjšem delu so se raziskovalci osredotočali na družinsko enoto
(Kog,Vandereycken in Vanderlinen, 1989).
Družinski člani, ki sestavljajo družinsko enoto, so drug za drugega psihološko relevantni. To pomeni,
da so posameznikove izkušnje tesno povezane z drugimi družinskimi člani oz. njihovimi
medsebojnimi interakcijami in čustvenimi odnosi.
Medosebni odnosi so za posameznika na eni strani vir sreče, ugodja in zadovoljstva, na drugi strani
pa vir frustracije, napetosti in bolečine. Študije o vplivu življenjskih dogodkov na posameznika
kažejo, da so številni dogodki, ki imajo pomemben vpliv na posameznika, povezani z različnimi
vidiki njegovega družinskega življenja (smrt zakonca, ločitev, nesreča ali bolezen v družini, rojstvo
ali smrt družinskega člana, ločitev od otrok itd.). Ljudje, ki so integrirani v zadovoljivo intimno
socialno mrežo, imajo boljše psihično in fizično zdravje in se nasploh boljše počutijo, kot tisti, ki
takih odnosov nimajo. Konflikten partnerski in družinski odnos pa na drugi strani celo veča rizičnost
psihosomatskih bolezni.
Če poznamo posamezne družinske člane, to še ne pomeni, da poznamo družino, saj odnosov ne
moremo razumeti s proučevanjem ljudi kot posameznikov. Odnosi so vezi, stiki, ki povezujejo ljudi so “med” ljudmi, bolj kot “znotraj” enega ali več posameznikov. Vsak družinski član ima odnos z
vsakim drugim članom, s posamezno podskupino (otroci, starši, moški del družine...) in z družino kot
celoto, vendar analiza teh odnosov ne dosega analize družine kot celote. Družinska celota ima to
posebnot, da je več kot vsota njenih delov. Je sistem in družinski člani so elementi tega sistema in so
med seboj vzročno povezani - gre za cirkularno, ne linearno vzročnost.
Družina, pravi Frude, je živ organizem, ki ima strukturo in organizacijo, nosi določene funkcije in je v
interakciji s širšim okoljem. Metaforično gledano, ima družina “anatomijo”, “fiziologijo” in
“duševnost” ter sledi razvojnemu “življenjskemu toku”. Tako kot organizem lahko tudi družina
razvije “motnje” in pogosto doživlja “stres” in “poškodbe” kot posledico neugodnih življenjskih
dogodkov (Frude, 1991).
Podobno tudi Mila Goldner Vukov vidi družino kot živ sistem, ki ima svoje življenje in je več kot le
skupek posameznikov - je nova kvalitete, ki zahteva specifičen pristop pri proučevanju in zdravljenju
(Goldner Vukov, 1988).
Stabilnost družinskega sistema se vzdržuje s homeostatičnim procesom, ki ohranja integriteto in
strukturo. Družina mora vzdrževati ustrezno ravnotežje med avtonomijo posameznih članov in
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povezanostjo sistema kot celote. Vsaka informacija, ki je prinesena v družinski sistem, se uporabi za
ohranjanje stabilnosti, za dosego strukturalnih sprememb ali za pospešitev interakcij znotraj sistema.
Z uporabo informacijskih povratnih zank tako družinski sistem doseže svoj cilj oziroma namen.
Povratna zanka je ali negativna ali pozitivna. Frude je tako eno kot drugo nazorno opisal s primerjavo
termostata. Negativna povratna zanka deluje kot termostat, kar omogoča vzdrževanje stabilnosti. Ko
tempertatura naraste do določene stopnje, termostat izključi gretje, ko temperatura pade pod določen
nivo termostat vključi gretje. Sposobnost takšne kontrole omogoča vzdrževanje homeostaze v
sistemu. Pri pozitivni povratni zanki se sistem kljub visoki temperaturi še naprej segreva in se ne
prilagaja spremembi. Čeprav je učinek povratne zanke pogosto destruktiven, ga lahko uporabimo za
uvajanje sprememb v sistem in s tem razvoj iz enega v drugo stanje. Negativna povratna zanka
oziroma njen učinek je zelo uporaben pri prilagajanju na spremembe v okolju. Proces adaptacije
strukturalnega razvoja se imenuje morfogeneza (Frude, 1991).
Satirjeva pravi, da so vse družine v ravnovesju, vprašanje pa je, kakšna je cena, ki jo za to plačujejo
posamezni družinski člani. Ravnovesje v družinskem sistemu je odvisno od čustev, pravil in
komunikacijskih vzorcev, ki jih družina uporablja. Vsak posamezen član družinskega sistema
omogoča sistemu ohranitev ali spremembo. Družinski sistem zelo nazorno primerja z vrtljivim
obešalnikom, kjer so obešeni predmeti, različni glede na velikost in obliko. Da je obešalnik v
ravnovesju, je potrebno spreminjati dolžino vrvic, na katerih visijo predmeti in uravnavati razdaljo
med predmeti. Podobno je v družini. Čeprav obstaja določena stopnja podobnosti med družinskimi
člani glede navad, običajev, življenjskih nazorov, načina razmišljanja in podobno, pa noben družinski
član ni popolnoma enak drugemu in vsak dosega različno stopnjo osebnostne rasti. V zvezi s tem
pravi (citat, str.113): “Tako kot na visečem vrtljivem obešalniku tudi v družini ne morete “urediti”
enega samega družinskega člana, ne da bi se pri tem ozirali na vse ostale.” (Satir, 1995)
Družinski sistem sestavljajo družinski člani, ki imajo različne vloge, kar je odvisno od notranjih
karakteristik in pozicije posameznika. Znotraj družinskega sistema kot celote lahko razločimo
številne podsisteme, hkrati pa je celoten družinski sistem podsistem širšega družbenega sistema.
Opredeljujejo ga meje, ki so lahko jasno prepustne, difuzne ali rigidne. Prepustne meje tvorijo odprt
sistem, ki ima večji vpliv na okolico in se nanjo bolj odziva kot zaprt sistem, ki ga tvoriji
neprepustne, rigidne meje. Če so meje pretirano prepustne, je ogrožena avtonomnost družinskega
sistema, kar ovira njegovo učinkovito funkcioniranje kot celote (zmanjša se npr. sposobnost
prilagajanja spremembam). Druga skrajnost so zelo neprepustne meje, ki zmanjšajo povratne
informacije in komunikacijo med posameznimi podsistemi ter družinskim sistemom in okolico, kar
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prav tako omejuje učinkovitost sistema kot celote. Meje so tudi znotraj družinskega sistema in so
prav tako lahko jasno prepustne, difuzne ali rigidne. Stopnja prepustnosti med podsistemi ima
pomembno vlogo glede na funkcioniranje družinskega sistema kot celote. Meje dajejo družinskemu
sistemu in posameznim družinskim podsistemom identiteto in s tem nujno potrebno diferenciacijo,
ob tem pa morajo tako zunanje kot notranje meje imeti določeno stopnjo prepustnosti, ki omogoča
komunikacijo in izmenjavo informacij. V odprtem sistemu so posamezni deli sistema med seboj
povezani, se odzivajo in so občutljivi drug na drugega. Pretok informacij med posameznimi
podsistemi je nemoten. V zaprtem sistemu so posamezni deli sistema oziroma podsistemi togo in
nespremenljivo povezani ali popolnoma ločeni. Pretok informacij je moten ali ga sploh ni. Po mnenju
Satirjeve je bistvena razlika med odprtim in zaprtim sistemom v načinu odzivanja na spremembe v
sistemu ali zunaj njega. V odprtem sistemu je najpomembnejša možnost odločanja (Satir, 1995).
Struktura družine ima neko stopnjo kontinuitete skozi čas, se “obnaša” na določen način oz. sledi
nekim pravilom, iz katerih lahko sklepamo na določeno vedenje. Identificirani vedenjski vzorci so
“pravila”, katerim sledi družinski sistem in ponavljajoče in v cilj usmerjeno vedenje lahko imenujemo
strategija (Frude, 1991).
Da bi družina omogočila posameznim članom osebnostno rast, jim omogočila pridobiti
samospoštovanje, jih naučila konstruktivno razreševati napetosti in konflikte s katerimi se neizogibno
soočajo v vsakdanjem življenju, ter jim dajala zavetje in varnost, se mora nenehno opazovati,
spreminjati in preoblikovati.

Struktura družine
Vsaka družina ima enkratno in posebno zgodovino poskusov in zmot, skozi katere se strukturira,
pravi Mara Selvini Palazzoli. Skozi te poskuse in zmote družina preizkuša, kaj je v njej dovoljeno,
dokler si ne izdela sistem uveljavljenih pravil. Skozi proces strukturalizacije se odnosi v družini
izoblikujejo in relativno ustalijo, kar omogoča zadovoljevanje ciljev in potreb posameznikov ter
skupine v celoti. Struktura označuje pravilo, red, zakonitost interakcij, ki se kažejo v mišljenju,
čustvovanju in vedenju. Omogoča ohranitev družine in njeno neprestano prilagajanje, ki ga zahtevajo
značilne razvojne stopnje oz. faze. Strukturne značilnosti so družinskim članom deloma razvidne,
deloma pa ostajajo podzavestne (Čačinovič Vogrinčič, 1992).

PAGE

68

Minuchin definira družinsko strukturo kot nevidni set funkcionalnih zahtev, ki določajo interakcijo
med posamezniki. Družinski sistem deluje skozi transakcijske vzorce in ponavljajoče se transakcije
določajo, kako, kdaj in s kom je posameznik v odnosu. Transakcijski vzorci vzdržujejo vedenje
posameznikov v družini z dvema sistemoma omejitev. Prvi sistem omejitev je generični in vključuje
splošna pravila, ki vplivajo na družinsko organizacijo. Tako npr. v družini obstaja hierarhija moči, v
kateri imajo starši in otroci različen nivo avtoritete. Drugi sistem omejitev je idiosinkratičen in
vključuje vzajemna pričakovanja med družinskimi člani, ki izhajajo iz eksplicitnih in implicitnih
dogovorov med njimi. Pogosto se eksplicitni izvirni dogovori pozabijo, vzorci pa ostanejo kot
nekakšen avtomatski pilot in služijo vzajemni prilagoditvi in funkcionalni učinkovitosti (Minuchin,
1974).
Teoretični in terapevtski koncepti, ki temeljijo na teoriji sistema in na teoriji komunikacij, izražajo
strukturne značilnosti v pojmih meje, podsistemi in pravila. Minuchin pravi, da lahko strukturo
družine vidimo le v gibanju. Za običajno družinsko življenje zadostujejo določeni strukturni vzorci in
ni potrebe po prestrukturiranju. Le-ta se pojavi takrat, ko notranji ali zunanji pogoji od družine
zahtevajo spremembo. Moč družinskega sistema se kaže v sposobnosti, da mobilizira transakcijske
vzorce. Meje podsistemov morajo biti dovolj trdne in hkrati dovolj fleksibilne, da omogočajo
kontinuirano prilagajanje, čeprav se struktura spreminja (Čačinovič Vogrinčič, 1992).
Psihoanalitični koncepti o družini pa kot temeljni pojem za poimenovanje strukturnih značilnosti
družine uporabljajo pojem vloge. Richter definira vlogo kot celoto zavestnih in podzavestnih
pričakovanj. Družinska struktura vsebuje relativno trajne vloge, ki se izoblikujejo glede na delitev
dela, porazdelitev moči ter značilnosti komuniciranja in čustvenih odnosov (Čačinovič Vogrinčič,
1992). Poleg tega vlogo posameznika v družini določa tudi njegov spol in razvojno obdobje ter
osebnostne značilnosti in osebne potrebe, mesto posameznika v družini pa tudi zavestna in nezavedna
pričakovanja drugih članov. Tudi kulturna merila, socialne navade in ekonomska organizacija družine
v določenem času in družbi do neke mere uokvirjajo družinsko vlogo, vendar je le-ta prepoznavna le
preko posameznikovega odnosa z drugimi (Tomori, 1994). Vloga je vedno komplementarna.
Posamezne vloge se pogojujejo in dopolnjujejo. Tako se npr. vloga staršev lahko oblikuje le v odnosu
do otroka, vloga podrejenega v odnosu do dominantnega itd. Posameznik sočasno prevzema različne
vloge, ki so si lahko med seboj precej različne, včasih celo navzven nasprotujoče. Nekatere vloge so
doživljenjske (oče, mati, otrok, sorojenec,..), medtem ko so druge bolj vezane na določeno življenjsko
obdobje ali specifično situacijo v kateri se nahaja družina. Richter pravi, da ima dodeljena ali sprejeta
vloga lahko v celoti ali deloma funkcijo obrambnega mehanizma, saj posameznika razbremeni
notranjih konfliktov. Namesto da bi se posameznik s svojimi osebnimi konflikti spoprijel, jih vnese v
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odnose z drugim družinskimi člani (otrokom, partnerjem,..) in le-te uporabi kot objekt nadomestne
zadovoljitve ali narcističnega nadaljevanja lastnega jaza (Čačinovič Vogrinčič, 1992).
Vloga, ki jo ima posameznik znotraj družinskega sistema, sega tudi preko družinskih meja, saj v
veliki meri vpliva na odnose, ki jih oblikuje in razvija zunaj družine. Tako lahko družinska vloga
olajša ali oteži ustvarjanje odnosov z drugimi ljudmi. Prevzete družinske vloge sovplivajo tudi na
posameznikovo samopodobo.

Družinski podsistemi
Družinski sistem deluje preko manjših skupnosti ali podsistemov, ki se običajno oblikujejo po spolu,
funkciji, interesu, čustveni navezanosti ali po principu generacije. Nekateri se vzpostavljajo sočasno
glede na potrebe družine. Posameznik hkrati pripada različnim podsistemom. V vsakem ima različno
stopnjo moči, vstopa v različne komplementarne odnose in vloge ter v njih pridobiva različna znanja
in spretnosti.
Vsak podsistem ima različne, zanj značilne pristojnosti in naloge ter odgovornosti in področja
odločanja. Porazdelitev je v veliki meri odvisna od splošne tradicije, navad in meril primarnih družin
obeh staršev. Prav tako ima vsak podsistem tudi specifične zahteve do svojih članov.
Družinski podsistemi so med seboj ločeni z mejami. Meje podsistema so pravila, ki določajo, kdo in
kako je udeležen v posameznem podsistem. Njihova funkcija je v zaščiti diferenciacije posameznega
podsistema.
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Meje
Med posameznimi podsistemi so meje različno prehodne, premakljive in prepustne. Za ustrezno
funkcioniranje družine morajo biti meje jasno definirane, tako da omogočajo posameznikom v
podsistemu izvajanje njihovih funkcij brez neustrezene interference in hkrati omogočajo kontakt med
člani znotraj podsistema in člani med podsistemi.
Minuchin meni, da je jasnost družinskih meja uporaben parameter za evalvacijo družinskega
funkcioniranja. Meje so lahko rigidne ali pretirano difuzne. Neustrezno rigidne meje vodijo v
prepletenost, difuzne pa v izključenost. Prepletenost in izključenost se nanašata na tip interakcije in
ne na kvalitativno razliko med funkcionalno in disfunkcionalno družino.
Tako eden kot drug ekstrem lahko kaže na možno patologijo. Tako lahko npr. pretirano prepletena
podsistema matere in otroka izključujeta očeta. Pretiran občutek pripadnosti v prepleteni družini gre
na račun posameznikove avtonomije, saj pomanjkanje diferenciacije odvrača od avtonomnega
raziskovanja in obvladovanja problemov. Posebno so inhibirane kognitivno-afektivne sposobnosti.
Vedenje enega družinskega člana vpliva na vse druge člane v družini.
V izključujočih sistemih lahko člani avtonomno funkcionirajo, vendar imajo izkrivljen občutek za
neodvisnost, lojalnost, pripadnost in soodvisnost zato ne zmorejo poiskati opore, ko jo potrebujejo. Ti
sistemi prenesejo veliko individualnih variant svojih članov. Šele zares velik stres pri posamezniku
izzove družinski suport.
Oba tipa odnosov postaneta problematična, kadar se mora družina prilagoditi. Prepletena družina se
odzove s pretirano hitrostjo in intenziteto, izključujoča družina pa se ne odzove niti, ko je to nujno
potrebno. Npr. starša v prepleteni družini se lahko izjemno vznemirita že, ko otrok ne poje deserta, v
izključujoči družini pa se ne odzoveta niti, ko otrok izostaja iz šole (Minuchin, 1974).
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Najbolj značilni podsistemi znotraj družinskega sistema

Partnerski podsistem
Partnerski podsistem nastane, ko se dve odrasli osebi, običajno nasprotnega spola, združita z
namenom, da formirata družino. Čeprav sta moški in ženska v večini družin hkrati tudi oče in mati,
predstavlja partnerski podsistem specifično področje, s specifičnimi nalogami oz. funkcijami, ki so
vitalno pomembne za družinsko delovanje. Za uspešno izvedbo nalog je pomembno, da sta partnerja
komplementarna in se vzajemno prilagajata. Razviti morata vzorce, s katerimi podpirata drug drugega
v njunem delovanju. V komplementarnem odnosu je nujno, da občasno eden od partnerjev prevzame
močnejšo vlogo. Partnerski podsistem je zatočišče pred zunanjim svetom in matriks za kontakt z
drugimi socialnimi sistemi. Pospešuje učenje, kreativnost in osebnostno rast. Partnerja lahko drug v
drugem aktivirata pozitivne, pa tudi negativne vidike njunih osebnosti (Minuchin, 1994).
Partnerja morata postaviti jasne meje, ki ju ločujejo od drugih podsistemov in so hkrati dovolj odprte
za komunikacijo. Meje med partnerskim podsistemom in preostalo družino kažejo na stopnjo
avtonomije partnerjev in spoštovanje le-te s strani drugih. Pretirano rigidne meje vodijo v izolacijo
partnerjev in popolnoma izključijo otroka(e). Z doslednim prikrivanjem njunega partnerskega odnosa
jih prikrajšajo za osnovne izkušnje o celovitosti in barvitosti medosebnih odnosov. Pred otroki
prikrivajo že najmanjše nesporazume in konflikte, kakor tudi vsakršne vzgibe naklonjenosti in
ljubezni. Otroci tako doživljajo svoje starše kot brezspolna bitja, zgolj kot osebe, ki so tam, da
posvetijo življenje njim in jim zadovoljijo njihove potrebe in želje. V družinah, kjer starša znata in
zmoreta prožno usklajevati vlogo starševstva, ne da bi ob tem zanemarila svoj partnerski odnos,
imajo otroci možnost izkusiti in se skozi to izkušnjo učiti intimne bližine, strpnosti, dogovarjanja in
usklajevanja, solidarnosti, pa tudi konstruktivnega prepiranja.

Starševski podsistem
Dober partnerski odnos še ne zagotavlja tudi uspešnega starševstva. S tem ko partnerja postaneta oče
in mati, to ne pomeni konec partnerstva, saj se partnerska in straševska vloga ne izključujeta, temveč
dinamično dopolnjujeta. Partnerski podsistem se mora z rojstvom otroka na novo diferencirati, da
lahko prevzame socializacijske naloge. Meja med partnerskim in starševskim podsistemom mora biti
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postavljena tako, da dovoljuje otroku dostop do obeh staršev, medtem ko ga izključuje iz
partnerskega podsistema.
Z otrokovim razvojem se pred starša postavljajo nove zahteve, katerim morata slediti in se jim
prilagajati. Minuchin pravi, da je starševstvo izjemno težak proces, ki zahteva od staršev, da razumejo
otrokove razvojne potrebe in mu obrazložijo pravila, ki jih postavljajo pred njega (Minuchin, 1974).
Da pa bi starši zmogli razumeti otrokove razvojne potrebe, je nujno, da imajo tudi sami v svojem
osebnostnem razvoju te potrebe relativno zadovoljene. Lastne neugodne izkušnje materi oz. očetu
otežujejo prepoznavanje otrokovih potreb in ustrezno odzivanje nanje. Tako lahko npr. mati, ki sama
ni imela dovolj ali ustrezne čustvene bližine, odgovori na otrokovo potrebo po ljubezni s pretiranim
simbiotičnim odnosom ali pa se v strahu pred ljubeznijo in bližino odmakne in pusti otrokove potrebe
nezadovoljene.
Starševstvo je dejansko proces, saj se z otrokovim razvojem funkcije staršev spreminjajo glede na
starostno obdobje otroka. Pri majhnem otroku je najpomembnejša funkcija negovanje in
prehranjevanje ter nudenje čustvene topline in varnosti. Kasneje stopita v ospredje kontrola in
vodenje, pri čemer se pomen čustvene naklonjenosti in ljubezni ne zmanjša. Starši ne morejo ščititi
otroka, ne da bi bili tudi omejujoči in zahtevajoči, saj brez kontrole in omejevanja otrok ne more
odrasti in postati individuum. V obdobju adolescence pridejo v konflikt starševske in mladostnikove
zahteve. Starši pogostokrat postavljajo pravila brez razlage oziroma jih obrazložijo na neustrezen
način ali ob nepravem času, razlogi za pravila se jim zdijo sami po sebi logični in očitni, medtem ko
za otroka niso. Proces socializacije je neločljivo povezan s konfliktom, katerega konstruktivna
razrešitev vodi v zrelejšo in odgovornejšo osebnost otroka. Minuchin tudi meni, da morajo starši in
otroci sprejeti dejstvo, da je uporaba avtoritete nujen sestavni del starševskega podsistema, saj le tako
lahko starša izvajata svoje funkcije. Kadar je starševski podsistem šibek, starša izvajata restriktivno
kontrolo, ki pa je dolgoročno bolj ali manj neuspešna, saj temelji na strahu in avtoritarnosti namesto
na zdravi kontroli in spoštljivi avtoriteti. Prav tako se verjetno gre zamisliti tudi nad zrelostjo staršev,
ki v zameno za starševstvo svojim otrokom ponujajo prijateljstvo (Minuchin, 1994).
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Podsistem sorojencev
Minuchin ga imenuje prvi socialni laboratorij, kjer lahko otrok eksperimentira v odnosu s sovrstniki.
Iz vzajemnih odnosov s svojimi sorojenci se uči dogovarjanja, sodelovanja in tekmovanja. V velikih
družinah se socializacijske naloge delno prenesejo tudi na starejše otroke.
Ko vstopi otrok v svet sovrstnikov izven svoje družine, se nauči novih odnosov in te izkušnje prenaša
nazaj v družino, kjer jih ponovno preveri in preizkusi. Edinci so prikrajšani prav za to dragoceno
izkušnjo, ki jo nudi podsistem sorojencev. Ker živijo pretežno v svetu odraslih, zelo zgodaj razvijejo
vzorec prilagajanja na njihov svet, kar se lahko odraža v prezgodnjem razvoju. Prehitro se prilagodijo
svetu odraslih in postanejo pretirano odgovorni. Hkrati imajo težave pri razvijanju avtonomije ter pri
sposobnosti deliti, sodelovati in tekmovati z drugimi. Nemalokrat so njihove potrebe zadovoljene, še
preden se jih dodobra zavedo in izborijo, zato imajo kot odrasli težave pri prepoznavanju svojih
potreb, oz. ne najdejo ustreznega načina, da jih zadovoljijo.
Meje podsistema sorojencev naj bi varovale otroka pred vplivom in pretiranim poseganjem odraslih
in jim tako omogočile izkušnjo zasebnosti, lastnih interesov in raziskovanja (Minuchin, 1974).
Da bi starši lahko razumeli otrokov svet potreb in vrednot, morajo znati prevesti in interpretirati
njihov za razvojno stopnjo specifični način doživljanja in sporočanja v svet odraslih.
Jasna in ustrezno prepustna meja med generacijo staršev in generacijo otrok je izredno pomembna. V
obdobju, ko so otroci še majhni in v vsem odvisni od svojih staršev, je meja med podsistemoma zelo
odprta v obe smeri. Otrokov osebnostni razvoj, ki s seboj nosi večjo sposobnost za samostojnost, in
rastoča potreba po avtonomiji postopoma utrjuje to mejo (Tomori, 1994). Zelo pomembno je, da
zmorejo starši to krepitev meja videti kot otrokov razvojni napredek v smeri vse večje samostojnosti
in avtonomije ter vsestranskega oblikovanja njegove identitete. V nasprotnem primeru lahko doživijo
otrokov razvoj kot grožnjo, da jih bo zapustil in tako iz strahu pred izgubo zabrišejo vsakršno mejo
med seboj in otrokom ter nasilno posežejo v njegov svet in s tem ogrozijo njegov zdrav osebnostni
razvoj. Seveda ni že vsakršno vključevanje staršev v otrokov svet neustrezno ali celo škodljivo. Kjer
so meje med podsistemom staršev in podsistemom otrok jasno definirane, občasno prehajanje iz
enega v drug podsistem lahko celo obogati starše in otroke z novimi izkušnjami in jih utrdi v lastni
avtonomiji in samostojnosti ter občutku pripadnosti.
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Razporeditev (hierarhija) moči v družini in odločanje
Spreminjanje oz. vzdrževanje statusa quo v družini in s tem povezana konfliktnost med posameznimi
družinskimi člani tvori jedro družinske psihodinamike. Posameznikova moč, da doseže oziroma
prepreči spremembo v družinskem sistemu, je neločljivo povezana s spreminjanjem pravil in
komunikacije, značilne za družino.
Cromwell in Olson opredeljujeta moč kot potencialno ali aktualno zmožnost posameznika oziroma
posameznikov, da spremenijo vedenje drugih članov sistema. Winter razširi njegovo definicijo s tem,
da namesto sposobnosti za spreminjanje vedenja drugega člana sistema postavi zmožnost ali
sposobnost člana, da povzroči nameravani učinek. Nameravani učinek je lahko sprememba, lahko pa
tudi preprečevanje spremembe (Čačinovič Vogrinčič, 1992).
Vsaka družina ima njej značilno razporeditev moči, ki se kaže v specifični razporeditvi vlog
posameznih družinskih članov, možnosti in pravici posameznika do odločanja, pa tudi v različnih
prednostih. Razporeditev moči ni nekaj statičnega, temveč se spreminja glede na sestavo družine in
razvojno obdobje, v katerem se nahaja. Prav tako na razporeditev moči v družini vpliva tudi razvojno
obdobje družinskih članov ter trenutne okoliščine in specifične situacije, ki so pomembne za družino.
Razporeditev moči, ki ustreza osebnim potrebam vseh članov in je hkrati skladna z razvojno fazo
družine in splošnimi objektivnimi okoliščinam, zagotavlja družinskim članom varnost, predvidljivost
in zanesljivost. Posamezni družinski člani se ne čutijo podrejene v odnosu do drugih članov. Družina
z ustrezno razporeditvijo moči lažje premaguje krize na prehodu iz enega razvojnega obdobja v drugo
in se lažje prilagaja zunanjim spremembam. Njena učinkovitost se pokaže predvsem v stresnih
situacijah.
Posamezen družinski član ali družinski podsistem, ki ima formalno največjo moč, ni nujno tudi
objektivno najbolj močan in sposoben. Pogosto ima največ moči prav najšibkejši član družine, ki s
svoje pozicije nemoči usmerja vedenje drugih družinskih članov, tako da ga prilagajajo njegovim
potrebam. V skrajnih primerih celo trajno spremeni slog vsakdanjega družinskega življenja (Tomori,
1994).
Haley meni, da družinska organizacija ni možna brez hierarhije. Jasno izdelan hierarhični sistem je
pogoj za vzpostavljanje jasnih meja med podsistemi. Podobno je tudi Skynnerjevo stališče, ko pravi,
da mora družinski sistem imeti podsistem odločanja, ki koordinira vse dele sistema v korist celotne
družine. Da bi lahko opravljal to svojo funkcijo potrebuje vse informacije o dogajanju v njem in
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okoli njega. Podsistem odločanja zagotavlja integriteto in diferenciacijo družinskega sistema od
okolja ter med posameznimi podsistemi. Družinski sistem, ki nima jasno izoblikovane hierarhije
moči, razpade (Čačinovič Vogrinčič, 1992).

Komunikacija v družini
Izražanje in sporočanje omogoča socialno življenje, zato je komunikcija ena osnovnih sposobnosti, ki
so potrebne za življenje oziroma, kot pravi Tomori (citat, 1994, str.57): ”Komunikacija je sestavni del
socialnega jaza in najbolj izrazen del socialnega vedenja”.
Je obojesmeren proces, ki vključuje na eni strani izražanje samega sebe in sporočanje svojih misli,
občutij, čustev, na drugi strani pa tudi sprejemanje sporočil drugih in ustrezno odzivanje nanje.
Beateson, Watzlawick, Satir in drugi, ki so se v okviru “paloaltovske skupine” ukvarjali s
problematiko medosebnega (interpersonalnega) komuniciranja, razlikujejo besedno in nebesedno,
vsebinsko in odnosno ter kongruentno in nekongruentno komunikacijo.
Besedna komunikacija se dogaja na nivoju govora, nebesedna pa vključuje različne telese ekspresije,
obrazno mimiko in izredno pomembno govorico oči. Izgovorjeno ne ustreza vedno tistemu, kar je
nameraval posameznik izreči.
Besedna oziroma digitalna komunikacija, kot jo imenuje Watzlawick, ima kompleksno večstransko
logično sintakso in je primerna za vsebinsko raven komuniciranja, medtem ko ima nebesedna ali, po
Watzlawicku, analogna komunikacija bogato semantiko, vendar pomanjkljivo logično sintakso.
Slednja je bolj primerna za področje odnosov in manj za jasno izražanje vsebine. Ker je večznačna in
nejasna, si lahko isto sporočilo različni posamezniki različno razlagajo.
Kadar se tisto, kar posameznik govori, in tisto, kar sporoča z vedenjem, med seboj ujema, je
usklajeno, takrat je komunikacija kongruentna, usklajena, iskrena. Če pa besedni in nebesedni del
komunikacije nista usklajena, če posameznik z odnosom do vsebine in sogovornika, s katerim
komunicira, razvrednoti in zanika izgovorjeno vsebino, takrat je komunikacija inkongruentna,
neusklajena in neiskrena (Brajša, 1993). Kadar besedno in nebesedno sporočilo ni skladno, pride do
tako imenovanega dvojnega sporočila.
Satir meni, da se dvojna sporočila v komunikaciji pojavijo kadar ima oseba, ki sporoča:
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 nizko samospoštovanje, misli da je slaba
 se boji, da ne bi prizadela občutkov drugega
 jo skrbi, kako bi ji drugi to vrnil
 se boji, da bo s sporočilom prekinila odnos z drugim
 se noče vsiljevati
 se zaveda zgolj sebe in ne pripisuje nobenega pomena niti drugi osebi niti njenemu odzivu (Satir,
1995)
Medosebna komunikacija ima svoj vsebinski in odnosni del in oba močno vplivata na potek
komunikacije. Sogovornika se lahko strinjata po vsebinski plati in sta obenem v dobrih medosebnih
odnosih. Takrat komunikacija poteka brez težav in zapletov. Sogovornika se lahko strinjata na
vsebinski ravni, hkrati pa sta v slabih medosebnih odnosih, kar nenehno ogroža komunikacijo, ki se
običajno pretrga. Naslednja možnost je, da se sogovornika ne strinjata na vsebinski ravni, vendar sta
kljub temu v dobrih medosebnih odnosih in sprejemata različnost mnenj. Za takšno komunikacijo
lahko rečemo, da je demokratična in zrela. Lahko sta sogovornika v slabih medosebnih odnosih,
strinjata pa se na vsebinski ravni. Dogovori in sporazumi med njima so v tem primeru težko
uresničljivi zaradi enostranskega ali obojestranskega onemogočanja, oteževanja in zlorabljanja
skupnega dogovora. Kadar se sogovornika ne strinjata na vsebinski ravni, ker sta v slabih medosebnih
odnosih, je vsakršno dogovarjanje že vnaprej obsojeno na neuspeh, saj ne gre za to, da se ne moreta
strinjati, temveč za to, da se ne moreta dogovoriti. Lahko pa tudi nestrinjanje na vsebinski ravni
vpliva na medosebne odnose sogovornikov, oz. jih ogroža. Sogovornika se ne strinjata, zato sta si
tudi v medosebnih odnosih nenaklonjena. Možno je tudi, da se sogovornika na vsebinski ravni
navidezno strinjata, ker nočeta ogroziti odnosa, ki jima veliko pomeni. Tako drug od drugega
sprejemata vsebine, ki jih v drugačnem kontekstu oziroma pri drugem sogovorniku ne bi (Brajša,
1993).
Glede na potek medosebne komunikacije loči Brajša štiri tipe medosebnih odnosov:
1. Simetrična komunikacija, kjer gre za rivalsko tekmovanje “ali jaz, ali ti”. Sogovornika se
bojujeta za prevlado saj oba menita, da sta nezmotljiva. Bojujeta se za nadvlado in premoč med
potekom komunikacije, vsebina ima manjši pomen.
2. Komplementarna komunikacija vsebuje jasno fiksirani vlogi in poziciji sogovornikov. Pri tej
pozicijsko fiksirani komunikacij “jaz in ti” je eden od sogovornikov vedno “zgoraj”, drugi
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vedno “spodaj”, Prvi vedno govori in predlaga, drugi posluša in predloge sprejema. Vse je
jasno in določeno, pri čemer ni pomembna vsebina povedanega temveč, kdo govori.
3. Metakomplementarna komunikacija je pravzaprav skrito dirigiranje “jaz nad tabo”. V tej
komunikaciji sta vloga in pozicija sogovornikov navidezno razdeljeni, dejansko pa nejasni.
Prevladuje teza :”Ti si prvi, jaz odločam.”
4. Fleksibilno komplementarna komunikacija omogoča svobodo sogovornikov, ki se
medsebojno dopolnjujeta “tako jaz kot ti”. Prevladuje vsebina komunikacije, odnosi med
sogovornikoma se med komuniciranjem fleksibilno prilagajajo glede na komunikacijske
vsebine in celoten kontekst. Vsebina komunikacije in stališča sogovornikov do nje določa
položaj v odnosu - položaj sogovornikov je v funkciji vsebine komunikacije (Brajša, 1993).
5.
6.
7. Za uspešno in kvalitetno komunikacijo je zelo pomembno komunikacijsko udobje, meni Brajša.
Bistveni deli komunikacijskega udobja in svobode so :
8.
9. vsebinsko komunikacijsko udobje
10.prostorsko komunikacijsko udobje
11.časovno komunikacijsko udobje
12.delovno komunikacijsko udobje
13.čustveno komunikacijsko udobje
Vsebinsko komunikacijsko udobje pomeni pravico sogovornikov do podobnosti in različnosti
mnenj, idej, predlogov. Če tega ni, se sogovornika počutita neudobno, še manj pa svobodno in
ustvarjalno. Prostorsko komunikacijsko udobje pomeni pravico do bližine in oddaljenosti obeh
sogovornikov. Sogovornika ohranjata svoje “ozemlje”, kjer se počutita varno. Vsak posameznik naj
bi imel pravico, da se odloči, s kom, kdaj in koliko časa bo komuniciral, in to je zajeto v časovno
komunikacijskem udobju. Za komunikacijo ni dovolj, da sta sogovornika pripravljena
komunicirati, temveč je pomembno, da si lahko svobodno izbereta čas in trajanje komunikacije. Prav
tako je nemogoče sogovornika prisiliti, da bi v pogovoru prevzel aktivno vlogo. Vsakdo ima
možnost, da govori ali ne, da se pridruži pogovoru ali da izstopi iz pogovora, in ta pravica je zajeta v
delovno komunikacijskem udobju. Čustveno komunikacijsko udobje predstavlja razmerje med
gratifikacijo in frustracijo v komunikacijskem procesu. Posameznik se počuti v pogovoru udobno
takrat, ko je deležen ustreznega zadoščenja in frustracija ne presega določene (njegove) meje.
Čustveno zadovoljstvo omogoča kvalitetnejšo in dolgotrajnejšo komunikacijo.
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V vsakdanji komunikaciji uporabljamo tako imenovana “jaz”, “ti” in “mi” sporočila ter brezosebna
sporočila.
Jaz-sporočila izražajo posameznikova lastna opažanja, čustva, misli, potrebe, želje, interese,
strahove, stališča, skratka vse, kar je povezano z njegovim osebnim, intimnim dogajanjem oziroma
kar se nanaša na posameznika samega. Kadar sta si sogovornika v komunikaciji blizu, čustveno
odprta drug drugemu, uporabljata to vrsto sporočil. Kadar se eden ali oba partnerja ne želita odkriti,
izpostaviti ali približati sogovorniku, je v komunikacij zelo malo ali nič jaz-sporočil.
Ti-sporočila se vedno nanašajo na druge. Ker se uporabljajo za očitanje, obsojanje, obtoževanje,
ocenjevanje, žaljenje, kaznovanje, pri sogovorniku izzovejo obrambno vedenje ter onemogočajo
odkrito in iskreno komunikacijo z uporabo jaz-sporočil.
Z mi-sporočili posameznik krepi lastno pozicijo, obenem pa z neosebnostjo prikriva lastno mišljenje
in lastne želje. Ta vrsta sporočil zmanjšuje in zavrača posameznikovo odgovornost za vsebino in
potek komunikacije. Vplivanje na sogovornikova mnenja, stališča je posredno.
Brezosebna sporočila omogočajo popolno izključitev posameznika in njegove odgovornosti za
komunikacijske vsebine (Brajša, 1993).
Kadar se posameznik v komunikaciji sooči z njemu neugodnimi in ogrožajočimi vsebinami, le-te
zanika ali pa jih potisne iz zavesti in nanje navidezno pozabi. Neprijetnim vsebinam se lahko
sogovornika izogneta tudi tako, da namesto o konkretnih vsebinah govorita o zelo splošnih dejstvih.
Družina je komunikacijski sistem, pravi Frude in komunikacija je nenehno prisotna, tudi kadar se
družinski člani ne pogovarjajo med seboj. Nemogoče je ne komunicirati (Frude, 1991). Posamezniki
komunicirajo med seboj že s samo navzočnostjo v odnosu, ne da bi karkoli izrekli. Tišina je zelo
pomembna in zgovorna. Besedno komunikacijo vedno spremlja nebesedno vedenje, ki ima pogosto
poseben pomen za odnos med tistim, ki sporočilo pošilja, in tistim, ki sporočilo sprejema. S
komunikacijo se prenašajo (sporočajo) neke vsebine, ob tem pa se definira tudi odnos do te vsebine in
odnos med posameznikoma, ki sta v medsebojni komunikaciji. Na besednem nivoju so lahko
sporočila jasna, razumljiva, neposredna, nedvoumna, ve se, komu so namenjena, lahko pa so prikrita,
delna, posredna in/ali dvoumna. Nebesedni jezik ima pogosto še močnejše sporočilno vrednost kot
besede in ga velikokrat razumejo le člani družine. Posamezniki v družini se ga naučijo še pred
besednim izražanjem, saj mati in drugi družinski člani komunicirajo z otrokom od vsega začetka, še
preden doseže nivo besednega izražanja.
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Učenje komunikacije se začne že v zgodnjem otroškem obdobju in od načina in vsebine
komuniciranja v družini so odvisne posameznikove kasnejše komunikacijske značilnosti, ki jih
uporablja ne le znotraj primarne družine, temveč jih prenaša tudi izven teh meja v druge socialne
sisteme, katerih del je.
Za družinske člane in medosebne odnose v družini je zelo pomembno, kako družina sprejema in se
odziva na izražanje in sporočanje čustev. Posameznikova čustva so lahko sprejeta, se odobravajo in
dovoljujejo ali pa so prezrta, zanikana, napačno razumljena ali celo sankcionirana. Od tega je odvisno
kako posameznik sam vrednoti svoja čustva, jih sprejema ali odklanja, deli z drugimi ali skriva zase.
Družine različno sprejemajo in dovoljujejo posameznikova čustva in njihovo izražanje. V nekaterih
družinah so določena čustva, kot npr. jeza, žalost, označena kot slaba in jih zato ni zaželeno kazati.
Prav tako so lahko prepovedana čustva, ki spravljajo druge družinske člane v stisko, npr. ljubezen, ali
jih prizadenejo, npr. žalost. Kronično zatajevanje in zatiranje “nedovoljenih” čustev lahko vodi v
psihosomatska obolenja, saj čustvena napetost najde izhod skozi telo.
V družinah, kjer člani ne zmorejo ali ne smejo neposredno in jasno izražati svojih čustev, pogosto
razvijejo način posrednega ali delnega sporočanja o svojem notranjem doživljanju. Besedno
komunikacijo zamenja in nadomesti pretežno nebesedna. Na tak način posredovano sporočilo ima
veliko možnosti, da bo napak razumljeno, da bo pri drugem izzvalo neustrezne reakcije ali pa celo ne
bo prispelo do tistega, ki mu je bilo namenjeno.

Značilnosti jasne, razumljene in neposredne komunikacije v družini (Tomori, 1994):
 govor v prvi osebi (jaz sporočila)in neposredno naslavljanje sporočil na osebo, ki ji je sporočilo
namenjeno
 razumljivo in enoznačno izražanje čustev, misli in stališč
 občutljivo in aktivno sprejemanje sporočil vseh družinskih članov
 upoštevanje, spoštovanje in dopuščanje različnosti čustev, misli in stališč pri vseh družinskih
članih
 ločevanje svojih lastnih mnenj in čustev od čustev in stališč drugih družinskih članov namesto
projekcije svojega doživljanja na druge
 uporaba imen namesto nedoločenih oznak za družinske člane
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 pripravljenost in sposobnost za strpno dogovarjanje in iskanje kompromisnih rešitev namesto
ugotavljanja, kdo ima prav in kdo bo koga

Značilnosti nejasne, posredne komunikacije v družini (Tomori, 1994):
 dvojna sporočila
Besedni in nebesedni del sporočila sta neusklajena, nasprotujoča in izključujoča. Ta način
komunikacije kaže na težave v medosebnih odnosih, razlogi zanjo pa so lahko različni, npr. strah pred
premočnim čustvenim odzivom pri sogovorniku ali njegovo prizadetostjo, negotovost pri tistem, ki
sporoča, strah, da bi veljal za agresivnega, splošna neizgovorjena družinska prepoved izražanja
odklonilnosti, tabuiranje neprijetnih resnic in številni drugi razlogi.
Takšen komunikacijski slog vnaša v družinske odnose zbeganost, negotovost in napetost. Ker si
družinski člani na enak dvoumen, posreden in prikrit način izražajo tudi medsebojno doživljanje,
posameznik težko razvije jasno in trdno samopodobo.
 posredno sporočanje (sporočanje preko drugega)
Posameznik, ki sprejme sporočilo, ki je namenjeno drugemu in mu ga v predelani obliki posreduje, s
tem prevzame tudi določeno vlogo, in sicer vlogo nekakšnega zastopnika oz. advokata. Tak način
komunikacije ločuje družinske člane in jim onemogoča pristne in čustvene medosebne odnose.
Posameznik tako lahko doživlja drugega družinskega člana le preko tretje osebe, namesto da bi si
preko neposrednih in pristnih izkušenj v različnih konkretnih situacijah razvijal in oblikoval podobo o
njem.
 molk
Molk lahko pove bistveno več kot beseda in to sporočilo vsi v družini zelo jasno razumejo.
Posameznik s tem sporoča, da je prizadet, užaljen, nezadovoljen, jezen in podobno. Pri drugih
družinskih članih takšen način sporočanja izzove različne čustvene reakcije in temu ustrezno vedenje.
Na eni strani jim lahko vzbudi občutke krivde, slabe vesti, razmišljanje o tem, kaj so storili narobe, na
drugi strani pa tudi jezo, netolerantnost, željo po tem, da bi mu vrnili na enak način, ter druge
čustvene in vedenjske reakcije.
Posameznikov molk je lahko odziv na trenutno dogajanje v družini, npr. prepoved, konflikt, lahko pa
se nanaša na določene teme, za katere velja nenapisan dogovor, da se o njih ne govori, oz. je
nezaželeno spominjati nanje. Običajno so to teme, ki v vseh članih družine ali pri posameznikih
zbudijo neprijetna občutja, kot so sram, prizadetost, neugodje, tesnobo. Pogosto se te teme nanašajo
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na področje spolnosti, neustreznega vedenja posameznega družinskega člana, bolezen in druge oblike
prizadetosti, še posebno, če gre za duševno prizadetost družinskega člana.
Kadar je molk sporočilo užaljenosti, prizadetosti, jeze, zamere ali kakšnega drugega čustva je
pravzaprav učinkovito sredstvo za kaznovanje tistega, ki je v posamezniku povzročil taka čustva.
Molk se ne omeji le na na osebo, ki na ta način sporoča, in osebo, ki ji je to sporočilo namenjeno,
temveč se posredno s svojo morečo napetostjo dotakne tudi vseh drugih družinskih članov.
Molk je izrazito neustrezen in neučinkovit način komuniciranja, saj že vnaprej onemogoča
kakršnokoli rešitev ali vsaj poskus rešitve težave ali problema.
Uspešnost reševanja konfliktov je v veliki meri odvisna od uporabljenega načina komunikacije. Če je
že sama komunikacija med družinskimi člani motena je iluzorno pričakovati, da bo družina našla
ustrezne rešitve za svoje probleme. Ozaveščen in jasno izražen problem, ki je prisoten v družini ali pri
posameznem družinskem članu, sicer še ni dovolj za rešitev le-tega, je pa predpogoj oz. prvi korak, ki
vodi k razrešitvi.
Motena komunikacija tudi sama po sebi ustvarja probleme in konflikte med družinskimi člani.
Kje vse se lahko zatakne v komunikaciji in katere so tiste ovire, ki vodijo v moteno komunikacijo?
Skynner meni, da lahko do motenj v komunikaciji pride že na jezikovni ravni. Določena formulacija,
beseda ali besedna zveza ima lahko za posameznika popolnoma različen pomen, zato ne more
pravilno razumeti sogovornikovega sporočila. Običajno je mogoče tovrstno težavo razrešiti s
pogovorom (komunikacija o komunikaciji). Drugi vir motenj v komunikaciji je neupoštevanje ali
neprepoznavanje nebesedne komunikacije. Skyner vidi razlog za to, da posamezniki ne upoštevajo
govorice telesa, v vzgoji, ki vse prevečkrat deluje v smeri potlačevanja čustev, zato jih posameznik ne
zna prepoznati pri sebi in še toliko manj pri drugem. Ker pride do dvojnega sporočila oziroma do
dvojne vezi kot paradoksne komunikacijske oblike, se otrok začne odzivati zgolj na eni, običajno
besedni ravni (Čačinovič Vogrinčič, 1992).

Družinska pravila
Citat: “Pravila so zelo stvaren del družinske zgodbe in njenega delovanja. Če se spremenijo pravila
družine, se spremeni tudi medsebojno delovanje v družini.” (Satir, 1995, str.106).
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Pravila so zelo življenjska, dinamična in izjemno vplivna sila v življenju družine. Vplivajo na način
odločanja o tem, kaj družinski člani lahko naredijo in česa ne smejo. Pravila omogočajo organizacijo
družinskega sistema in s tem skupno življenje.
Če želimo razumeti dinamiko družinskega življenja se je pomembno vprašati kdo v družini postavlja
pravila, kakšna je njihova vsebina, kako vplivajo na posameznega družinskega člana in družino kot
celoto, kako jih posameznik sprejema, kaj se zgodi, če nekdo v družini krši pravila, in kdaj in pod
kakšnimi pogoji se pravila spreminjajo.
Veliko družin se ravna po pravilih, ki so za čas, v katerem živijo, preživeta in nefunkcionalna. Pravila
lahko podpirajo osebnostno rast vsakega družinskaga člana ali pa jo ovirajo, kadar so toga,
nesmiselna in nefunkcionalna. Dobra pravila kljub omejitvam lajšajo življenje, saj se spreminjajo
glede na razvojno obdobje družine in njene specifične potrebe. Nobeno pravilo ni absolutno dobro ali
absolutno slabo, saj je vedno vezano na konkretno družino in kontekst, iz katerega se je izoblikovalo.
Še tako dobro pravilo postane slabo, kadar je preživeto, zastarelo.
Pravila se običajno porodijo iz potrebe. Lahko jih postavlja en sam družinski član. To je lahko
najstarejši, najmočnejši, najbolj jezen,.. ali pa bolan in nemočen družinski član. Lahko pa pravila
nastajajo iz medsebojnega dogovarjanja družinskih članov. Pravila, ki nastanejo s pomočjo dogovora,
so običajno funkcionalna in smiselna, zato ne ogrožajo posameznika in posamezni družinski člani se
jim lažje prilagodijo in jih upoštevajo ter spoštujejo.
Nekatera družinska pravila so jasna in nedvomuna ter poznana vsem družinskim članom (npr. v
stanovanju se ne kadi). Druga pravila so manj prezentna, prikrita in zaradi nejasnosti pogosto
povzročajajo nesporazume in konflikte med družinskimi člani, ki jih namerno ali zaradi
nepoznavanja in nerazumevanja kršijo (npr. v stanovanju se ne kadi, razen če pridejo na obisk
posebno pomembni gostje). Satir meni, da neizrečena družinska pravila pogosto dopuščajo izražanje
čustev le, če za to obstajajo upravičeni razlogi in ne zato, ker čustva obstajajo. Veliko neustreznih
pravil je tudi v zvezi z izražanjem jeze in drugih negativnih čustev ter ljubezni (tudi spolnosti) in
naklonjenosti (Satir, 1995).
Družine različno reagirajo na kršitev pravil s strani enega ali več družinskih članov. Nekatere družine
v takšnih primerih postanejo panične in ogrožene, zato še bolj “zategnejo” že obstoječa pravila ali pa
postavijo še dodatna in še bolj toga in neživljenjska. Druge družine skušajo najti razloge za
neupoštevanje pravil in najprej preverijo smiselnost in funkcionalnost pravila, ki ga je posameznik
kršil, šele potem iščejo razloge v posamezniku samem.
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Razlike med družinami

“Vse srečne družine so si podobne,
vsaka nesrečna družina pa je nesrečna po svoje.”
Lev N. Tolstoj (Ana Karenina, 1969, str.9)

Ta poznani stavek, s katerim začne Tolstoj svoj roman, prav gotovo vsebuje del resnice, predvsem v
zadnjem delu, ko pravi, da je vsaka nesrečna družina nesrečna po svoje.
Zelo prav pa ima tudi glavna junakinja Ozovega romana Črna skrinjica, ki v pismu svojemu bivšemu
možu pravi:
“Gotovo nisi pozabil slovitega temeljnega stavka, ki stoji na začetku “Ane Karenine”, kjer se
Tolstoj ogrne v oblačilo mirnega vaškega božanstva, blagohotno poln dobrote lebdi nad zmešnjavo
in iz svojih višin oznanja, da so si vse srečne družine podobne, medtem ko je vsaka nesrečna
družina nesrečna po svoje. Pri vsem spoštovanju do Tolstoja Ti pravim, da je ravno obratno:
Nesrečniki se zvečine pogrezajo v stereotipna trpljenja, se izživljajo v puščobni enoličnosti enega od
štirih, petih oguljenih mučeniških klišejev. Nasprotno pa je sreča občutljiva dragocena posoda,
nekakšna kitajska vaza, katero so malokateri, ko jo dosežejo, košček za koščkom več let oblikovali
in gravirali, vsak po svoji zasnovi in svoji podobi, vsak po svojih sposobnostih, nobena sreča ni
drugi podobna. In pri kovanju svoje sreče so vlili vanjo zraven tudi trpljenja in ponižanja. Kakor se
zlato prečiščuje iz rude .”
Amos Oz (Črna skrinjica, 1999, str.122-23)
V resnici si niti dve družini nista posebno podobni, meni Tomorijeva in nadaljuje, da ni nobene
popolnoma srečne družini, prav tako kot ni družine, ki bi bila vseskozi nesrečna. Vsaka družina pozna
srečne in nesrečne trenutke (Tomori, 1994). Seveda v nekaterih družinah prevladujejo obdobja
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zadovoljstva in sreče, medtem ko v drugih le-te redkokdaj zaznajo in večino časa preživijo v vzdušju
napetosti in konfliktov.
Družine se razlikujejo med seboj glede na številne in pomembne razsežnosti, ki jih je težko opisati z
absolutnimi in vedno veljavnimi lastnostmi, ki bi imele za vse družine enak pomen (Tomori, 1994).
Skozi zgodovino se oblika ter funkcije in naloge družine spreminjajo skupaj z družbo. Moderna
družba je prevzela veliko funkcij, ki jih je prej opravljala družina, na primer skrb za ostarele družinske
člane, izobraževanje in vzgoja otrok in podobno. Tako kot se družina v generičnem smislu nenehno
spreminja in prilagaja na zgodovinske okoliščine, tako se tudi individualna družina nenehno
spreminja - je odprt sistem, ki je nenehno v procesu transformacije.
Minuchin smatra družino za matriko posameznikove identitete. Skozi zgodnji proces socializacije
družina oblikuje in načrtuje otrokovo vedenje in občutek identitete, ki ima dva elementa: občutek
pripadnosti in občutek ločenosti. Občutek pripadnosti se rodi z otrokovo prilagoditvijo družini in
prevzemom transakcijskih vzorcev v družinski strukturi, ki so konsistentni skozi različne življenjske
dogodke. Na posameznikovo identiteto vpliva njegov občutek, da pripada specifični družini in
različnim podsistemom v družini. Občutek ločenosti in individualnosti se pojavi skozi udeležbo v
različnih družinskih podsistemih, različnih družinskih kontekstih in skozi pripadnost izven družinskih
skupin (Minuchin, 1974).

Najbolj jasno in enoznačno se družine razlikujejo med seboj glede na :
1. osnovno strukturo (enoroditeljska družina, družina z enim otrokom,...)
2. razvojno obdobje:
 osnovanje družine (par brez otrok)
 družina z majhnim otrokom
 družina s predšolskim otrokom
 družina s šolskim otrokom
 družina z adolescentom
 družina, ki jo začnejo zapuščati otroci
 družina s praznim gnezdom
3. kulturni seting
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Funkcionalne in nefunkcionalne družine
Olsonov krožni model (circumplex model) diferencira družine glede na osnovne sistemske
karakteristike, in sicer :
 komunikacijo
 kohezijo
 prilagodljivost
Komunikacija v družini je lahko suportivna, empatična in jasna ali pa kritična in nejasna. Znotraj
družinskega sistema omogoča članom, da izrazijo svoje potrebe in želje, ki so povezane z drugimi.
Prilagodljivost se nanaša na sposobnost, da spreminja svojo strukturo, vloge in se odziva na
situacijske in razvojne pritiske. Družina, ki ima nizko stopnjo prilagodljivosti, je rigidna, visoka
stopnja prilagodljivosti pa kaže na kaotičnost. Družine, ki se nahajajo med obema ekstremoma so
označene kot strukturirane, če kažejo težnjo po ohranjanju statusa quo, oz. fleksibilne, če so bolj
prilagodljive.
V rigidnih družinah so vloge striktno definirane, struktura moči je nefleksibilna, vodenje je
avtoritarno, prav tako tudi izvajanje discipline.
V kaotičnih družinah je malo jasnih pravil, prisotni so nenehni prepiri, doseženih je malo odločitev in
rešitev problemov. Struktura moči je majhna ali pa je sploh ni, pozitivne in negativne sankcije se
delijo neregularno. Otroci imajo malo vodenja, disciplina je nekonsistentna, zato so pogosto zmedeni
glede ustreznega vedenja in straši jih težko kontrolirajo.
V družinah, ki se umeščajo na kontinuum med oba ekstrema, so pravila podvržena dogovarjanju, o
problemih se družinski člani pogovorijo na demokratičen način. Moč se izvaja pošteno in pazljivo.
Disciplina otrok je uspešna, potrebe in želje otrok ter staršev se upoštevajo v mejah realnega.
Struktura vlog je na splošno stabilna, obstaja pa tudi določena stopnja fleksibilnosti, kadar je to
potrebno.
Kohezivnost se nanaša na čustveno povezanost med družinskimi člani in njihovo avtonomijo kot
individuumov. Družine, ki so zelo nizko na dimenziji kohezivnosti, so nepovezane. Vezi med
družinskimi člani so izjemno šibke in vsak posameznik funkcionira kot avtonomna enota. Občutek za
družinsko identiteto in celoto je zelo majhen.
Prepletene družine imajo ekstremno visok nivo kohezivnosti. Obstaja malo občutka za individualno
identiteto, družinski člani so si zelo blizu, meje so tesne. Takšne družine so relativno zaprte za zunanji
svet in kažejo malo interesa za stvari, ki niso neposredno pomembne za družino.
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Med obema ekstremoma se nahajajo ločene družine, ki težijo k nizki stopnji kohezivnosti, in
povezane družine, ki težijo k večji kohezivnosti.
Družinski člani, ki se nahajajo nekje na sredini med obema skrajnostima, so intimno povezani med
seboj, zanimajo se drug za drugega in se identificirajo z družino, hkrati pa ohranjajo svoje interese in
so sposobni ohraniti ustrezno stopnjo neodvisnega funkcioniranja (Frude, 1991).

Olsonov krožni model umesti vsako družino v prostor, ki ga tvorita dve osnovni dimenziji oz.
kontinuuma: kohezivnost in prilagodljivost (Simon, Stierlin in Wynne, 1985).
(glej sliko na naslednji strani)
Čeprav je konceptualno vsaka dimenzija kontinuum, klasificira družine v štiri tipe na vsaki dimenziji.
Tako je npr. prepletena družina naprej klasificirana kot prepletena-rigidna, prepletena-strukturirana,
prepletena-fleksibilna ali prepletena-kaotična. Družine, ki na obeh dimenzijah zavzemajo skrajnosti,
Olson imenuje ekstremne družine. Tiste, ki zavzemajo ekstrem samo na eni dimenziji so vmesne,
tiste, ki pa so na obeh dimenzijah na sredini, imenuje uravnotežene. Uravnotežene družine
uspešnejše funkcionirajo. Bolj so objektivne in lažje sprejemajo in tolerirajo razlike med
posameznimi družinskimi člani. Manj težav imajo pri vsakdanjih medsebojnih interakcijah. Relativno
uspešne so tudi pri prilagajanju na razvojne zahteve in bolj uspešno se soočajo s krizami.
Pomembnost teh dveh dimenzij za analizo razlik med družinami so poudarjali že drugi raziskovalci,
na primer Angelli in Minuchin. Empirične raziskave so potrdile obstoj teh dveh dimenzij, ki sta
medsebojno neodvisni, kar pomeni, da umestitev družine na eno dimenzijo še ne predpostavlja
dispozicije na drugi dimenziji.
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Frude pravi, da moramo optimalno funkcioniraje družine gledati v kontekstu kulture in subkulture, v
kateri družina živi. Tako se npr. v določenem okolju čustvena in fizična bližina visoko vrednotita
(amiši, mormoni) in družine dobro funkcionirajo, čeprav bi glede na splošne norme lahko taka bližina
že veljala za prepletenost. Podobno v netradicionalnih oblikah družin, na primer v lezbičnih, čustvena
bližina reflektira odnos, ki bi ga že lahko uvrstili med prepleten in kaotičen, vendar sta lahko obe
partnerki zadovoljni v njem.
Številni avtorji delijo družine glede na to, kako uspešno opravljajo svoje osnovne funkcije in naloge.
Minuchin pripisuje družini dve pomembni funkciji:
1. notranjo = psihosocialna zaščita njenih članov
2. zunanjo = prilagoditev kulturi in prenos kulture (Minuchin, 1994)
Goldner Vukova gleda na družino kot na sistem, ki igra osrednjo vlogo v socializaciji, psihološkem in
biološkem razvoju ter vzdrževanju družinskih članov. Družina naj bi izpolnila tri osnovne naloge:
1. bazične naloge: prehrana in zaščita družinskih članov ter na čustvenem področju dajanje
podpore, ljubezni in razumevanje vseh družinskih članov
2. razvojne naloge: spodbujanje razvoja in zorenja družinskih članov, s tem da družina daje
spodbude v vseh fazah individualnega in družinskega življenjskega ciklusa
3. prilagajenje stresnim situacijam (bolezen, smrt, ločitev, ekonomske in družbene krize) in blažitev
le-teh (Goldner Vukov, 1988)
Izhajajoč iz ustreznosti in učinkovitosti pri opravljanju svojih nalog, lahko družine razdelimo na tiste,
ki na ustrezen način in učinkovito opravljajo svoje naloge, in tiste, ki tega iz različnih razlogov ne
zmorejo. Prve imenujemo funkcionalne, druge pa nefunkcionalne družine.
Frude namesto funkcionalne družine uporablja izraz optimalne družine in jih opredeli kot tiste
družine, v katerih so posamezniki zadovoljni z odnosi, v katerih je malo konfliktov, ki so se sposobne
uspešno in z lahkoto prilagoditi na razvojne spremembe in se uspešno spoprijemajo s stresnimi
situacijami. V teh družinah ravno tako prihaja do kritičnih obdobij, konfliktov in nesporazumov, le da
jih znajo in zmorejo konstruktivno reševati (Frude, 1991).
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Težko je enoznačno opredeliti, katere so tiste naloge, ki naj bi jih družina opravljala, saj se lahko v
precejšnji meri razlikujejo glede na širše družbeno okolje, razvojno obdobje družine, pa tudi glede na
osebne potrebe posameznega družinskega člana.

Funkcionalna družina naj bi izpolnjevala predvsem naslednje naloge (Tomori, 1994):
 svojim članom dala možnost, da razvijejo zaupanje vase in v druge ljudi
 sodelovala pri oblikovanju posameznikovega ustreznega vrednostnega odnosa do sebe, drugih in
do sveta
 posamezniku dala izkušnjo čustvene bližine in ga hkrati naučila prepoznavati ustrezne razmejitve
med seboj in drugimi, ki so potrebne za razvoj osebne avtonomije in individualnosti
 preko vloge, ki jo ima posameznik v družini, omogočila razvoj njegove samopodobe
 iz izkušenj, ki jih ima v odnosu z drugimi družinskimi člani, naučila posameznika prevzemanja
odgovornosti, sprejemanja in dajanja opore drugim, prilagajanja svojih potreb in teženj potrebam
in težnjam drugih ter sporočanja o sebi in sprejemanja sporočil, ki prihajajo od drugega
 posameznika naučila izražati sebe in razvijati komunikacijske spretnosti, ki so mu potrebne za
razvijanje odnosov z drugimi ljudmi zunaj družine
 pomagala posamezniku, da bo znal prepoznati, sprejeti in na ustrezen način izraziti svoja čustva
ter se vživeti, razumeti, upoštevati in spoštovati čustva drugih
 posamezniku dajala oporo in pomoč, ko se sooča s prvimi čustvenimi stiskami, tesnobo, skrbjo in
bojaznijo ter ga naučila kako ravnati v teh stanjih, jih reševati in obvladovati.
 dajala zgled in napotke ter učila posebnih spretnosti za premagovanje stresa
 spodbujala posameznika, da se prilagaja spremenjenim okoliščinam in spodbudam
 posameznika učila samostojnega odločanja in opredeljevanja
 dala posamezniku možnost, da se v skladu z svojim razvojnim obdobjem uči spretnosti, ki so
potrebne za različne dejavnosti
 posredovala informacije o okolju in spodbujala ustreznen odziv nanje
 posameznika sopodbujala k dejavnemu odzivanju na priložnosti, ki omogočajo njegov nenehen
osebnostni razvoj
 posameznika učila pripadnosti večji skupnosti
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Karakteristike optimalnih družin po Frudeu (1991):
 topel in blizek odnos med družinskimi člani
 posamezniki se identificirajo z družino kot celoto in imajo občutek “družinskega ponosa”
 navkljub povezanosti se posameznikom priznava individualnost in družinski člani ohranjajo svojo
identiteto
 zunanje meje so delno prepustne, dopuščajo pomoč in podporo ter nove informacije, izogibajo pa
se deviantnim in razdiralnim vplivom iz okolja
 kot odprt sistem so sposobne izkoristiti ugodnosti inputa (informacije in praktična pomoč), biti v
interakciji s sosedi in skupnostjo ter vzdrževati pozitiven odnos s širšim sistemom
 notranja struktura je jasna in meje med posameznimi podsistemi so ustrezno vzdrževane
 moč je relativno enako porazdeljena znotraj generacij, ne med generacijami; za Minuchina je jasna
hierarhična struktura predpogoj za uspešno funkcioniranje družine
 struktura moči je fleksibilna in se prilagaja novim razvojnim pritiskom ali spremembam
 vloge so jasno diferencirane in komplementarne
 posameznikom so dodeljene posebne naloge in vedo, da imajo specifične pravice in dolžnosti,
zato ne prihaja do notranjih konfliktov glede na različne vloge posameznikov
 čeprav so vloge jasno definirane, se ohranja osnovna fleksibilnost, tako da posamezni član začasno
prevzame vlogo drugega, kolikor za to obstajajo upravičeni razlogi in potrebe
 pravila so jasna in neupoštevanje ali kršitev prinaša ustrezne sankcije, pri tem pa so tudi pravila
fleksibilna, kadar se spreminjajo okoliščine in družina prehaja skozi razvojne stopnje
 sprememba pravil je eksplicitna in običajno sledi procesu pogajanja
 pomen sporočil je jasen, očitno je, komu je sporočilo namenjeno
 vprašanja so postavljena jasno, odgovori so podani načrtno in vse transakcije imajo jasen konec
 nebesedna komunikacija je skoraj vedno usklajena z besedno vsebino
 družinski člani odprto in brez strahu izražajo svoja mnenja, govorijo o svojih upanjih in strahovih
 odkrito izražajo svoja občutenja, hkrati pa ohranjajo svojo intimnost in spoštujejo intimnost
drugega
 prepoznavajo vsebino konflikta in se z njim konstruktivno spoprijemajo
 konflikt ni le uravnan, temveč se nasprotja uspešno razrešijo.
 kadar se med dvema posameznikoma pojavi nesporazum, ostali člani ne ignorirajo tega dejstva
niti se ne postavijo na eno ali drugo stran, temveč skušajo doseči pomiritev in potem okrepiti
odnos
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 obvladajo veliko strategij za reševanje konfliktov in problemov, se fleksibilno odzivajo in
ustvarjajo nove taktike, učijo se iz izkušenj, uporabljajo strategije, ki so se izkazale kot uspešne
 nenehno preverjajo in implicitno ali eksplicitno spreminjajo svoje predstave o svetu
Vse družine konstruirajo realnost in razvijajo kolektiven vtis, ki se prenaša na številne vidike sveta,
vključno družino, sosede, sorodnike in fizično okoolje. Reiss imenuje te konstrukte “paradigma,
Minuchin in Fishman “pogled na svet” in Salomon “družinska kozmologija”.
 v svojih prepričanjih, stališčih in vrednotah so kongruentne, ohranjajo specifično koherentno vizijo
in hkrati ostajajo v stiku s splošnim socialnim mnenjem
 v svojih percepcijah sveta so realistične, znajo oceniti svoje meje odgovornosti in sposobnosti
kontrole, niso niti pretirano pesimistične niti optimistične v prognozah težavnih situacij
 ne vztrajajo na popolnem konsenzu in dopuščajo posameznikovo lastno prespektivo in izkušnje,
ki jih ima izven družine
 posameznike spodbujajo, da podelijo svoje izkušne, ki lahko spremenijo družinski pogled na svet
 kljub realizmu ustvarjajo določene družinske mite, ki pa so neškodljivi in spodbujajo solidarnost
ter dvigujejo družinsko podobo

Nefunkcionalne družine, lahko bi jim rekli tudi družine, ki ne opravljajo svojih nalog povsem
učinkovito ali sploh ne, odpovedujejo predvsem na enem ali drugem področju, v enem ali drugem
razvojnem obdobju ali stresni situaciji. Prav tako lahko družina zelo učinkovito funkcionira, ko gre za
nezahtevnega in prilagodljivega otroka, odpove pa pri občutljivem otroku, ki zahteva drugačen
pristop (Tomori, 1994).
Nefunkcionalnost družine se lahko kaže na različne načine, zato se termin “nefunkcionalna družina”
ne nanaša le na določen tip družine. Številni različni odkloni od optimalnega funkcioniranja lahko
napravijo družino nefunkcionalno. Nobena družina ni nefunkcionalna na vse načine, pravi Frude,
vsekakor pa so vse nefunkcionalne družine omejene v nekaterih pomembnih vidikih (Frude, 1991).
Obstajajo različni razlogi, zakaj družina ne zmore opravljati svojih nalog. Prav gotovo veliko težje
izpolnjuje čustvene, razvojne in socialne potrebe svojih članov družina, ki živi v neugodnih
življenjskih razmerah, saj se neprestano nahaja v kroničnem stresnem stanju in usmerja vso energijo
in moč posameznikov v golo preživetje. Nefunkcionalnost družine je lahko in tudi pogosto dejansko
je povezana z osebnostno problematiko pri enem ali celo obeh starših. Starša, ki sta obremenjena s
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svojimi težavami in problemi, težko izpolnjujeta svojo starševsko in partnersko vlogo, kar se odraža
na celotnem družinskem sistemu, posebno pa še pri otrocih. Pogostokrat se določena patologija
prenaša iz primarne družine enega ali obeh staršev in se v novi družini samo še utrjuje.
Frude navaja naslednje karakteristike nefunkcionalnih družin (1991):
 družinski člani so med seboj pretirano povezani (prepleteni) ali pa je med njimi pomanjkanje
bližine (nepovezanost)
V prepletenih družinah so posamezniki do te mere vpeti v družinske vloge in odnose, da jim manjka
avtonomije in izgubljajo svojo identiteto. Posameznikova avtonomija se ne spoštuje ali spodbuja in
težave nastopijo še posebno takrat, ko otroci stopijo v obdobje adolescence in želijo postati
samostojni. Tak družinski sistem je nesposoben uporabiti posameznikove izkušnje, mnenja in
informacije kot input.
V nepovezanih družinah obstaja majhen občutek družinske identitete in družina težko funkcionira
skupaj kot učinkovit sistem. Navezanost med posamezniki je šibka, prav tako tudi podpora in
vodenje. Družina ima pomanjkljiv vpliv in kontrolo nad posameznikom in njegovim vedenjem, zato
se le-ta lahko počuti izolirano in ločeno ali pa nanj v bistveno večji meri vplivajo vrstniki ali drugi
sistemi kot pa lastna družina.
 notranje in zunanje meje so lahko ekstremno prepustne ali ekstremno neprepustne
Neprepustne meje onemogočajo podporo in pomoč okolice, preveč prepustne meje pa dopuščajo
pretirano velik vpliv zunanjih faktorjev, zato imajo preveč odprte družine slab občutek družinske
identitete in ohranjajo malo privatnosti.
Preveč prepustne meje znotraj sistema vodijo v pretirano prepletenost, kar ima za posledico slabo
diferenciacijo med podsistemi. Posebno problematično je, kadar se zabrišejo meje med generacijami,
saj to oslabi hierarhično strukturo moči.
Neprepustne meje posamezniku onemogočajo dostop do drugega podsistema, kar se odraža na slabi
komunikaciji in posamezniki lahko postanejo popolnoma ločeni drug od drugega.
 neortodoksne strukture
Včasih se lahko oblikujejo neortodoksne strukture, npr. v primeru traiangulacije ali ko se eden od
partnerjev umakne iz partnerskega odnosa in ustvari z otrokom tesen in prepleten odnos (aliansa). Z
vidika discipline je zelo pomembno, da je starševski podsistem dobro integriran in ločen od
podsistema otrok in da imata oba starša moč. Triangulacija je lahko tako kot drugi disfunkcionalni
simptomi poskus reševanja resnih problemov znotraj sistema. Tako lahko npr. triangulacija med
očetom in hčerko obvaruje očeta pred tem, da bi se popolnoma umaknil iz družine. Če je partnerski
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podsistem šibek ali konflikten, so lahko medgeneracijski odnosi vitalnega pomena za ohranitev
družinskega sistema, ki mu sicer grozi razpad.
 meje so lahko slabo definirane, med posameznimi vlogami je majhna koordinacija,
posameznik lahko doživlja konflikt med različnimi vlogami, ki naj bi jih imel
 nefleksibilnost vlog
Če v sistemu ni dovolj velike fleksibilnosti, lahko ostanejo vitalne vloge nepokrite, kadar je običajni
nosilec vloge odsoten ali trenutno ne zmore zadovoljivo opravljati te vloge, kar resno poslabša
učinkovitost funkcioniranja celotnega sistema.
V rigidnih sistemih težko pride do zamenjave vlog in ponovne vzpostavitve vlog, ko zamenjava ni
več potrebna.
 neustrezna komunikacija
Komunikacija je neustrezna na različne načine. Veliko je ambivalentnih sporočil, oz. prejemnik
avtomatično izkrivi pomen sporočila. Pogosto obstaja neskladnost med besedno vsebino sporočila in
načinom, s katerim je bila izražena (nekongruentna komunikacija). Sporočilo je lahko povedano na
način, ki vzbuja dvom in neodobravanje, ki ustvarja atmosfero podtikanja in namigovanja.
Posameznik ali podsistemi se pogosto znajdejo v vlogi prenašalca sporočila. Komunikacija je slabo
koordinirana in pretok informacij je izredno majhen, kar posamezniki ali podsistemi izkoristijo za
ignoriranje nekaterih dejstev, če jim to prinaša korist. Nesposobnost, da bi si medsebojno podelili
znanje, lahko tako zavira proces iskanja rešitev za problem, ki bi bil lahko rešen z združevanjem in
integriranjem informacij.
 pogosti konflikti
Konflikt najpogosteje nastopi, kadar se posameznik v prepleteni družini skuša obnašati neodvisno ali
kadar družina nelojalno doživlja enega ali več članov. Konflikt nastopi tudi v situacijah, ko se rigidna
družina znajde v situaciji, ki zahteva fleksibilen odgovor. Pogosti konflikti so tudi tisti, ki se nanašajo
na pravila, predvsem implicitna. Ni povsem jasno, kakšna so ta pravila, ali so veljavna, kakšne
posledice prinaša njihovo nespoštovanje. Eksplicitna pravila omogočajo, da se nejasnosti, ki se
nanašajo nanje, direktno poimenujejo, vendar je v nefunkcionalnih družinah večina pravil implicitnih.
Odziv na konflikt je pogosto neučinkovit ali destruktiven. Razlike v interesih ali mnenjih štejejo kot
boj med nasprotnikoma in ne kot ovira, ki se lahko preseže s komunikacijo in sodelovanjem. Pogosto
ne obvladujejo strategij, ki bi zmanjšale konfliktno napetost, npr. uporaba humorja, iskanje
kompromisov, opravičilo drugemu. Prepiri puščajo sovražnost in trajno oškodujejo odnose.
Nekatere družine ne gredo v konflikt, temveč se izogibajo vsem konfrontacijam tako, da zanikajo
razliko med družinskimi člani v interesih, vrednotah ali stališčih in zato ostajajo problemi nerešeni.
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Kronično zanikanje konflikta lahko vodi v apatijo in nezadovoljstvo, zmanjša stabilnost sistema in
ustvarja simptome med družinskimi člani.
 omejeno število strategij za reševanje problemov
Konflikt je le ena vrsta problemov, s katerimi se morajo družine nenehno ukvarjati. Obstajajo še
številne druge problemske situacije, za katere mora družina najti rešitev. Nefleksibilne ali kaotične
družine razvijejo le omejeno število strategij za reševanje problemov. Rigidne družine nenehno
uporabljajo iste strategije in ne iščejo alternativ, čeprav so stare strategije neuspešne. Kaotične družine
ne zmorejo uporabiti in ovrednotiti učinkov različnih strategij, zatekajo se od ene k drugi neuspešni
strategiji in se zelo malo naučijo iz napak in neuspehov. Iskanje rešitev včasih vodi v rapidno nihanje
med dvema interakcijskima stiloma, npr. striktna prepoved ali popolno popuščanje otroku.
 določitev grešnega kozla
Družina lahko v naporih, da najde rešitev za lastne probleme “določi” grešnega kozla, ki mu naprti
krivdo za problem. Ta posameznik postane središče zanimanja v obliki zaskrbljenosti, jeze ali krivde
pri drugih družinskih članih in pozornost se tako preusmeri od osnovnega problema.
Posameznikov bolezenski simptom ima preživetveno vrednost za sistem kot celoto, zato je družina
zainteresirana, da ga vzdržuje. Raziskave so pokazale, da se z izboljšanjem počutja pri psihiatričnih
bolnikih pogosto sproži negativna reakcija pri ostalih družinskih članih, saj izboljšanje simptoma
poruši družinsko ravnovesje. Simptom ima funkcijo, da zaščiti družino pred spremembami. Če
problem izhaja iz strategije grešnega kozla, potem je pomembno, da se v terapiji dela na spremembi
dinamike in ne na sami odpravi simptoma, saj je le-ta nepomemben.
 konstrukcija realnosti
Nekatere nefunkcionalne družine oblikujejo realnost na idiosinkratičen ali celo bizaren način. Splošni
pogled na svet je lahko zelo neadekvaten in nekonsistenten z dejstvi, posebno še v zaprtih sistemih,
kjer se ne preverja veljavnost družinskih sodb glede na zunanje vire informacij. Nenavadne in
neustrezne sodbe imajo običajno emocionalno finkcijo. Lahko obstajajo strateški razlogi, zakaj
družina želi ali potrebuje posebno razlago ali ohranja nek pogled, čeprav ga spodbijajo številna
dejstva.
Pogosto so družinski člani prepričani, da jim je nekaj usojeno in da nimajo nobene kontrole nad
dogodki, kar hkrati opravičuje in razlaga tudi njihovo pasivnost, nesposobnost reševanja problemov
in izjemno stopnjo odvisnosti od okolice.
Motive drugih ljudi si pogosto napačno razlagajo in tako ohranjajo občutja jeze, zagrenjenost in
zamere.
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Vzdržujejo nerealistično zaupanje v svoje sposobnosti soočanja s težavami, so prekomerno
optimistični glede na rešitve problemske situacije in ocena temelji bolj na upanju kot na sodbi.
 ustvarjanje mitov
Veliko nefunkcionalnih družin ustvari mite, ki prikrijejo resnico o pomembnih družinskih zadevah. S
pomočjo mita o družinski harmoniji lahko družina zanika pogosto fizično nasilje v družini in skuša
prepričati druge, posebno sorodnike in terapevta, da zmotno opažajo, kaj se dogaja v družini. Mit o
rešitvi obljublja, da bo ustrezno rešitev problema v družino prinesel otrok, sorodnik, terapevt.

Napak bi bilo sklepati, da se funkcionalne in nefunkcionalne družine razlikujejo glede na odsotnost
oz. prisotnost problemov. Vsaka družina se sooči s pritiski in krizami, ki lahko izhajajo iz razvojnih
sprememb posameznih družinskih članov in podsistemov ter družine kot celote ali iz zunanjih
pritiskov, ki so posledica zahtev po prilagoditvi na pomembne socialne institucije in spremembe, ki
vplivajo na družinske člane.
Spremembe, ki jih doživlja družina so neobhodno povezane s stresom. Minuchin pravi, da lahko
prehodne procese, ki so povezani s prilagajanjem na novo situacijo in za katero je, tako kot pri vseh
novih procesih, značilno pomanjkanje diferenciacije in anksioznost, prehitro napačno označimo za
patološke. Za patološke smatra avtor družine, ki ob soočanju s stresom povečajo rigidnost
transakcijskih vzorcev in meja, ter se izogibajo odkrivanju novih alternativ (Minuchin, 1974).
Tudi Goldner-Vukova meni, da je razlika med funkcionalno in nefunkcionalna družino v tem, da se
prva sooči s problemi in je sposobna najti kreativne rešitve za probleme in konflikte, medtem ko
nefunkcionalna družina najpogosteje ne zmore videti problemov in odlaša s soočenjem in reševanjem
le-teh. Je nenehno v krizi, ki je ne prepoznava, dokler se ne pojavi bolezenski simptom pri
posamezniku ali celotni družini preti razpad (Goldner Vukov, 1988).

Številni problemi v družini izhajajo iz disfunkcije strukture ali procesa. Nekateri problemi se pojavijo,
ker družina ni sposobna uresničiti pomembnih nalog ali ker ni uspela regulirati posameznikovega
vedenja. Prav tako so lahko odraz neustreznih naporov, da se reši težava ali konflikt. Otrokov
simptom lahko predstavlja napor sistema, da se prepeči družinski razpad, ko je partnerski podsistem v
krizi.
V nekaterih primerih nefunkcionalnih družin tudi ne gre za nekakšno notranje slabo funkcioniranje,
temveč nastopijo težave, ko se družina sooči z razvojnimi spremembami ali stresnimi dogodki. Celo
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družine, ki se zelo uspešno soočajo s problemi v običajnih okoliščinah, lahko postanejo resno motene,
ko jih prizadenejo nesreče.

Napetost v družinskem sistemu
Po mnenju Minuchina izhaja napetost v družinskem sistemu iz štirih virov:
1. napet kontakt enega družinskega člana z zunanjim okoljem
Kadar je eden od družinskih članov pod pritiskom, mu drugi člani nudijo oporo in se prilagodijo na
njegove spremenjene okoliščine. Ta prilagoditev se lahko omeji na podsistem ali pa zajame celotno
družino.
Družina, ki se ni sposobna prilagoditi posameznikovim novim potrebam in mu dati ustrezno podporo,
bo prenesla konflikt iz zunanjosti v družinski sistem.
2. napet kontakt med celotno družino in zunanjim okoljem
Pogosto izhaja iz ekonomske situacije, diskriminacije ali težav etničnih manjšin pri prilagajanju na
okolje.
3. napetost pri prehodu iz ene v drugo razvojno fazo
Prehod v novo razvojno fazo zahteva nova pravila, formiranje novih podsistemov in ponovno
definiranje meja med posameznimi podsistemi, pa tudi družino in zunanjim okoljem. To neizogibno
ustvarja konflikt, ki se lahko konstruktivno razreši le z dogovarjanjem, katerega rezultat je uspešna
prilagoditev družine. Konflikt tako nudi možnost za osebnostno rast vseh družinskih članov. Če se
konflikt ne razreši, prehodni problemi rodijo nove probleme. Prehodni problemi se pojavijo v
številnih situacijah:
 razvojne spremembe pri posameznih družinskih članih
 spremembe v sestavi družine
Takšne situacije so npr. rojstvo otroka, poroka v razširjeno družino, partnerstvo enoroditeljskih
staršev, vključitev sorodnika ali starih staršev v družino, rejništvo, posvojitev. Prihod novega člana
zahteva spremembo pravil v sistemu in prilagoditev novega člana na že obstoječi sistem pravil.
Podobne spremembe so potrebne, ko družinski član odide iz družine ali celo umre.
 prehod otroka v adolescentno obdobje
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V tem obdobju se otrok bolj vključi v zunanji svet, ki postane zanj pomembnejši kot družina. Odnos
med starši in otrokom se spremeni. Otrok se odmakne tudi iz podsistema sorojencev, poveča se
njegova avtonomija in odgovornost. Lahko se zgodi, da eden od staršev ne sprejme spremenjenega
odnosa z otrokom, saj to zahteva tudi spremembo v odnosu do drugega partnerja, zato spodkopava
otrokovo avtonomijo, namesto da bi spremenil svoja stališča. Drugi starš se lahko postavi na
otrokovo stran in tako se vzpostavi neustrezna medgeneracijska koalicija.
4. napetosti, ki izhajajo iz specifičnih problemov v družini
 retardiran otrok
 hendikepiran otrok
 resna bolezen enega družinskega člana (Minuchin, 1994)
Nivo stresa, ki ga izzove nek dogodek, je odvisen od tega, kako si družina razlaga izvor in ocenjuje
potencialni vpliv dogodka, meni Frude.
Razumevanje stresnih dogodkov lahko prinese družini korist, zato je pomembno, da razvije določene
interpretacije. Če družina meni, da je dogodek povzročen od zunaj in ima občutek, da ga lahko do
neke mere kontrolira in variira njegov učinek, potem ima dogodek manjši čustveni vpliv in spodbudi
napore družinskih članov, da bi ga kontrolirali.
Družina se bolj uspešno sooča s predvidljivimi stresnimi dogodki, saj ima čas, da se nanje pripravi in
prilagodi svoje poglede novi situaciji, oceni potencialne učinke in razmisli o načinih, kako ublažiti te
učinke. Posebno pomembna je ocena družine glede lastne udeležbe pri tem, da se je nek dogodek
zgodil (kako, kdaj, zakaj). Odgovornost ali krivdo za neugoden dogodek se lahko pripiše notranjim
ali zunanjim faktorjem. Bolj ko se dogodek lahko pripiše zunanjim faktorjem in ne osebi ali odnosom
v družini in bolj ko je dogodek trenuten, slučajen in enkraten, manj razdiralni so njegovi učinki na
družino. Pripisovanje dogodka notranjim faktorjem zmanjša družinski ponos in poveča občutja
krivde ali inferiornosti. Kadar se krivda pripiše enemu družinskemu članu, gre za iskanje grešenega
kozla.
Sodbe glede stresnih dogodkov delno odsevajo splošni ocenjevalni stil družine in njihovo splošno
paradigmo ali konstrukcijo realnosti. Družinska percepcija stresnih dogodkov ni pasiven, temveč
aktiven in konstruktiven proces. Družina vedno teži k temu, da minimalizira učinek stresnih
dogodkov in pri tem uporablja različne načine. En način je ta, da oblikuje “ustrezen” pogled na
dogodek tako, da modificira percepcijo (na primer, lahko bi bilo še slabše), preuokviri dogodek
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(reframing)* , kar pomeni, da da dogodek v nov okvir, ki bolj ustreza dejstvom (katastrofa se
preoblikuje v priložnost). Tretja možnost je, da družina uporabi strategijo pasivne ocene in prepusti
“času čas”. Takšna resignacija ima vsaj to dobro lastnost, da varčuje energijo in ohranja sistem na
trenutnem nivoju funkcioniranja.
Družine predvidevajo možne posledice stresa, opazujejo njihov vpliv in ocenjujejo, kako ga
posameznik in skupina obvladuje. Nekatere družine se čutijo močne in kompetentne, da kontrolirajo
dogodke in vzdržujejo stabilnost, druge se doživljajo ranljive in neuspešne. Percepcija družine glede
lastne moči je lahko odsev religije ali kulturnega okolja, še bolj pa predhodnih izkušenj pri
obvladovanju problemov in konfliktov. Če so bili prejšnji napori, da se obvlada dogodke, neuspešni,
lahko družina naredi zaključek, da je vsakršen vložek energije nesmiseln saj se dogodkov v osnovi ne
da kontrolirati. Uspešno obvladovanje pa vliva družini zaupanje v lastne sposobnosti in je pomemben
vir zadovoljstva (Frude, 1991).

Načini spoprijemanja s stresnimi dogodki
Začetni napori so usmerjeni v zmanjševanje ali odpravljanje učinkov stresorja (spoprijemanje), kasnje
pa se preusmerijo v reorganizacijo in stabilizacijo sistema (prilagoditev). Spoprijemanje vključuje
številne vedenjske, interakcijske in strukturalne spremembe.
Sposobnost družine, da obvladuje stres, je odvisna od njenih virov in tega, kako jih uporabi. Družina
z večjo odpornostjo in številnejšimi strategijami je bolj elastična. Odpornost vključuje zmerno
povezanost in prilagojenost družinskih članov, eksplicitna in fleksibilna pravila, učinkovito strukturo
moči, dobro komunikacijo, medsebojno soglasje in družinski ponos. Splošna odpornost družinskega
sistema je večja, če tudi podsistemi dobro funkcirajo. K temu pripomorejo tudi posamezniki s svojim
osebnostnimi kvalitetemi, kot so npr. humor, emocionalna stabilnost, zadovoljstvo v odnosu. Člani
družin, ki dobro obvladujejo stres, medsebojno učinkovito komunicirajo, se strinjajo v mnogih
stvareh, sodelujejo v skupnih aktivnostih in so zelo zadovoljni s svojo družino, prijatelji in kvaliteto
življenja nasploh.

*

S preuokvirjanjem so se veliko ukvarjali Watzlawick, Weakland in Fish in je danes uporabna

terapevtska tehnika.

PAGE

99

PAGE

100

Dugi vir, ki družinam pomaga obvladati stres, je repertoar strategij, ki ga ima družina, podsistemi in
posamezniki. Te stretegije vključujejo vedenje, s katerim se izogne stresorju ali ga direktno spremeni,
sodbe glede stresnih dogodkov in njihove škodljivosti in odgovore, s katerimi se kontrolirajo čustvene
reakcije na stresor. Spoprijemanje vključuje interakcije znotraj družine ter med družino in okoljem,
cilj pa je ohraniti družinsko strukturo, omogočiti nadaljnje funkcioniranje in preseči ovire. Pomembno
je, da daje družinski sistem v obdobju napetosti posameznikom čustveno oporo. Napori družinskih
članov so usmerjeni v osebno čustveno preživetje, podporo drugim članom in vzdrževanje
funkcioniranja družine, medtem ko je spoprijemanje na nivoju družine usmerjeno v vzdrževanje
strukture in funkcioniranja sistema ter podporo družinskim članom. V nepovezanih družinah večkrat
pride do neskladnosti med posameznikovimi napori, da obvlada stres, in napori družine kot celote.
Strategije so lahko notranje ali pa zunanje - vključujejo zunanje sisteme kot vire informacij ali
pomoči. Nekatere notranje strategije vključujejo spremembo ocene stresorja, njegovih učinkov in
odgovorov, druge vključujejo spremembo družinske strukture, da bi lahko družinski sistem pod
spremenjenimi pogoji bolj uspešno funkcioniral. Posebno uporabna strukturalna sprememba je
povečana prepustnost zunanjih meja, tako da je omogočen boljši kontakt z razširjeno družino ali
drugimi socialnimi sistemi. Strukturalna sprememba lahko vključuje tudi prilagoditev vlog ali
prerazporeditev nalog.
Mnogokrat družina zmore sama uspešno obvladati problem in preseči krizo, ne pa vedno. Zato je
pomembno, da se družina ob soočanju s krizo ne zapre in skrije svojih težav, kar se pogosto zgodi, saj
problemi, ki se nanašajo na posameznega družinskega člana ali družino kot celoto, pogosto
povzročajo občutke krivde, sramu in zadrege (Frude, 1991).
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Vloga družine v etiologiji in vzdrževanju motenj prehranjevanja

Ali je družina žrtev ali arhitekt motenj hranjenja, se v uvodu v knjigo The Family Approach To
Eating Disorders sprašujejo Vandereycken, Kog in Vandrlinen in nadaljujejo svoje razmišljanje, da se
številni družinski teoretiki izognejo vprašanju etiologije motenj hranjenja tako,da opustijo linearnokavzalni način razmišljanja. Ne glede na privlačnost cirkularnega modela je dokazano, menita Hsu in
Yager, da se v družinah pacientov z motnjami prehranjevanja pojavljajo specifične abnormne
družinske interakcije, ki so vzročno povezane z razvojem le-teh. Sociokulturni in družinski faktorji
lahko zagotovijo okoliščine, v katerih se pojavijo motnje prehranjevanja, ne moremo pa z njimi
razložiti izbiro tega simptoma (anoreksije nervoze ali bulimije nervoze) pri pretežno ženski populaciji
(Vandereycken, Kog in Vanderlinen, 1989).
Družinske teorije ne razlagajo mehanizma, s pomočjo katerega se tako imenovani tipični družinski
vzorci transformirajo v spremenjeno percepcijo sebe, željo po suhosti, preokupiranostjo s hrano in
telesno težo ter druge psihološke značilnosti motenj prehranjevanja. Yager meni, da družinska
sistemska teorija pomaga razložiti, kako se simptomi vzdržujejo in krepijo, ko se enkrat že pojavijo,
ne more pa podati specifične razlage nastanka motenj hranjenja (prav tam).
Kliniki in raziskovalci so razvili številne modele, s katerimi skušajo razlagati povezanost motenj
prehranjevanja z družinskimi dejavniki in družinsko interakcijo. Večina teh modelov prikazuje
družinski sistem ali posamezne družinske člane kot neposredno škodljive za identificiranega pacienta.
Waller in Calam vidita družino tudi kot medij za prenos patoloških sociokulturnih vrednot na
posameznika (Waller in Calam, 1994).
Z monokavzalnimi modeli motenj prehranjevanja lahko razložimo le posamezne primere motenj.
Tudi družinska disfunkcija je le eden od možnih faktorjev, s katerim lahko razlagamo motenje
prehranjevanja. Ustrezno razumevanje razvoja in vzdrževanja motenj prehranjevanja nam dajejo le
multikavzalni modeli, ki upoštevajo različne faktorje, ki so neposredno ali posredno vpleteni v
bolezen.
Da družina igra določeno vlogo pri terapiji anoreksije nervoze, so se strinjali že nekateri zdravniki v
19. stoletju, ki so se srečevali s to boleznijo. V skladu s svojimi pragmatičnimi stališči so skušali ločiti
pacientko od družine, saj so domnevali, da bo tako terapija bolj uspešna. Čeprav v stališčih takratnih
zdravnikov ni bilo eksplicitno izraženo, da starši (vsaj v določeni meri) patogeno vplivajo na pojav in
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razvoj motenj prehranjevanja pri hčerki, pa je ravno terapevtski pristop implicitno potrjeval njihovo
mnenje in gledanje na bolezen. Ta terapevtski pristop je ostal aktualen kar nekaj desetletji.
Freudovi revolucionarni pogledi so pripeljali do spoznanja o pomembnosti medosebne dinamike
znotraj družine in vse do druge svetovne vojne so prevladovale psihoanalitične raziskave o anoreksiji
nervozi, ki so se usmerjale na enostransko analizo patogene interakcije med materjo in hčerko. Od
petdesetih let dalje se pod vplivom sociologije in antropologije področje raziskovanja razširilo na
sistematične študije družine kot primarnega konteksta, znotraj katerega poteka človekov razvoj. Da je
lahko prišlo do teh sprememb, je bilo potrebno najprej spremeniti stare paradigme, ki so veljale v
psihologiji in psihiatriji.
K temu je veliko prispeval zdravnik Henri B. Richardson, ki je leta 1945 izdal knjigo z naslovom
“Pacientje imajo družine” (prev. B.Č.). Znotraj svojega multidisciplinarnega pristopa je uporabljal
jezik kibernetike in njegova osnovna ideja je bila, da je družina enota bolezni, ker je enota življenja.
Posebno pozornost je namenil psihosomatskim boleznim. Pri anoreksiji nervozi je menil, da igra
družinsko življenje jasno vlogo. Pod vplivom takratne prevladujoče ideje, da je tipična osebnostna
struktura povezana z določeno psihosomatsko boleznijo, je iskal povezave med določenim tipom
družinskega ravnovesja ali organizacije na eni strani ter določeno boleznijo ali prilagoditveno motnjo
na drugi strani (Kog in Vandereycken, 1989).
Družinsko dinamiko lahko analiziramo z različnih vidikov, kot je npr. vedenjski nivo, čustveni nivo
ali ideacijski nivo interakcije.
 vedenjski nivo:
Podrobnejše informacije o vedenju pogosto odkrivajo pomembne distorzije ali kontradikcije, ki so
ključ za razumevanje le-tega. Posebnega pomena so tiste informacije, ki se nanašajo na dogodke pred,
med in po pojavu nekega problema ali simptoma. Problem pri pridobivanju teh informacij je v tem,
da družinski člani govorijo na splošno (generalizirano) in subjektivno o nekem dogodku, situaciji,
zato je pomembno vzeti upoštevati specifične vedenjske sekvence - katere specifične akcije in
specifični odgovori so sledili drugim specifičnim akcijam. Milanska sistemska šola (Mara Selvini
Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Ceccin in Gulliana Prata) je v ta namen razvila posebno tehniko
za pridobivanje informacij, in sicer tako imenovano tehniko cirkularnih vprašanj, pri kateri vsak
družinski član pove, kako vidi odnos med dvema drugima članoma.

 čustveni nivo:
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Pri opazovanju in analiziranju čustvenega nivoja interakcije med družinskimi člani se osredotočamo
na funkcijo čustev in obliko, v kateri jih posamezniki izražajo. Način izražanja čustev je namreč zelo
močno orodje, s katerim lahko posameznik vpliva na druge družinske člane. Čustva ne izhajajo iz
posameznikove duševnosti v komunikaciji s samim seboj, temveč so stimulirana in pogojena s
prisotnostjo drugih, ki ni nujno realna, temveč je lahko anticipirana ali vsebovana v pretekli izkušnji
posameznika. Podobno kot vedenje izražanje čustev programira in je programirano z drugimi ljudmi.
Tako npr. mati programira otroka, da se doživlja in vede nemočno, pri čemer se ona doživlja močno
in obnaša njemu potrebno.
Pomembno se je torej vprašati, pod katerimi pogoji oz. v kakšnih okoliščinah se pojavijo in izrazijo
določena čustva pri posameznikih ter kakšna čustva in reakcije to vzbudi pri drugih družinskih članih.
 ideacijski nivo:
Poleg tega, kaj posamezni družinski član doživlja ob problemu in kako se nanj odziva, je pomembno
tudi, kako zaznava problem, izvor in razrešitev problema in kako reagira na zaznavo problema pri
drugem. Ideacijski nivo interakcije v družini je težko razumeti, saj se pogosto razteza preko
zavestnega in je povezan s sistemom prepričanj. Odraža se skozi metafore in stališča, zato je jezik, ki
ga uporablja družina, pomemben vir za pridobivanje teh informacij.
Pomoč pri razumevanju ideacijskega nivoja interakije so tudi informacije, ki se nanašajo na izvorne
družine obeh staršev. Stališča, percepcije, prepričanja in verovanja ter zgodovinska perspektiva
razširjene družine pogosto osvetlijo aktualne transakcijske vzorce v družini. Te informacije lahko
odkrijejo družinske strahove, skrivnosti ali mite, ki pomembno vplivajo na ravnanje družine.
Tudi koncept družinske psihopatologije lahko preučujemo v različnih smereh: kot formalno
psihiatrično bolezen trajne narave, kot motnjo, ki se nanaša na razvojno fazo družine, kot trajno
interakcijsko disfunkcijo, kot intrapsihično patologijo družinskih članov ali kot patologijo
družinskega sistema kot celote in tako dalje. Opazovanja družin pacientov z motnjami prehranjevanja
odkrivajo informacije na različnih nivojih, npr. na nivoju sociokulturne in zgodovinske perspektive,
genealoške (rodovniške) in intergeneracijske perspektive, demografskih značilnosti in značilnosti
življenjskega ciklusa družine, strukture družine kot interpersonalne mreže ali transakcijskega sistema
in na nivoju psiho-bioloških značilnosti posameznih družinskih članov.
Pomembno je, pravijo Vandereycken, Kog in Vanderlinen, da pri raziskovanju družinskih značilnosti
vemo, kateri tip informacij zbiramo in na katerem nivoju so te informacije ter na kateri vidik motenj
prehranjevanja (psihični, vedenjski, čustveni, interakcijski) se osredotočimo v poskusih, da bi našli (in
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vplivali na) povezanost med določeno družino in določenim sindromom (Vandereycken, Kog in
Vanderlinen, 1989).

Znotraj številnih ocen in domnev glede družin pacientov z motnjami prehranjevanja omenjeni avtorji
razločujejo tri skupine teorij:
1. teorije o vzročnem vplivu družinskih članov na posameznika
2. teorije o patogeni interakciji med starši in otrokom
3. teorije o disfunkcionalnem družinskem sistemu kot celoti
Menijo, da je na tem področju malo zanesljivih raziskav, ki bi podprle teorijo oz. so si izsledki
raziskav pogosto kontradiktorni. Kritične analize različnih raziskav predpostavljajo, da pri nastanku
ali razvoju motenj prehranjevanja vključeni naslednji družinski faktorji:
a) genetski faktorji
b) demografske značilnosti
c) individualna patologija posameznih družinskih članov
d) medosebni odnosi znotraj družine
Ti družinski faktorji so povezani tudi z uspešnostjo in izidom terapije in prognoze.
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Teorije o vzročnem vplivu družinskih članov na posameznika
Te teorije predpostavljajo linerano, enosmerno povezanost med posameznim družinskim članom
(mama, oče, sorojenci, stari straši) in določeno vrsto motenj prehranjevanja pri drugem družinskem
članu, običajno hčerki.

Vloga matere
Najpogosteje so avtorji raziskovali in iskali vzročno povezanost med materjo in anoreksičnim
otrokom. Karakteristična za ta odnos naj bi bila ambivalentna stališča matere do otroka. Odnos med
materjo in otrokom je odločilen tako s fiziološkega kot psihičnega vidika, saj je mati otroku prvi vir
hrane. Prve izkušnje in ugodje ob zadovoljitvi potreb ali nezadovoljstvo, če te potrebe niso
zadovoljene, so povezane z materjo. Neizogibno je, da si otrokove želje in materine zmožnosti in
pripravljenost, da jih uresniči, včasih nasprotujejo. Tako lahko otrok odreagira na negotovo ali
pretirano zaščitniško mater z odklanjanjem hrane. Sours prav tako poudarjajo pretirano simbiozo in
kontrolo med materjo in otrokom, ki razvije anoreksijo nervozo (Kog in Vanderleycken, 1989).
Edhouse pa imenuje otroka “navzoč simptom matere”, saj naj bi materin deficitaren osebnostni
razvoj ustvarjal patološki razvoj otrokove osebnosti. Materin problem je tako prisoten kot otrokov
problem (prav tam).
Bruchova meni, da je mati zaradi svojih osebnostnih deficitov nesposobna empatično razumeti
otrokove potrebe, temveč jih prekrije s svojimi. Otrok tako ne zmore prepoznati svojih lastnih zaznav
telesnih občutij ali čustevnih stanj. Rezultat tega je pomanjkanje spontanega vedenja in razvoj
pomanjkljivega self koncepta ter strah pred notranjo praznino ali neuspehi. Pacientka se doživlja kot
oseba, ki se odziva na druge z voljnostjo in vnemo, da bi ugajala, pri čemer je občutenje sebe nejasno
(Evans in Street, 1995).
Mumphrey in Stern opisujeta matere pacientk z bulimijo nervozo kot resno čustveno deprivirane s
strani svojih mater. Da so lahko preživele, so razvile specifičen način adaptacije, ki se kaže v
omejujočih, zadržanih in moralno superiornih stališčih, ki prekrijejo boleča občutja potreb in
ranljivosti. Svoje impulze pretirano kontrolirajo, zanikajo svoje seksualne in agresivne potrebe. S
svojim hčerami so sovražno prepletene in neodzivne za njihove globlje psihične potrebe (Russell,
1994).
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Vloga očeta
Maloštevilni avtorji omenjajo vlogo očeta pri razvoju anoreksije nervoze. Največkrat je oče
okarakteriziran kot čustveno distanciran, včasih šibek in pasiven s potrebo po zaščiti, včasih
dominanten. Lunay in sodelavci razločujejo še dva tipa očetov: Drugi tip očeta je čustveno distanciran
zaradi resnih, vendar prikritih konfliktov med staršema. Hčerka je ali čustevno zapuščena od obeh
staršev ali gre v skrito zavezništvo z materjo nasproti očetu. Tretji tip očeta je aktiven, vendar
nedosegljiv za hčerko, ki nikoli ne zmore izpolniti njegovih zahtev in pričakovanj. Tako ostane
anoreksična hčerka nezrela in doživlja svojega očeta kot podobo izven svojega življenja. Wold pa
opisuje očeta pacientke z anoreksijo nervozo kot jeznega, nasilnega, rigidnega človeka, ki še vedno
idealizira svojo mater in to idealizacijo premešča v svojo hčerko.
Pri pacientkah z bulimijo nervozo avtorji navajajo tesen odnos med očetom in hčerko v otroštvu, ki se
z vstopom hčerke v obdobje adolescence prekine.
Mumphrey in Stern menita, da so očetje pacientk z bulimijo nervozo, v primerjavi z materami,
sposobni boljšega čustvenega stika. Svojih impulzov in čustev pogosto ne kontrolirajo, usmerjeni so
v kompulzivno zadovoljevanje impulzov, odreagiranje in uporabljajo umetna sredstva za uravnavanje
napetosti (droge, alkohol). Težko vzpostavljajo ustrezne meje, ljubezen do hčerke izražajo v pretirani
obliki, kar vodi v občutke sramu in krivde, zato zanikajo te impulze in se čustveno odmaknejo od
hčerke, posebno, ko stopi v obdobje adolescence (Russell, 1994).

Individualna patologija matere in/ali očeta ter sorojencev in starih staršev
Številni avtorji navajajo tudi prisotnost individualne patologije pri starših pacientk z motnjami
prehranjevanja, med katero najpogosteje navajajo probleme s telesno težo in prehranjevanjem,
somatske bolezni in psihiatrične motnje.
 problemi s telesno težo in prehranjevanjem
Kog in Vandrereycken navajata deskriptivne opise Bruchove, Crispa in Thanderja, da imajo starši
pacientk z anoreksijo nervozo tudi sami pogosto težave s telesno težo in prehranjevanjem. Nekatere
raziskave potrjujejo te trditve, vendar je med njimi velika nekonsistentnost, saj se incidenca motenj
prehranjevanja pri sorodnikih giblje od 3% do 27%. Pomembno več motenj prehranjevanja
(anoreksije nervoze ali bulimije nervoze) je našel Gershon pri sorodnikih v prvem kolenu (očetje,
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matere, bratje in sestre). Pri pacientkah z anoreksijo nervozo je pogosto prisoten prav strah pred
debelostjo, s katero se soočajo pri ožjem sorodniku, običajno materi. Ta povezanost še posebno velja
v družinah z nižjim socialno - ekonomskim statusom. Hall in Brown pa sta našla pomembne razlike v
stališčih do suhosti med materami pacientk z anoreksijo nervozo in kontrolno skupino. Matere
pacientk z anoreksijo nervozo so imele do telesne suhosti zelo negativo stališče.
Primerjave različnih skupin pacientov z motnjami prehranjevanja kažejo, da se debelost najpogosteje
pojavlja pri starših pacientk z bulimijo nervozo ter pacientkah z anoreksijo nervozo tipa
“basanje/čiščenje” (Kog in Vandrereycken, 1989).
 somatske bolezni
Tudi tu raziskovalci prihajajo do različnih ugotovitev. Medtem ko v nekaterih raziskavah ne najdejo
pomembnih razlik med starši pacientov z motnjani prehranjevanja in kontrolno skupino, pa druge
raziskave navajajo večjo prisotnost različnih somatskih bolezni pri prvih. Med somatskimi boleznimi
se najpogosteje omenjajo gastro-intestinalne bolezni.
 psihiatrične motnje in psihične težave
Čeprav se psihopatologija staršev smatra za pomemben faktor v etiologiji in razvoju motenj
prehranjevanja, je le malo raziskav, ki to potrjujejo. Kog in Vandereyecken navajata raziskave Weissa
in Eberta, Garfinkla in sodelovcev ter Crispa v katerih niso našli pomembnih razlik med starši
pacientk z motnjami prehranjavanja in starši kontrolne skupine glede prisotnosti psihiatrične bolezni
pri enem ali obeh starših. Nekoliko so odstopali le starši pacientk z anoreksijo nervozo. Pomembne
razlike pa je v svoji raziskavi našel Strober (prav tam), ko je primerjal starše pacientk z anoreksijo
nervozo in kontrolno skupino. Očetje pacientk z anoreksijo nervozo tipa “basanje/čiščenje” so imeli
izraženih več znakov osebnostne motenosti kot so sovražnost, nezrelost, impulzivnost in
nekontroliranost, očetje pacientk z anoreksijo nervozo restriktivnega tipa pa so izkazovali več
rezerviranosti in pasivnosti. Matere prvih so bile bolj depresivne, sovražne in emocionalno
nezadovoljne zaradi problemov v družini (Kog in Vandereycken, 1989).
Raziskovalci so v številnih primerih pacientov z motnjami prehranjevanja našli tudi afektivne motnje
pri sorodnikih, posebno še pri sorodnikih v prvem kolenu in to pogosteje pri ženskah. Incidenca
afektivnih motenj pri sorodnikih se giblje od 10% do 27% pri čemer rezultati študij ne dokazujejo
neposredne biološko-genetske povezanosti.
Ravno tako nekateri avtorji navajajo razlike v incidenci afektivnih motenj med podskupinami staršev
pacientk z motnjami prehranjevanja, medtem ko drugi teh razlik niso našli ali pa so bile
nepomembne.
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Med psihiatričnimi motnjami so raziskovalci ugotavljali tudi prisotnost zlorabe drog in alkohola pri
starših. V nekaterih raziskavah so našli večjo incidenco zlorabe alkohola pri starših pacientk z
anoreksijo nrevozo tipa “basanje/čiščenje” oz. pacientk z bulimijo nervozo. Zloraba drog je v
primerjavi z alkoholizmom in afektivnimi motnjami veliko manj pogosta.
Crisp predpostavlja tudi povezanost med anoreksičnimi simptomi pri hčerki in psihičnimi težavami
pri starših. Zanimivo je, da večina staršev pacientk z anoreksijo nervozo postane z izboljšanjem
simptomov pri pacientki bolj nevrotičnih kot so bili na začetku terapije. To bi bilo lahko po mnenju
Crispa odraz dejstva, da je večina družinske psihopatologije in morbidnosti premeščene v pacientko,
ki s svojo boleznijo včasih služi kot neke vrste zaščita pred porušenimi medosebnimi (pogosto
partnerskimi ) odnosi.
Jackson meni, da starši pogosto zanikajo smrt (strah pred smrtjo) in se izogibajo temam, ki se
nanašajo nanjo. Iz generacije v generacijo se prenašajo morbidne, nasilne in depresivne teme in po
njegovem mnenju igra strah pred smrtjo in anksioznost osrednjo vlogo v dinamiki etiologije
anoreksije nervoze.
Zanimivo je razmišljanje Frazierja in sodelavcev (prav tam), ki vidijo anoreksijo nervozo kot
“somatski samomor”, katerega korenine najdemo v potisnjenem obupu, saj naj bi mati na splošno ali
v zgodnjem obdobju, kronično želela pacientkino smrt. To dejstvo, ki ga pacientka potisne v
nezavedno še naprej deluje kot gon, ki jo potiska v smrt.
Tudi Achimovich poudarja resnost in intentzivnost suicidalne depresije pri očetih (manj pri materah)
in jo povezuje s pacientkinim suicidalnim vedenjem
Čeprav mnogi avtorji omenjajo prisotnost individualne patologije pri starših pacientk z motnjami
prehranjevanja, pa je pomembnost le-te precej nejasna (Kog in Vandereycken, 1989).
Hall ter Weber in Stierlin sta našla intenzivne, ambivalentne in rivalitetne odnose med pacientko z
anoreksijo nervozo in sorojenci, Sights in Richardson (prav tam) pa med pacientko z bulimijo
nervozo in njenimi sestrami.
Na vlogo stare mame po materini strani pri razvoju anoreksije nervoze sta opozorila Sprling in
Massing. Staro mamo okarakterizirata kot psihično močno in vplivno, z dominantno vlogo pri vzgoji
otrok in gospodinjskih opravilih.
Nemalokrat se problemi, povezani s hrano, prehranjevanjem in telesno težo prenašajo iz generacije v
generacijo, kar kaže na pomembnost družinske konstelacije do tega problema (Kog in Vandereycken,
1989).
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Splošne vrednote in vedenje staršev
Avtorji pogosto opisujejo starše pacientk z motnjami prehranjevanja kot pretirano orientirane v
dosežke, uspeh. Poudarjali naj bi podrejenost in tradicionalne koncepte femininosti in zunanjega
izgleda. Poleg tega naj bi bili dominantni, zahtevajoči in kontrolirajoči, ob tem pa nesposobni
podpreti otrokovo separacijo in individualizacijo. Kalucy meni, da ti starši relativno uspešno vzgajajo
otroke, odpovedo pa, ko le-ti stopijo v obdobje adolescence (Kog in Vandereycken, 1989).
Starši pogostokrat tudi ne prepoznajo obsega in resnosti anoreksične simptomatologije, kar bi lahko
primerjali s pacientkinim zanikanjem bolezni. Pogosto minimalizirajo problem oz. so ekstremno
tolerantni do fizioloških in psihičnih simptomov bolezni.

Teorije o patogeni interakciji med starši in otrokom
Za razliko od teorij, ki iščejo razlago za nastanek motenj prehranjevanja v enosmerni vzročni
povezanosti med materjo, očetom, sorojenci ali starimi starši oz. patogenem vplivu teh posameznikov
na pacientko, ki razvije določeno vrsto motnje, pa teorije o patogeni interakciji med starši in otrokom
iščejo razlago v smeri dvosmerne narave odnosa med starši in pacientko. Vzrok bolezni naj bi bil tako
specifični tip interakcije med staršem in otrokom, izoliran od številnih drugih družinskih interakcij.
Avtorji, ki zastopajo to vrsto teorij, poudarjajo patogeni vpliv tako otrokovih kot tudi starševskih
karakteristik ter njihovo vzajemno vplivanje.
Med pomembne faktorje, ki vplivajo in oblikujejo patogeno interakcijo med staršem in otrokom
prištevata Kog in Vandereycken predvsem neustrezno simbiozo, ojdipski konflikt in razvojno učne
procese (Kog in Vandereycken, 1989).
Na tem mestu jih bom predstavila na kratko, saj je ta problematika že predstavljena v okviru
psihodinamskega (psihoanalitičnega) pristopa k motnjam prehranjevanja.

Neustrezna simbioza
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Pregenitalna simbioza med materjo in pacientko je po mnenju predvsem razvojno analitično
orientiranih avtorjev pomembnejša kot ojdipski konflikt. Berger takšno neustrezno simbiozo imenuje
prolongirana simbioza. Značilno zanjo je, da je simbiotična razvojna faza, ki se običajno zaključi
nekje okrog tretjega leta otrokove starosti (v obdobju, ki ga Mahlerjeva poimenuje psihološko rojstvo
otroka), patološko podaljšana ter da je prva in najpomembnejša figura (mati) na katero se otrok
naveže, tudi sama pregenitalno strukturirana in tako simbolično navezana na svojega bolnega otroka
(Kog in Vandreycken, 1989).
Podobno gledanje imata Ehrensing in Weitzman. Anoreksijo nervozo vidita kot regresivno rešitev
razvojne krize (zorenja) pri mladih dekletih, ki se neuspešno soočijo z razvojnimi zahtevami
adolescence. Bolezen razkrije moten ego in psihoseksualni razvoj, katerega korenine segajo že v
najzgodnejši odnos med materjo in otrokom. Nezadovoljiva simbioza onemogoči uspešno separacijo
in individualizacijo. Fizično in psihično odsoten oče ne zmore učinkovito poseči v ta odnos in tako
materi in otroku omogočiti izstop iz patološke simbioze. Kadar je prisoten, s svojim očitnim
seksualnim vedenjem, vznemirja in hkrati plaši hčerko in s tem onemogoča zadovoljiv odnos med
njima (prav tam).
Masterson je interpersonalni teoriji Bruchove dodal intrapasihično dimenzijo (upošteval je razvojne
faze po Mahlerjevi). Večna pacientk z anoreksijo nervizo ima po Mastersovem mnenju razvojni
zastoj v simbiotični fazi ali fazi separacije in individualizacije. Mati dobiva iz simboitične faze
pomembne zadovoljitve, zato je otroku na voljo dokler jo potrebuje, ko pa se začne otrok avtonomno
obnašati, tudi sama spodbuja njegove napore, da izstopi iz simbioze. V primeru pacientk z motnjami
hranjenja nastane problem v tem, da se simbioza ne zaključi, kar onemogoča nadaljnjo separacijo in
individualizacijo. Neuspešno izpeljane razvojne faze se pri pacientki odražajo skozi strah pred izgubo
selfa (požrtjem) ali izgubo objekta (zapuščenostjo), občutja praznine in boj za avtonomijo (Evens in
Street, 1995).
Po mnenju Igoin-Apfelbauma igrajo pomembno vlogo v etiologijii bulimije nervoze nasilne
separacije v družini v kombinaciji z zanikanjem aktualnih družinskih problemov. V družinah
pacientk z bulimijo nervozo obstajajo močne fantazije o neločljivosti, čeprav večina pacientk prihaja
iz razdrtih družin ali “zaprtih družin” ki prikrivajo notranje napetosti. Bulimija nervoza tako po
mnenju avtorja izraža dilemo med potrebo po identifikaciji z obema staršema in zaznavo njune
neusklajenosti (Kog in Vandereycken, 1989).
Ojdipski konflikt
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Psihoanalitično usmerjeni avtorji poudarjajo ojdipski konflikt in strah pred odraščanjem v povezavi z
zgodnjo interakcijo med staršem in otrokom kot ključne faktorje v genezi anoreksije nervoze. Med
materjo in hčerko naj bi obstajal rivalitetni odnos, saj si obe prizadevata za očetovo naklonjenost.
Frazier meni, da je zaradi kompleksne družinske interakcije nemogoče zdraviti pacientko z anoreksijo
nervozo, ne da bi pri tem istočasno terapevtsko delali tudi s starši (Kog in Vandereycken, 1989).
Interakcija med materjo in hčerko je zelo pomembna, saj je mati konkretna manifestacija seksualno
zrele ženske in s tem za hčerko subjekt negativne identifikacije. Pacientkina idealna predstava ženske
ne ustreza realnosti, saj se začnejo v obdobju pubertete razvijati prvi feminini telesni elementi. To
vodi v krizo, ki jo dekle skuša razrešiti tako, da psihično in fizično potlači svojo seksualnost (Becker
in Massing, prav tam).
Kestenberg interpretira zavračanje seksualnosti pri pacientkah z anoreksijo nervozo kot ojdipski
konflikt in poudarja pomen očetove vloge pri tej nezavedni družinski dinamiki. Meni, da je bila
pacientka kot otrok idealizirana, posebna in občudovana zaradi svoje inteligentnosti in poslušnosti,
hkrati pa pretirano zaščitena s strani dominantne matere ter izolirana od svojih vrstnikov. Skrita
aliansa z očetom, ki zbudi v materi ljubosumna občutja, ji omogoči upor. Oče v latentnih ali odkritih
konfliktih prevzame vlogo “dobre matere” in postopoma postane objekt hčerkine ojdipske investicije.
Hčerkino bolezen doživi kot narcistično poškodbo, hkrati pa mu služi kot opravičilo, da regresira na
nivo ojdipskih občutij. Razočaranje združi očeta in mater. Oče je vznemirjen zaradi hčerkinih
simptomov in mati postane posrednik med očetom in hčerko. Nezavedno oče podpira njene
simptome, saj jo tako lahko obdrži v svoji bližini in z njo komunicira s pomočjo matere (prav tam).
Ljubosumna mati skuša v hčerki zatreti vso seksualnost, medtem ko oče in hčerka nadaljujeta a
kvazi-incestuoznim odnosom (Deegener, prav tam).

Razvojno učni procesi
S podrobno analizo razvojno učnih procesov, ki v vzajemni interakciji med starši in pacienko z
anoreksijo nervozo prispevajo k razvoju bolezni, se je ukvarjala Hilda Bruch. Pri svojih opažanjih je
prišla ugotovila, da so ta dekleta izjemno nezrela in pretirano odvisna od svojih mater. Retrogradna
analiza zgodnjega razvoja pacientke je odkrila, da je imela kot otrok skrbno nego z vsemi prednostmi
in privilegiji, ki jih nudi moderno življenje, pri čemer starši niso spodbujali in krepili izražanja njenih
lastnih občutij in misli. Tako ni mogla razviti svojih notranjih potencialov, idej ali avtonomnega
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odločanja. Namesto, da bi postajala vse bolj avtonomna in neodvisna od svojih staršev, se je v njej
pojavil občutek neučinkovitosti. Nesposobnost pacientke, da prepozna lakoto in druge telesne
senzacije, je pokazatelj pomankljivega učenja percepcije lastnih telesnih občutkov. Neuglašenost
okolja na otrokoove potrebe je vodilo v zmedenost otrokovega konceptualnega zavedanja. Čeprav
starši poudarjajo normalno družinsko življenje, pa podrobnejše analiza odkriva starševske
egocentrične težnje, da preko otroka podpirajo svoj ponos. Namesto, da bi se odzivali na otrokove
potrebe, so mu nudili to, kar so oni menil, da otrok potrebuje. V zgodnjem odbobju, ko se otrok uči
prepoznavati in odzivati na lakoto in druge telesne senzacije, je še posebno pomembna mati (Kog in
Vandreycken, 1989).

Teorije o disfunkcionalnem družinskem sistemu kot celoti
Kliniki in družinski terapevti, posebno še Selvini-Palazolijeva in Minuchin, so z opazovanjem
karakterističnih vzorcev v družinah pacientk z motnjami prehranjevanja (pretežno anoreksičnimi)
pomembno prispevali k boljšemu razumevanju nastanka in vzdrževanja določene vrste motnje.
Avtorji poudarjajo različne vidike družinskega življenja, s katerimi skušajo osvetliti to problematiko.
V večini primerov opisujejo negativno podobo teh družin, kot je pretirana bližina ali nepovezanost,
visoka pričakovanja staršev do otroka, negiranje njegovih dejanskih čustvenih potreb ter
nesposobnost adolescentu dati podporo in spodbudo za separacijo.
Mnogi avtorji ob tem opozarjajo na nevarnost enačenja trenutnega družinskega funkcioniranja z
družinsko genezo bolezni. Klinična opazovanja so namreč izvedena takrat, ko se bolezen že pojavi in
je prisotna določeno obdobje. Nedvomno so nekatere družinske poteze odgovor na bolezen in ne
vzrok bolezni, zato jih je neupravičeno avtomatično interpretirati v smislu etiologije bolezni
(Eisler,1995).
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Značilnosti družinskega sistema pri pacientkah z anoreksijo nervozo

Začetek preučevanja družin pacientk z anoreksijo nervozo sega v drugo polovico devetnajstega
stoletja, v obdobje Lasegueja, ki je že takrat ugotavljal pomen družinskega funkcioniranja za razvoj in
terapijo bolezni.
Minuchinov model psihosomatske družine, kamor uvršča tudi družine pacientk z anoreksijo
nervozo, predpostavlja, da je razvoj psihosomatske bolezni pri otroku povezan s tremi faktorji. Prvi
faktor vsebuje specifičen tip družinske organizacije in funkcioniranja, drugi se nanaša na vpletenost
otroka v partnerski konflikt in tretji zajema fiziološko ranljivost otroka (Minuchin, 1974).
Tip družinske organizacije in funkcioniranja
Po Minuchinu je za psihosomatske družine značilna prepletenost, pretirana zaščita, rigidnost in
pomanjkanje rešitev za konflikte.
Prepletenost se nanaša na izgubo meja. Družinski člani so pretirano povezani in pretirano odgovorni
drug za drugega. Meje med posamezniki so difuzne, drug drugemu vdirajo v misli, občutja in
komunikacijo, slabo razlikujejo med seboj in drugimi družinskimi člani.Tudi meje med podsistemi so
difuzne, kar rezultira v nejasnost vlog. Še posebno šibke so meje med partnerskim podsistemom in
otroki. Posameznikova avtonomija je močno omejena z družinskim sistemom. Skrb za dobro počutje
drugega je na prvem mestu. Če je v družini bolan otrok, postane vsa družina vpletena v skrb zanj.
Prav tako pa se tudi otrok čuti odgovornega, da zaščiti družino. Družina si ne želi, oz. meni, da ne
potrebuje nikakršnih sprememb, temveč se oklepa že poznanih transakcijskih vzorcev. Rigidnost se
še posebno pokaže takrat, ko zunanji stresi (npr. izguba službe) ali notranje spremembe v družini
(npr. prehod otroka v adolescenco) izzovejo potrebo po spremembni običajnih transakcijskih vzorcev.
Družina porabi veliko energije, da ohrani status quo. Nizek prag za konflikte kaže v tem, da v
nekaterih družinah enostavno zanikajo obstoj kakršnih koli konfliktov. V drugih družinah eden od
partnerjev sooča s problemi, drugi se temu izogiba. Nekateri se prepirajo, ne zmorejo pa dejanske
konfrontacije. Posledica vsega tega je, da se o problemu ne pogovorijo in ga ne rešijo. Psihosomatsko
bolan otrok igra vitalno vlogo v izogibanju družine konfliktom, s tem da pozornost ostalih prenese
nase. Sistem krepi njegovo simptomatsko vedenje in se tako še naprej izogiba dejanskim konfliktom.
Vpletenost otroka v partnerski konflikt
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V družinah kjer so meje med partnerskim podsistemom in otroki difuzne, partnerja preko otroka
rešujeta svoje partnerske konflikte. Kadar potisnjen ali nerazrešen konflikt začne ogrožati partnerstvo,
poseže vmes bolan otrok in sicer so možni trije načini. Pri odprtem partnerskem konfliktu gre otrok v
triangulacijo ali koalicijo z enim od staršev. Pri triangulaciji se otrok postavi na stran šibkejšega
starša in tako ponovno vzpostavi ravnotežje, pri koaliciji pa obstaja fiksna zveza med otrokom in
staršem nasproti drugemu staršu. V obeh primerih se otrok sooči z vprašanjem lojalnosti, kar
povzroča v njem konflikt. Tretji način je ovinkarjenje (detouring), kjer starša svoje partnerske
probleme skrijeta za pretirano skrb za bolnega otroka, ki postane njun edini problem, v resnici je edini
razlog, da ostaneta skupaj (Kog in Vandereycken, 1989).
Fiziološka ranljivost
Fiziološka ranljivost otroka je nujna, vendar ne zadostna komponenta za razvoj psihosomatskega
sindroma. V primeru anoreksije nervoze je fiziološka ranljivost vprašljiva.
Starši anoreksični hčerki ne omogočijo odrasti in prevzeti odgovornosti, saj od nje pričakujejo
prilagajenje vsem pravilom.
Norris in Jones ob tem, ko poudarita pomembnost Minuchinovega dela, opozorita tudi na njegovo
pomanjkljivost. Menita namreč, da je premalo preučil procese znotraj otroka in njegovo vpletenost v
parterski podsistem. Te pomankljivosti je presegel Sargent s tem, ko je Minuchinovemu sistemskemu
modelu psihosomatske bolezni dodal še psihične in fiziološke vmesne mehenizme pri otroku, ki je
nosilec bolezni (Kog in Vandereycken, 1989).
Selvini-Palazzolijeva je neodvisno od Minuchina razvila zelo podoben model družinskega sistema
pri pacientkah z anoreksijo nervozo. Osnovne ideje za ta transpersonalni pristop je dobila v
kibernetiki, sistemskem mišljenju in komunikacijski teoriji. V teh družinah je po njenem mnenju
močno prisotno partnersko nerazumevanje, nepripravljenost družinskih članov prevzeti vodenje,
zavračanje komunikacije, majhna zmožnost reševanja konfliktov, zvračanje krivde na druge, oziroma
nesposobnost prevzeti odgovornost za svoje lastne napake, skrite alianse med družinskimi člani in
rigidnost interakcijskih vzorcev. Posamezniki se čutijo krive, vendar ne zmorejo prevzeti
odgovornosti, če gre kaj narobe. To je nadalje povezano s problemom vodenja v družini. Starša ne
prevzemata odgovornosti, ker zavračata osebno vodenje (Marx, 1994). Družinski člani se težko
dogovarjajo med seboj. Partnerja drug do drugege gojita jezo, globoko zamero in užaljenost, čeprav
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tega ne priznata, temveč konflikte skrijeta za fasado harmonije in pretirane zaskrbljenosti za otroka.
Ravno ta pretirana zaskrbljenost je po njenem mnenju popolnoma neustrezna za adolescenta, saj se
bori za relativno avtonomijo in neodvisnost od staršev in na novo postavlja (reformulira) vrednote, ki
so mu bile posredovane (Gordon, 1992).
Skrite alianse predstavljajo po mnenju Palazzolijeve centralni in najresnejši problem. Ker v družini
velja prepričanje, da je družina eno, in da mora biti kohezivna za vsakršno ceno, postane skrita aliansa
tabu. Partnerja sta globoko razočarana drug nad drugim, zato vabita v skrito alianso pacientko in tako
skušata nadomestiti vrzeli v partnerstvu. Avtorica te zveze imenuje trismerni zakon, saj je vsak član
“poročen” oz. v zvezi z dvema partnerjema (mati z možem in hčerko, oče z ženo in hčerko ter hčerka
z obema staršema). Koalicija med staršem in hčerko mora ostati skrita, ker starša nočeta drug
drugemu priznati globokega razočaranja nad partnerstvom. V družinah, kjer je anoreksični simptom
kombiniran še z drugimi simptomi, kot so npr. bulimija nervoza in nasilje, so prisotne tudi očitne
motnje v komunikaciji. Posamezni družinski člani smatrajo svojo besedno in nebesedno
komunikacijo za koherentno, zavračajo pa sporočila drugih članov (Kog in Vandereycken, 1989).

Podoben Minuchinovemu modelu psihosomatskih družin je tudi Stierlinov teoretični koncept
psihosomatskih bolezni. Izhaja iz psihodimanskega in sistemskega vidika etiologije in patogeneze
anoreksije nervoze.
Za družine pacientk z anoreksijo nervozo je po njegovem mnenju značilnih pet dinamičnih
interakcijskih potez. Prva je izguba individualnih meja, in je podobna Minuchinovemu konceptu
prepletenosti. Stierlin te družine primerja s hišo, kjer so vsa notranja vrata neprestano odprta, celo
vrata spalnice staršev, toda vhodna vrata so stalno zaprta. Druga, najbolj pomembn način interakcije
je čustvena vezanost. Avtor razlikuje id, ego in superego vidik te značilnosti. Id vidik se nanaša na
sublimacijo seksualnosti v skrb za druge družinske člane in družino kot celoto. Ego vidik predstavlja
nespodbujanje teženj za avtonomijo. Superego vidik pa se nanaša na lojalnost pacientke do obeh
staršev. Tretja značilnost je delegiranje, ki še izpopolni lojalno vezanost. Pacientka se čuti dolžno za
vsako ceno izpolniti pričakovanja staršev. Četrta značilnost je, da sta lojalnost in gon po
samožrtvovanju prisotna v obeh generacijah. Zadnja značilnost se nanaša na status recipročnosti in je
prav tako transgeneracijska. Temelji na mitu, da v družini ni za vse dovolj pozornosti, ljubezni, itd.,
zato je dajanje boljše kot sprejemanje, in kdor si dovoli vzeti več kot drugi (npr. uživa bolj kot drugi)
izgubi kontrolo.
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Ko se bolezen pojavi, se družina znajde v začaranem krogu, ki ga Weber in Stierlin razlagata na na
naslednji način:
1. Osamosvajanje otroka v obdobju adolescence povzroči pri starših strah pred izgubo vsega, kar
ju je povezovalo. Ta strah tudi pogosto ubesedita. Otrok, posebno še pacientka z anoreksijo
nervozo, se odzove na ta strah, saj tudi sama čuti, da je člen, ki povezuje starša.
2. Pacientka skuša s perfektnostjo pridobiti priznanje in pozornost s strani strašev. Toda prej ali
kasneje pozornost in interes očeta ali matere pritegne kdo drug in pacientka se tako počuti
izdano.
3. Ves svoj ponos, frustracijo in maščevanje obrne proti družini.
4. S stradanjem kliče na pomoč, ki jo v istem trenutku zavrača. Kot bi hotela reči: “Nekaj
potrebujem, vendar ne to kar mi hočete vi dati. Potrebujem pozornost in priznanje.” Njeno vedenje
dejansko pritegne pozornost in bolezen ji zagotavlja, da jo ne bo izgubila, dokler se njeno stanje
ne izboljša. Tako se družina ponovno združi zaradi njene bolezni (Kog in Vandereycken, 1989).
Družine pacientk z anoreksijo nervozo naj bi bile po mnenju številnih avtorjev poleg opisanih
karakteristik, orientirane v uspeh, dosežke in zunanji videz ter se pretirano ukvarjale s telesno težo in
hranjenjem. Običajno naj bi pripadale srednjem ali višjemu socialno-ekonomskemu razredu.
Evans in Street sta z raziskavo primerjala družinske odnose v družini pacientke z anoreksijo nervozo
in družini pacentk z bulimijo nervozo. Tako pri družini kot pri posamezniku sta našla različne vzorce
vedenja, ki sta jih na preprostem nivoju opisala kot prekomerna kontrola in nezadostna kontrola ali
kot nesprejemanje in nesposobnost obdržati. V družinah pacientk z anoreksijo nervozo je osnovni
vzorec prekomerna kontrola; družinska zgodovina je popolna, z malo informacijami o razširjeni
družini, pomembno je, kako se družina kaže navzven (“primerno” socialno vedenje), čustveno
dogajenje je prikrito, tudi čustva se ne izražajo. Mati s tem, ko pravi: “Jaz vem,” preprečuje hčerki, da
bi obdržala vsaj nekaj občutka ločenosti, zato hčerka ustvari med seboj in materjo neprepustne in
konkretne meje, ki ji preprečijo, da bi kar koli sprejela. Ker je mati pretirano vpletena in vsiljiva,
pacientka neprestano želi nekaj obdržati zunaj sebe (Evans in Street, 1995).

Značilnosti družinskega sistema pri pacientkah z bulimijo nervozo
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Družine pacientk z bulimijo nervozo so bistveno manj raziskane, saj je tudi sama bolezen šele v
zadnjih dveh desetletjih pritegnila pozornost raziskovalcev in praktikov. Podobno kot družine
anoreksičnih pacientk tudi družine pacientk z bulimijo nervozo uvrščajo med družine s
psihosomatsko problematiko. Osnovni družinski vzorci na bi bili prav tako prepletenost, pretirana
zaščita, rigidnost, izogibanje konfliktov in vpletenost pacientke v partnerski konflikt, Schwartz in
sodelavci pa tem značilnostim, ki ji opisuje Minuchin, dodajajo še izolacijo, pretirano ukvarjanje z
zunanjim videzom in hrano (Vanderlinen in Vandereycken, 1989). Tudi Palazzolijeva poudarja
pomembnost samožrtvovanja, lojalnosti in zunanjega videza (Weiss, Katzman in Wolchik, 1994).
Kent in Clopton menita, da pacientke z bulimijo nervozo, ki iščejo profesionalno pomoč, niso najbolj
reprezentativne (le malo jih poišče pomoč strokovnjakov) in njihovo osebnostno funkcioniranje in
družinski odnosi se lahko razlikujejo od tistih, ki niso v terapiji. Družine pacientk, ki se zdravijo, se
verjetno razlikujejo od družin, ki se ne zavedajo hčerine bolezni ali njene razsežnosti. V svoji
raziskavi ugotavljata, da so družine pacientk z bulimijo nervozo manj skrbne in povezane, pretirano
zaščitniške, med družinskimi člani je veliko konfliktov in sovražnosti (Kent in Clopton, 1992).
Za razliko od družinskega vzorca v družinah pacientk z anoreksijo nervozo je, po Evansu in Streetu,
osnovni družinski vzorec v družinah pacientk z bulimijo nervozo nezadostna kontrola z
odreagiranjem v vedenju, kaotičnimi čustvi in stalno prisotno paniko. Meje med materjo in hčerko so
izjemno porozne in materine besede: “Tega ne zmorem,” ne dajejo hčerki ustrezne podpore, zato
nenehno (lačno) išče meje. Mati je premalo vpletena, odmaknjena, zato hčerka nenehno išče nekaj, da
bi sprejela (Evans in Street,1995).

Groba slika kliničnih preučevanj in sistematičnih raziskovanj motenj prehranjevanja kaže, kako se je
pozornost praktikov in raziskovalcev preusmerjala iz enega na drug vidik.
Sprva je bila v ospredju interakcija med materjo in otrokom, ki je odražala mit, da starševstvo pomeni
materinstvo. Kasneje so se veliko ukvarjali z “odsotnim” očetom in njegovim (so)vplivom na bolezen
pri hčerki. S spoznanji, da otrok ni le pasivna žrtev temveč, aktiven partner v odnosu z materjo in
očetom ter drugimi pomembnimi ljudmi, so vse več pozornosti namenjali interakciji med otrokom in
družinskimi člani. Še korak naprej pa je pomenil sistemski družinski pristop, ki pristopa k družini kot
dimanični celoti, ki je nenehno v procesu spreminjanja in rasti.
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PROBLEM IN PREDVIDEVANJA

Opredelitev problema

Družina je pomemben dejavnik v življenju slehernega posameznika, saj, kot pravi Ackerman, nihče
od nas svojega življenja ne preživlja sam, in tisti, ki to poskušajo, so že vnaprej obsojeni, da se kot
človeška bitja dezintegrirajo (Ackerman, 1966). Tako kot je vsak posameznik edinstven in
neponovljiv, je tudi vsaka družina enkratna in neponovljiva. Kljub različnosti pa so si družine med
seboj tudi podobne v nekaterih lastnostih, po katerih jih prepoznavamo, okarakteriziramo in
razlikujemo od drugih družin. S svojo dinamiko vpliva na posameznika, ga oblikuje, tako kot
posameznik njo.
Prisotnost bolezni ali motnje pri posameznem družinskem članu vpliva na družino in obratno.
Družina lahko s svojim delovanjem bolezen, simptom ali motnjo pri posamezniku (-kih) lajša, blaži
ali pa poglablja in kronificira. Da bi razumeli dinamiko intrapsihičnega dogajanja pri posamezniku,
moramo upoštevati tudi interpersonalno dimenzijo, v katero je posameznik vpet. Širše gledanje na
problem mentalnega zdravja posamezenika zajema tudi dinamiko družine, pa tudi kompleksno
področje vzejemnih odnosov med njim in širšim socialnim okoljem.
V nalogi sem skušala odgovoriti na vprašanje, ali se, in v čem se, družine mladostnic z
nakazano ali že prisotno motnjo prehranjevanja (anoreksija nervoza in bulimija nervoza)
razlikujejo od družin, kjer mladostnica nima tovrstne motenosti oz. motnje. Predpostavljala
sem, da se v družinah mladostnic, ki jih uvrščam v predklinično skupino motenj
prehranjevanja, pogosteje pojavljajo določene karakteristike, ki so značilne za družine
posameznic z diagnozo motenj prehranjevanja.
Predvsem me je zanimala družina kot celota in manj posamezni družinski člani. Osredotočila sem se
na družinsko strukturo, notranje in zunanje meje družine, vloge posameznikov in fleksibilnost vlog,
pravila, komunikacijo, način reševanja problemov, kontrolo ter stopnjo zadovoljstva mladostnice s
svojo družino. Prav tako me je zanimalo, ali se mladostnice in njihove družine med seboj razlikujejo
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v prehranjevalnih navadah, odnosu do telesnega videza ter v prisotnosti težav s telesno težo ali
psihosomatskimi in psihiatričnimi boleznimi. Preverjala sem tudi razlike v tipu družine, starosti
staršev in vrstem redu rojstva mladostnice.
V splošnem predpostavljam, da so družine, iz katerih izhajajo dekleta z prisotnimi simptomi motenj
prehranjevanja, manj funkcionalne kot družine deklet, ki nimajo težav na tem področju.
Pomembno je poudariti, da sem izhajala iz njihovega subjektivnega doživljanja družine, ki je le eden
izmed vidikov in nikakor ne predstavlja "objektivne" resnice. Vsak posamezen družinski član
doživlja družino delno podobno kot drugi, delno pa se njegovo doživljanje razlikuje v skladu z
njegovo individualno osebnostjo, razvojnim obdobjem, v katerem se nahaja, pričakovanji, ki jih ima
do družine, pa tudi transgeneracijskim vzorcem, ki ga je prejel od svojih staršev.
Na koncu sem skušala najti povezanost med nefunkcionalnim družinskim sistemom in nakazano
motnjo prehranjevanja.

Hipoteze

Problem, ki me zanima, sem zastavila v obliki osnovnih in specifičnih delovnih hipotez, ki sem jih
preverjala v raziskavi.

Prva osnovna hipoteza:
Odnosi med družinskimi člani se v v družinah deklet iz eksperimentalne in kontrolne skupine
pomembno razlikujejo.
Specifične hipoteze:
1.1 Družine deklet iz ES in KS se med seboj pomembno razlikujejo glede na stopnjo kohezivnosti.
V družinah ES so družinski člani medsebojno pretirano povezani (prepleteni), brez ustrezne
individualnosti, ali pa nepovezani, živijo drug mimo drugega.
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V družinah KS so družinski člani medsebojno povezani, so si v oporo in pomoč, imajo pa tudi svojo
zasebnost.
1.2 Družine deklet iz ES in KS se med seboj pomembno razlikujejo glede na stopnjo ekspresivnosti.
V družinah ES se družinskih članov ne podpira v izražanju čustev, razpoloženj in mnenj, oz. je
to celo nezaželjeno ali sankcionirano.
V družinah KS je izražanje čustev, razpoloženj in mnenj dovoljeno in zaželjeno.
1.3 Družine deklet iz ES in KS se medsebojno razlikujejo glede na stopnjo konfliktnosti.
V družinah ES je večja stopnja konfliktnosti kot v družinah KS.

Druga osnovna hipoteza:
Družine deklet iz ES in KS se med seboj pomembno razlikujejo glede na stopnjo dosežene
avtonomije pri posamezniku.
Specifične hipoteze:
2.1 V družinah deklet iz ES so posamezniki dosegli večjo stopnjo avtonomije kot v družinah deklet
iz KS.

Tretja osnovna hipoteza:
Družine deklet iz ES in KS se razlikujejo glede na stil komunikacije v družini.
Specifične hipoteze:
3.1 V družinah ES je komunikacija nejasna, posredna in nekongruentna, v družinah KS je
komunikacija enoznačna, direktna, jasna, besedno in nebesedno sporočilo sta usklajena.
3.2 V družinah ES posemezniki manj komunicirajo med seboj kot v družinah KS.
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Četrta osnovna hipoteza:
Družine deklet iz ES in KS se med seboj pomembno razlikujejo glede na stil reševenja problemov.
Specifične hipoteze:
4.1 V družinah ES se oklepajo starih vzorcev reševenja problemov, čeprav so neučinkoviti, v
družinah KS iščejo nove možnosti za reševanje problemov, kadar se izkaže, da običajni pristopi ne
pripeljejo do rešitve problema.
4.2 V družinah ES se pogosteje družinski problemi izpostavljajo v neprimernih situacijah (med
obrokom, pred starimi starši, ipd.), medtem ko v družinah KS družinske probleme rešujejo v bolj
ustreznih situacijah (po obroku, pogovoru namenijo poseben čas, ipd.).

Peta osnovna hipoteza:
Družine deklet iz ES in KS se med seboj pomembno razlikujejo glede na družinska pravila.
Specifične hipoteze:
5.1 V družinah ES pravila niso jasno postavljena, posameznik ne ve, kaj se od njega pričakuje. V
družinah KS so pravila jasna in niso odvisna od razpoloženja posameznikov (staršev).

Šesta osnovna hipoteza:
Družine deklet iz ES in KS se med seboj pomembno razlikujejo glede na vloge in naloge, ki jih imajo
posamezniki v družini.
Specifične hipoteze:
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6.1 V družinah ES so posamezniki v superiornem ali inferiornem položaju glede na druge družinske
člane in imajo preveliko ali premajhno odgovornost. V družinah KS vloge in naloge posameznikov
ustrezajo njihovemu položaju in osebnostni zrelosti.

Sedma osnovna hipoteza:
Družine deklet iz ES in KS se med seboj pomembno razlikujejo glede na struktuturo in hierarhijo.
Specifične hipoteze:
7.1 V družinah ES je več nepopolnih družin, hierarhija moči je neustrezna (največjo moč ima otrok
ali mati). V družinah KS je več popolnih družin, hierarhija moči je ustrezno razdelejena.

Osma osnovna hipoteza:
Družine deklet iz ES in KS se med seboj pomembno razlikujejo glede na prepustnost zunanjih in
notranjih meja.
Specifične hipoteze:
8.1 V družinah ES so zunanje meje neprepustne, družina ima malo kontaktov z zunanjim okoljem, v
družinah KS zunanje meje omogočajo družini kontakt navzven.
8.2 V družinah ES so notranje meje rigidne (posamezniki imajo malo medsebojnih kontaktov) ali
pretirano prepustne (posamezniki se zlivajo med seboj), v KS pa so meje ustrezno prepustne
(omogočajo kontakt med posamezniki, hkrati pa ohranjajo njihovo individualnost).

Deveta osnovna hipoteza
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Družine deklet iz ES in KS se med seboj pomembno razlikujejo glede na prehranjevalne navade.
Specifične hipoteze:
9.1 V družinah ES se družinski člani redkeje zberejo pri skupnem obroku kot v družinah KS.

Deseta osnovna hipoteza
Mladostnice v ES in KS se razlikujejo glede na prehranjevalne navade.

Specifične hipoteze:
10.1 Mladostnice v ES se manj redno prehranjujajo kot mladostnice v KS.
10.2 Mladostnice v KS se bolj zdravo prehranjujejo (kuhana in pripravljena hrana) kot mladostnice v
ES.
10.3. Mladostnice iz ES ne marajo skupnih družinskih obrokov oz. se jih izogibajo.

Enajsta osnovna hipoteza
Družine deklet iz ES in KS se med seboj pomembno razlikujejo glede na prisotnost psihosomatskih
ali psihičnih bolezni pri družinskih članih.
11.1 V družinah ES imajo družinski člani pogosteje težave z neustrezno telesno težo kot v družinah
KS.
12.1 V družinah ES pogosteje srečamo psihosomatsko ali psihično bolezen pri enem od družinskih
članov kot pri družinah KS.
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METODA

Subjekti
V raziskavo je bilo vključenih 49 mladostnic, ki so v času izvedbe obiskovale eno od slovenskih
srednjih šol. Izbrane so bile na podlagi predhodne širše raziskave o pogostosti in obliki motenj
prehranjevanja med slovenskimi srednješolci, ki jo v okviru magistrske naloge izvaja Svetlana
Trpeski, dipl. psih. (natančnejša selekcija je opisana v poglavju Potek raziskave).

Eksperimentalna skupina
V eksperimentalni skupini je bilo 24 mladostnic, ki kažejo motenost v smeri anoreksije nervoze ali
bulimije nervoze.

Tabela 1 : Osnovni podatki o osebah v eksperimentalni skupini
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19,0

NAJVIŠJA

1,1

56,0 %

LJUBLJANA

12,0 % (3)

KOPER

8,0 %

POKLICNA

48,0 % (12)

GIMNAZIJA

20,0 % (5)

SD

12,0 % (3)

PTUJ

N=

25
STAROST PO (v letih) NAJNIŽJA
ŠOLA STROKOVNA

(14)

15,0

NAJVIŠJA

44,0 % (11)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

19,0

POKLICNA

48,0 % (12)

GIMNAZIJA

20,0 % (5)

1,1

SD

LJUBLJANA

12,0 % (3)

KOPER

8,0 % (2)
56,0 %

12,0 % (3)

PTUJ

N=

25
NAJNIŽJA

15,0

NAJVIŠJA

ŠOLA STROKOVNA

(14)

19,0

44,0 % (11)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

1,1

SD

POKLICNA

48,0 % (12)

GIMNAZIJA

20,0 % (5)

8,0 % (2)

KOPER

LJUBLJANA

12,0 % (3)

56,0 %

12,0 % (3)

PTUJ

N=

25
15,0

NAJVIŠJA

(11)

GIMNAZIJA

19,0

48,0 % (12)

% (5)
NAJVIŠJA

(11)

19,0

GIMNAZIJA

SD

19,0

(11)

GIMNAZIJA

NAJVIŠJA

(11)

19,0
GIMNAZIJA

(11)

% (12)

1,1

8,0 % (2)

LJUBLJANA

12,0 % (3)
POKLICNA

1,1

1,1

LJUBLJANA

12,0 % (3)

POKLICNA

KOPER

8,0 % (2)

56,0 % (14)
(3)

PTUJ

PTUJ

8,0 % (2)

LJUBLJANA

12,0 % (3)

PTUJ

ŠOLA STROKOVNA

12,0 % (3)

20,0

N= 25
44,0 %

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

20,0

N= 25

44,0 % (11)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR
PTUJ

44,0 %

ŠOLA STROKOVNA

12,0 % (3)

20,0

N= 25

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

12,0 % (3)

20,0

44,0 %

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

ŠOLA STROKOVNA

56,0 % (14)

44,0 %

N= 25

ŠOLA STROKOVNA

12,0 % (3)

20,0

N= 25

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

12,0 % (3)

56,0 % (14)

44,0 %

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

ŠOLA STROKOVNA

56,0 % (14)

8,0 % (2)

LJUBLJANA

48,0 % (12)

POKLICNA

12,0 % (3)

POKLICNA

PTUJ

ŠOLA STROKOVNA

12,0 % (3)

56,0 % (14)

8,0 % (2)

LJUBLJANA

KOPER

% (5)
SD

POKLICNA

48,0 % (12)

SD

GIMNAZIJA

1,1

KOPER

% (5)
19,0

PTUJ

48,0 % (12)

SD

56,0 % (14)

12,0 % (3)

1,1

% (5)

8,0 % (2)

KOPER

KOPER

SD

POKLICNA
LJUBLJANA

48,0 % (12)

% (5)
NAJVIŠJA

1,1

SD

20,0 % (5)

GIMNAZIJA
KOPER

48,0
12,0 %

N= 25
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PAGE

SD

1,1

POKLICNA

(12)

ŠOLA STROKOVNA

8,0 % (2)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

LJUBLJANA

(3)
1,1

SD

(12)

LJUBLJANA

POKLICNA

(12)

LJUBLJANA

(12)

ŠOLA STROKOVNA

8,0 % (2)

LJUBLJANA

(3)
POKLICNA

(12)

ŠOLA STROKOVNA

8,0 % (2)

LJUBLJANA

(3)
POKLICNA

(12)

LJUBLJANA

(3)
ŠOLA STROKOVNA

8,0 % (2)

(3)
ŠOLA STROKOVNA

(14)

44,0 % (11)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

48,0 %

20,0 % (5)

GIMNAZIJA

KOPER

12,0 %

48,0 %

20,0 % (5)

GIMNAZIJA

KOPER

12,0 %

48,0 %

20,0 % (5)

KOPER

12,0 %

N= 25

GIMNAZIJA

20,0 % (5)

12,0 %

N= 25

12,0 % (3)

44,0 % (11)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

% (14)

44,0 % (11)

44,0 % (11)

PTUJ

48,0 %

KOPER

GIMNAZIJA

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

GIMNAZIJA

N= 25

12,0 % (3)

PTUJ

ŠOLA STROKOVNA

8,0 % (2)

44,0 % (11)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

12,0 %

N= 25

12,0 % (3)

PTUJ

KOPER

20,0 % (5)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

48,0 %

GIMNAZIJA

44,0 % (11)

12,0 % (3)

PTUJ

12,0 %

20,0 % (5)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

KOPER

N= 25

ŠOLA STROKOVNA

8,0 % (2)
(3)

POKLICNA

44,0 % (11)

12,0 % (3)

PTUJ

48,0 %

20,0 % (5)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

GIMNAZIJA

N= 25

ŠOLA STROKOVNA

(3)
1,1

12,0 % (3)

PTUJ

8,0 % (2)

POKLICNA

44,0 % (11)

126

KOPER

48,0 % (12)

LJUBLJANA

12,0 % (3)

PTUJ

56,0

12,0 %

N= 25

GIMNAZIJA

20,0 % (5)

48,0 % (12)
KOPER

LJUBLJANA

12,0 % (3)

56,0 %
12,0 % (3)

PTUJ

N=

25
ŠOLA STROKOVNA

(14)

44,0 % (11)

GIMNAZIJA

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

48,0 % (12)

20,0 % (5)

KOPER

LJUBLJANA

12,0 % (3)

56,0 %

PTUJ

12,0 % (3)

N=

25
STROKOVNA

44,0 % (11)

ŠOLANJA MARIBOR

20,0 % (5)

44,0 % (11)
ŠOLANJA MARIBOR
GIMNAZIJA

GIMNAZIJA

KOPER

GIMNAZIJA

20,0 % (5)

48,0 % (12)
(5)

48,0 % (12)

LJUBLJANA
KOPER

12,0 % (3)

48,0 % (12)
KOPER

LJUBLJANA
PTUJ

56,0 % (14)

12,0 % (3)
56,0 % (14)

LJUBLJANA

N= 25
KRAJ

12,0 % (3)

PTUJ

56,0 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

12,0 % (3)

PTUJ

12,0 % (3)

12,0 % (3)

KRAJ

N= 25
20,0 %

N= 25
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48,0 % (12)

GIMNAZIJA

LJUBLJANA

(5)

KOPER

48,0 % (12)

GIMNAZIJA

KOPER

48,0 % (12)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

20,0 % (5)

PTUJ

(3)

PTUJ

(3)

PTUJ

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR
KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

20,0 % (5)

MARIBOR

KOPER

20,0 % (5)
KOPER
KOPER
KOPER

12,0 % (3)

12,0 % (3)

12,0 % (3)

PTUJ
PTUJ
PTUJ

12,0 % (3)

12,0 % (3)

12,0 % (3)
PTUJ
PTUJ
PTUJ

12,0 % (3)

12,0 % (3)

12,0 % (3)

KOPER

12,0 %

12,0 %

N= 25
12,0 % (3)

KOPER

12,0 % (3)

PTUJ

12,0 % (3)

12,0 % (3)

KOPER

20,0 % (5)

PTUJ

12,0 % (3)

KOPER

12,0 % (3)

KOPER

12,0 %

PTUJ

12,0 %

N= 25

KOPER

20,0 % (5)

KOPER

N= 25

20,0 % (5)

20,0 % (5)

N= 25

20,0 % (5)

12,0 % (3)

(3)

20,0 %

N= 25

12,0 % (3)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

LJUBLJANA

12,0 % (3)

20,0 %

N= 25

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

12,0 % (3)
12,0 % (3)

(3)
LJUBLJANA

PTUJ

20,0 %

N= 25

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

12,0 % (3)

12,0 % (3)

PTUJ

KOPER

56,0 % (14)

PTUJ

12,0 % (3)

LJUBLJANA

(5)
LJUBLJANA

12,0 % (3)

LJUBLJANA

(5)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

56,0 % (14)

PTUJ

12,0 % (3)

PTUJ

12,0 % (3)

12,0 % (3)

N= 25
N= 25

N= 25

12,0 % (3)

N= 25

N= 25
N= 25

N= 25
PTUJ

12,0 % (3)

N= 25

N= 25
N= 25

N= 25
12,0 % (3)

N= 25

N= 25
N= 25
Tabela 2: Vrstni red rojstva PO

EDINKA

16,0 % (4)
(8)

PRVOROJENKA

TRETJEROJENKA

48,0 % (12)

4,0 % (1)

DRUGOROJENKA

ČETRTOROJENKA

/

32,0 %

PETOROJENKA

/
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PAGE

16,0 % (4)

48,0 % (12)

PRVOROJENKA

ČETRTOROJENKA

% (1)
48,0 % (12)

PRVOROJENKA

PRVOROJENKA

/

32,0 % (8)

DRUGOROJENKA
ČETRTOROJENKA

/

48,0 % (12)

DRUGOROJENKA

32,0 % (8)

(1)

ČETRTOROJENKA

/

DRUGOROJENKA

32,0 % (8)

DRUGOROJENKA

ČETRTOROJENKA

32,0 % (8)

DRUGOROJENKA

32,0 % (8)

TRETJEROJENKA

4,0 % (1)

4,0 % (1)
ČETRTOROJENKA
ČETRTOROJENKA

/

/

/
/

/

/

/

PETOROJENKA
PETOROJENKA

/

PETOROJENKA

/

/

/

PETOROJENKA

/

/

/

PETOROJENKA

/
PETOROJENKA

4,0 %

/

PETOROJENKA

ČETRTOROJENKA

PETOROJENKA

TRETJEROJENKA

ČETRTOROJENKA

4,0 % (1)

ČETRTOROJENKA

/

PETOROJENKA

/

ČETRTOROJENKA

4,0 % (1)

TRETJEROJENKA

4,0 %

4,0 %

ČETRTOROJENKA

TRETJEROJENKA

4,0 %

4,0 %

/

TRETJEROJENKA

(1)

/

TRETJEROJENKA

PETOROJENKA

TRETJEROJENKA

(1)

4,0

/

PETOROJENKA

/

TRETJEROJENKA

TRETJEROJENKA

PETOROJENKA

32,0 % (8)

ČETRTOROJENKA

(1)

32,0 % (8)

PETOROJENKA

(1)

48,0 % (12)

PETOROJENKA

DRUGOROJENKA

128

PETOROJENKA

/

/

/
/

Tabela 3: Osnovni podatki o tipu družine PO v ES

POPOLNA

76,0 % (19)
76,0 % (19)
LOČENA

LOČENA

12,0 % (3)

12,0 % (3)
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LOČENA

12,0 % (3)
12,0 % (3)

EDEN OD STARŠEV UMRL

EDEN OD STARŠEV UMRL

EDEN OD STARŠEV UMRL









PONOVNO FORMIRANA

PONOVNO FORMIRANA

12,0 % (3)

12,0 % (3)

SKUPAJ

12,0 % (3)

12,0 % (3)

SKUPAJ

SKUPAJ

12,0 % (3)
SKUPAJ

12,0 % (3)

PONOVNO FORMIRANA

PONOVNO FORMIRANA

PONOVNO FORMIRANA

12,0 % (3)

PONOVNO FORMIRANA

SKUPAJ

100 % (25)

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

100 % (25)

100 % (25)

100 % (25)

100 % (25)

100 % (25)

SKUPAJ

100 % (25)

100 % (25)

100 % (25)
100 % (25)

Tabela 4: Osnovni podatki o velikosti družine in družinskih članih PO v ES
ŠT. DRUŽIN. ČLANOV DVA TRIJE ŠTIRJE PET ŠEST VEČ KOT ŠEST

ES

8,0 % (2) 8,0 %

(2) 60,0 % (15) 16,0 % (4) / 8,0 % (2)
DVA TRIJE ŠTIRJE PET ŠEST VEČ KOT ŠEST

ES

8,0 % (2) 8,0 % (2) 60,0 % (15) 16,0

% (4) / 8,0 % (2)
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TRIJE ŠTIRJE PET ŠEST VEČ KOT ŠEST

ES

130

8,0 % (2) 8,0 % (2) 60,0 % (15) 16,0 %

(4) / 8,0 % (2)
ŠTIRJE PET ŠEST VEČ KOT ŠEST

ES

8,0 % (2) 8,0 % (2) 60,0 % (15) 16,0 % (4) / 8,0 %
(2)

PET ŠEST VEČ KOT ŠEST

ŠEST VEČ KOT ŠEST

VEČ KOT ŠEST

ES

ES

ES

ES

ES

8,0 % (2) 8,0 % (2) 60,0 % (15) 16,0 % (4) / 8,0 % (2)

8,0 % (2) 8,0 % (2) 60,0 % (15) 16,0 % (4) / 8,0 % (2)

8,0 % (2) 8,0 % (2) 60,0 % (15) 16,0 % (4) / 8,0 % (2)

8,0 % (2) 8,0 % (2) 60,0 % (15) 16,0 % (4) / 8,0 % (2)

8,0 % (2) 8,0 % (2) 60,0 % (15) 16,0 % (4) / 8,0 % (2)
8,0 % (2) 8,0 % (2) 60,0 % (15) 16,0 % (4) / 8,0 % (2)
8,0 % (2) 60,0 % (15) 16,0 % (4) / 8,0 % (2)
60,0 % (15) 16,0 % (4) / 8,0 % (2)
16,0 % (4) / 8,0 % (2)
/ 8,0 % (2)
8,0 % (2)

Kontrolna skupina
V kontrolni skupini je bilo 25 mladostnic, ki so bile izenačene z eksperimentalno skupino glede na
spol, starost, vrsto šole in kraj šolanja in niso izražale motenosti na področju hranjenja.
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Tabela 5 : Osnovni podatki o poskusnih osebah v KS

POVPREČNA

letih)

NAJNIŽJA

STAROST PO (v

15,0

19,0

NAJVIŠJA

ŠOLA STROKOVNA

(2)
(12)

17,5

SD

58,3 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

1,2

POKLICNA

GIMNAZIJA

12,5 % (3)

KOPER

33,3 % (8)
29,2 % (7)

8,3 %
50,0 %

LJUBLJANA
PTUJ

8,3 % (2)

N=

24
POVPREČNA

letih)

NAJNIŽJA

STAROST PO (v

15,0

19,0

NAJVIŠJA

ŠOLA STROKOVNA

(2)
(12)

17,5

SD

58,3 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

1,2

POKLICNA

GIMNAZIJA

12,5 % (3)

KOPER

33,3 % (8)
29,2 % (7)

8,3 %
50,0 %

LJUBLJANA
PTUJ

8,3 % (2)

N=

24
17,5
letih)

NAJNIŽJA

19,0

NAJVIŠJA

ŠOLA STROKOVNA

(2)
(12)

15,0

STAROST PO (v
SD

58,3 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

1,2

POKLICNA

GIMNAZIJA

12,5 % (3)

KOPER

33,3 % (8)
29,2 % (7)

8,3 %
50,0 %

LJUBLJANA
PTUJ

8,3 % (2)

N=

24
STAROST PO (v letih) NAJNIŽJA
ŠOLA STROKOVNA

(2)
(12)

15,0

NAJVIŠJA

58,3 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

19,0

GIMNAZIJA

12,5 % (3)

KOPER

SD

1,2

33,3 % (8)
29,2 % (7)

8,3 %

POKLICNA

50,0 %

LJUBLJANA
PTUJ

8,3 % (2)

N=

24
STAROST PO (v letih) NAJNIŽJA
ŠOLA STROKOVNA

(2)
(12)

15,0

NAJVIŠJA

58,3 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

19,0

GIMNAZIJA

12,5 % (3)

KOPER

1,2

POKLICNA

8,3 %

33,3 % (8)

LJUBLJANA

50,0 %

SD

29,2 % (7)

PTUJ

8,3 % (2)

N=

24
NAJNIŽJA

(2)
(12)

15,0

NAJVIŠJA

ŠOLA STROKOVNA

19,0

SD

58,3 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

1,2

POKLICNA

GIMNAZIJA

12,5 % (3)

KOPER

8,3 %

33,3 % (8)
29,2 % (7)

LJUBLJANA
PTUJ

50,0 %

8,3 % (2)

N=

24
15,0

NAJVIŠJA

(14)

GIMNAZIJA

19,0

SD

33,3 % (8)

% (3)

KOPER

1,2

POKLICNA

LJUBLJANA

29,2 % (7)

ŠOLA STROKOVNA

8,3 % (2)

50,0 % (12)
PTUJ

58,3 %

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

8,3 % (2)

12,5

N = 24
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19,0

NAJVIŠJA

(14)

1,2

SD

33,3 % (8)

GIMNAZIJA

% (3)
19,0

NAJVIŠJA

(14)

1,2

SD

% (3)
(14)

19,0

1,2

% (3)
1,2

% (3)
1,2

50,0 % (12)

LJUBLJANA

(7)
SD

1,2

(8)

POKLICNA
LJUBLJANA

8,3 % (2)

50,0 % (12)
(7)

SD

1,2

(8)

8,3 % (2)

POKLICNA
LJUBLJANA

50,0 % (12)
(7)

1,2
(8)

8,3 % (2)

POKLICNA
LJUBLJANA

50,0 % (12)
(7)

POKLICNA

(8)

8,3 % (2)

LJUBLJANA

(8)

8,3 % (2)

LJUBLJANA

50,0 % (12)

50,0 % (12)

(8)

8,3 % (2)
LJUBLJANA

8,3 % (2)

8,3 % (2)

8,3 % (2)

8,3 % (2)

(7)

29,2 %
33,3 %

KOPER

GIMNAZIJA

12,5 % (3)

12,5 % (3)

GIMNAZIJA

29,2 %

33,3 %

KOPER

29,2 %

33,3 %
KOPER

29,2 %

12,5 % (3)

33,3 %
KOPER

29,2 %

N = 24
GIMNAZIJA

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

8,3 % (2)

KOPER

N = 24

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

PTUJ

12,5 % (3)

GIMNAZIJA

58,3 % (14)

58,3 % (14)

33,3 %

N = 24

58,3 % (14)

8,3 % (2)

29,2 %

GIMNAZIJA

GIMNAZIJA

58,3 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

PTUJ

KOPER

33,3

N = 24

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

PTUJ

12,5 % (3)

58,3 % (14)

8,3 % (2)

PTUJ

12,5 % (3)

58,3 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

ŠOLA STROKOVNA

GIMNAZIJA

N = 24

ŠOLA STROKOVNA

PTUJ

12,5

N = 24

58,3 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR
PTUJ

58,3 %

N = 24

ŠOLA STROKOVNA

ŠOLA STROKOVNA

50,0 % (12)

8,3 % (2)

PTUJ

12,5

N = 24

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

50,0 % (12)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR
PTUJ

58,3 %

ŠOLA STROKOVNA

ŠOLA STROKOVNA

ŠOLA STROKOVNA

(7)
POKLICNA

29,2 % (7)

ŠOLA STROKOVNA

(7)
POKLICNA

LJUBLJANA

8,3 % (2)

8,3 % (2)

PTUJ

12,5

N = 24

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

50,0 % (12)

8,3 % (2)

POKLICNA

KOPER

POKLICNA

% (8)

29,2 % (7)

33,3 % (8)

8,3 % (2)

ŠOLA STROKOVNA

8,3 % (2)

58,3 %

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

50,0 % (12)

12,5

N = 24

ŠOLA STROKOVNA

PTUJ

LJUBLJANA

KOPER

SD

GIMNAZIJA

SD

29,2 % (7)

33,3 % (8)

GIMNAZIJA

(14)

LJUBLJANA

POKLICNA

8,3 % (2)

PTUJ

58,3 %

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

50,0 % (12)

8,3 % (2)

POKLICNA

KOPER

SD

19,0

29,2 % (7)

33,3 % (8)

GIMNAZIJA

NAJVIŠJA

LJUBLJANA

KOPER

ŠOLA STROKOVNA

8,3 % (2)

POKLICNA
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33,3 %

12,5 % (3)

KOPER

29,2 %

N = 24
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ŠOLA STROKOVNA

8,3 % (2)
(12)

58,3 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

33,3 % (8)

GIMNAZIJA

12,5 % (3)

KOPER

29,2 % (7)

LJUBLJANA

50,0 %

8,3 % (2)

PTUJ

N=

24
ŠOLA STROKOVNA

(12)

58,3 % (14)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

33,3 % (8)

GIMNAZIJA

12,5 % (3)

KOPER

50,0 %

LJUBLJANA

29,2 % (7)

8,3 % (2)

PTUJ

N=

24
ŠOLA STROKOVNA

(12)

58,3 % (14)

33,3 % (8)

GIMNAZIJA

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

12,5 % (3)

KOPER

50,0 %

LJUBLJANA

29,2 % (7)

PTUJ

8,3 % (2)

LJUBLJANA

50,0 % (12)

N=

24
58,3 % (14)

STROKOVNA

ŠOLANJA MARIBOR

12,5 % (3)

58,3 % (14)
ŠOLANJA MARIBOR

12,5 % (3)

(3)

KOPER

33,3 % (8)

GIMNAZIJA

(3)
33,3 % (8)

KOPER

(3)
LJUBLJANA

KOPER

50,0 % (12)

LJUBLJANA

PTUJ

PTUJ

(7)

PTUJ

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

PTUJ

8,3 % (2)
8,3 % (2)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR
KRAJ ŠOLANJA MARIBOR
MARIBOR

12,5 % (3)
12,5 % (3)

12,5 % (3)

12,5 % (3)
KOPER

12,5 % (3)

N = 24
12,5 %

N = 24

8,3 % (2)

12,5 %

N = 24

8,3 % (2)

12,5 %

N = 24

8,3 % (2)

12,5 %

N = 24

12,5 % (3)

KOPER

29,2 %

N = 24
12,5 % (3)

KOPER

29,2 %

N = 24
KOPER

29,2 %

N = 24
KOPER

29,2 % (7)

PTUJ

8,3 %

N = 24

KOPER
KOPER

29,2 % (7)

KOPER

8,3 % (2)

12,5 % (3)

8,3 % (2)

(2)

8,3 % (2)

KRAJ

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

50,0 % (12)

50,0 % (12)

PTUJ

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

50,0 % (12)

50,0 % (12)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

50,0 % (12)

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

(7)
LJUBLJANA

PTUJ

29,2 % (7)

(7)

N = 24

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

50,0 % (12)

50,0 % (12)

KRAJ

KRAJ ŠOLANJA MARIBOR

PTUJ

29,2 % (7)

LJUBLJANA

PTUJ

50,0 % (12)

29,2 % (7)

LJUBLJANA

8,3 % (2)

LJUBLJANA

29,2 % (7)

LJUBLJANA

PTUJ

29,2 % (7)

KOPER

KOPER

33,3 % (8)

GIMNAZIJA

33,3 % (8)

LJUBLJANA

(3)

29,2 % (7)

KOPER

GIMNAZIJA

33,3 % (8)

GIMNAZIJA

33,3 % (8)

GIMNAZIJA

29,2 % (7)

29,2 % (7)

29,2 % (7)
PTUJ

PTUJ

8,3 % (2)
PTUJ

PTUJ

8,3 % (2)

8,3 % (2)

N = 24
N = 24

N = 24

8,3 % (2)

N = 24
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KOPER
KOPER
KOPER

29,2 % (7)

PTUJ

29,2 % (7)

PTUJ

29,2 % (7)

8,3 % (2)

N = 24
N = 24

29,2 % (7)
PTUJ
PTUJ
PTUJ

8,3 % (2)

N = 24

8,3 % (2)

8,3 % (2)

PTUJ
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PTUJ

8,3 % (2)

8,3 % (2)

N = 24

N = 24

N = 24

8,3 % (2)

N = 24

8,3 % (2)

N = 24

N = 24
N = 24

Tabela 6: Vrstni red rojstva preizkušanke v KS

EDINKA

12,5 % (3)

(7)

PRVOROJENKA

45,8 % (11)

PRVOROJENKA

45,8 % (11)

PRVOROJENKA

45,8 % (11)

ČETRTOROJENKA

(2)
DRUGOROJENKA

29,2 % (7)

29,2 % (7)

DRUGOROJENKA

TRETJEROJENKA

TRETJEROJENKA
TRETJEROJENKA

8,3 % (2)

/

8,3 % (2)

TRETJEROJENKA

8,3 %

8,3 %
4,2 % (1)

PETOROJENKA

8,3 %

/

4,2 % (1)

PETOROJENKA

ČETRTOROJENKA

ČETRTOROJENKA

/

/

PETOROJENKA

PETOROJENKA

4,2 % (1)

4,2 % (1)

/

PETOROJENKA

4,2 % (1)

8,3 % (2)

ČETRTOROJENKA

/

PETOROJENKA

4,2 % (1)

PETOROJENKA

8,3 %

4,2 % (1)

ČETRTOROJENKA

/

8,3 %

4,2 % (1)

8,3 % (2)

ČETRTOROJENKA

8,3

4,2 % (1)

TRETJEROJENKA

PETOROJENKA

TRETJEROJENKA

ČETRTOROJENKA

(2)

/

TRETJEROJENKA

4,2 % (1)

PETOROJENKA

TRETJEROJENKA

ČETRTOROJENKA

(2)

29,2 % (7)

29,2 % (7)

4,2 % (1)

TRETJEROJENKA

PETOROJENKA

/

DRUGOROJENKA

29,2 % (7)

29,2 % (7)

/

29,2 %

PETOROJENKA

PETOROJENKA

DRUGOROJENKA

ČETRTOROJENKA

(2)

/

DRUGOROJENKA

ČETRTOROJENKA

(2)

/

DRUGOROJENKA

ČETRTOROJENKA

% (2)

29,2 % (7)

45,8 % (11)

PRVOROJENKA

DRUGOROJENKA

ČETRTOROJENKA

8,3 % (2)

TRETJEROJENKA

12,5 % (3)

45,8 % (11)

4,2 % (1)
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ČETRTOROJENKA

/

/
PETOROJENKA
PETOROJENKA

4,2 % (1)

PETOROJENKA

PETOROJENKA

4,2 % (1)

4,2 % (1)

4,2 % (1)
4,2 % (1)

Tabela 7: Osnovni podatki o tipu družine PO v KS
87,5 % (21)

POPOLNA

87,5 % (21)
LOČENA

LOČENA

LOČENA

8,3 % (2)

8,3 % (2)

8,3 % (2)
8,3 % (2)
EDEN OD STARŠEV UMRL

EDEN OD STARŠEV UMRL

EDEN OD STARŠEV UMRL

4,2 % (1)

4,2 % (1)

4,2 % (1)
4,2 % (1)
PONOVNO FORMIRANA

PONOVNO FORMIRANA

PONOVNO FORMIRANA
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SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

PAGE

136

PAGE

136

100,0 % (24)

100,0 % (24)

100,0 % (24)
100,0 % (24)

Tabela 8: Osnovni podatki o velikosti družine in družinskih članih PO v KS
ŠT. DRUŽIN. ČLANOV DVA TRIJE ŠTIRJE PET ŠEST VEČ KOT ŠEST
DVA TRIJE ŠTIRJE PET ŠEST VEČ KOT ŠEST

TRIJE ŠTIRJE PET ŠEST VEČ KOT ŠEST

ŠTIRJE PET ŠEST VEČ KOT ŠEST

PET ŠEST VEČ KOT ŠEST

ŠEST VEČ KOT ŠEST

VEČ KOT ŠEST

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

KS

/ 21,0 % (5) 54,0 % (13) 16,7 % (4) / 8,3 % (2)
/ 21,0 % (5) 54,0 % (13) 16,7 % (4) / 8,3 % (2)
21,0 % (5) 54,0 % (13) 16,7 % (4) / 8,3 % (2)
54,0 % (13) 16,7 % (4) / 8,3 % (2)

16,7 % (4) / 8,3 % (2)
/ 8,3 % (2)
8,3 % (2)
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VARIABLE

Neodvisne variable
 spol PO
 starost PO
 vrsta šole
 kraj bivanja
 prisotnost oz. odsotnost motnje prehranjevanja

Odvisne variable
 odgovori na vprašalnik Lestvica socialne družinske klime
 odgovori pri Intervjuju socialne družinske klime
 odgovori na projekcijski tehniki

Uporabljeni merski inštrumenti

1.VPRAŠALNIK DRUŽINSKE SOCIALNE KLIME (FAMILY INVIRONMENT SCALE)
Avtor vprašalnika je Rudolf Moss.
FES je eden izmed devetih vprašalnikov, ki sestavljajo Skalo socialne klime (Social Climate
Scales: CES, WAS, COPES, URES, CIES, MEI, WES, FES IN GES).
Vsebuje deset podskal, ki merijo karakteristike socialnega okolja vseh tipov družin. Vprašalnik
ima tri oblike:
R oblika (Real form) meri posameznikovo percepcijo nuklearnega družinskega okolja.
I oblika (Ideal form) meri posameznikovo predstavo o idealni družini.
E oblika (E form) meri posameznikova pričakovanja v zvezi z družinsko ureditvijo (npr.
adolescentova pričakovanja v zvezi z novo rejniško družino ali pričakovanja partnerjev,
kakšna naj bi bila družina po rojstvu otroka).
Deset podskal FES meri tri področja oz. dimenzije:
I. Odnosi med družinskimi člani (Relationship dimension)
II. Osebnostna rast (Personal Growth dimension)
III. Vzdrževanje ravnotežja v sistemu (System Maintanance dimension)

Odnosi med družinskimi člani se merijo z naslednjii podskalami:
A.

Kohezivnost (Cohesion)

B.

Ekspresivnost (Expresisivness)

C.

Konfliktnost (Conflict)
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Te podskale ocenjejejo stopnjo strinjanja, pomoči in podpore, ki si jo nudijo posamezni
družinski člani; obseg, do kam družinski člani podpirajo drug drugega v odprtem vedenju in
direktnem izražanju občutij; količino direktno izražene jeze, agresije in konfliktov med
družinskimi člani.

Osebnostna rast oz. usmerjenost k ciljem se meri z naslednjimi podskalami:
A.

Neodvisnost (Indipendence)

B.

Usmerjenost v dosežke (Achievement Orientation),

C.

Intelektualno-kulturna usmerjenost (Intellectual-Cultural Orientation)

D.

Usmerjenost v aktivnost - rekreacijo (Active-Recreational Orientation)

E.

Moralno-religiozni vidik (Moral-Religious Emphasis)

Te podskale ocenjujejo asertivnost družinskih članov, njihovo samozadostnost ter mero, v
kateri sprejemajo lastne odločitve; vključevanje aktivnosti (kot je šola, služba) v okvir
dosežkov ali tekmovalnosti; stopnjo udeležbe v socialnih in rekreacijskih dejavnostih; stopnjo
poudarka na etičnih in religioznih vsebinah in vrednotah.

Vzdrževanje ravnotežja v družinskem sistemu se meri s podskalama:
A. Organizacija (Organization)
B. Kontrola (Control)
Ti podskali ocenjujeta stopnjo pomembnosti jasne organizacije in strukture v načrtovanju
družinskih aktivnosti in odgovornosti ter obseg, v katerem družina v svojem življenju
uporablja postavljena pravila in postopke.
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2.DELNO STRUKTURIRAN INTERVJU DRUŽINSKE SOCIALNE KLIME
Intervju sem sestavila v namene raziskave. Vsebuje 86 vprašanj, ki zajemajo naslednja področja:
1. Struktrura družine in hierarhija
2. Vloge in pravila
3. Meje
4. Komunikacija
5. Avtonomija
6. Reševanje problemov
7. Čustvena navezanost in podpora
8. Stopnja zadovoljstva

3. PROJEKCIJSKA PREIZKUŠNJA “JAZ IN DRUGI”
Poleg intervjuja in vprašalnika družinske socialne klime sem v raziskavi uporabila tudi del
projekcijske preizkušnje, zaenkrat imenovane “Jaz in drugi”, ki jo v okviru podiplomskega študija
razvija psihologinja Metoda Crnkovič.
Ker je preizkušnja šele v nastajanju in psihometrično še ni dokončno utemeljena in normirana, so tudi
rezultati, pridobljeni z njeno pomočjo, interpretirani z zadržkom. Razlog za uporabo te projekcijske
preizkušnje je v tem, da metodološko dopolnjuje raziskavo in v kombinaciji z drugimi uporabljenimi
merskimi inštrumenti omogoča kompleksnejšo osvetlitev družinske strukture in dinamike
preizkušanca.
Namen preizkušnje je v poskusni osebi izzvati projekcijske odgovore (grafične in asociacijske) na
predstavnem-fantazijskem nivoju, ki razkrivajo njegovo kognitivno in čustveno doživljanje sebe in
drugih družinskih članov. Preizkušnja zajema kognitivni del (kaj o kom misli), čustveni del (kaj ob
kom čuti) in delno vedenjski del medosebnih odnosov (kako si predstavlja, da bi družinski člani
odreagirali drug na drugega).
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Poskusna oseba dobi štiri naloge oz. vprašanja, ki so napisana na dveh listih:
1. Umeščanje oseb v prostor (interpretacija grafološkega oz. prostorskega simbolizma).
Na prvem listu (v prilogi) poskusna oseba v okvir s krogci vpiše svoje ime in ime posameznega
družinskega člana.
Interpertiramo grafološki oz. prostorski simbolizem.
2. Pripisovanje barv posameznim družinskim članom.
Poskusna oseba za vsakega družinskega člana izbere določeno barvo in komentira izbor
(interpretacija barvnega simbolizma, psihološkega vpliva barv in preizkušančevega subjektivnega
komentarja). Izbira lahko med dvanajstimi različnimi barvnimi odtenki.
Interpretiramo barvni simbolizem in psihološki pomen barv ter preizkušančev subjektivni komentar
pri izboru določene barve.
3. Spreminjanje (“čaranje”) družinskih članov v živali
Poskusna oseba vsakega družinskega člana spremeni v neko žival, za katero meni, da mu je podobna
po lastnostih in komentira izbor.
Interpretiramo živalski simbolizem in preizkušančev komentar.
4. Fantazijska naloga.
Poskusna oseba komentira, kaj bi se zgodilo, če bi živali oživele.
Kvalitativna interpretacija odgovorov v smislu agresije, razumevanja, odtujenosti in bega.
Preizkušnja zajema tudi druge naloge in vprašanja, ki pa jih v tej raziskavi nisem uporabila.
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Potek raziskave

Raziskava je bila izvedena v dveh delih. V prvem delu raziskave smo Anita Benedičič, dipl. psih.,
Svetlana Trpeski, dipl. psih. in Barbara Čibej, dipl. psih. aplicirale vprašalnik motenj prehranjevanja
na vzorcu 1719 srednješolcev v Sloveniji. Vprašalnik smo sestavile v namene raziskave in zajema
naslednja področja:
1. prehranjevalne navade posameznika in njegove družine,
2. anoreksijo nervozo,
3. bulimijo nervozo,
4. kompuzivno prenajedanje,
Osnovni vzorec je bil izbran s pomočjo vzorčenja in je zajemal gimnazije, srednje strokovne šole in
poklicne šole v Ljubljani, Mariboru, Kopru, na Ptuju, v Novem mestu, Novi Gorici in Brežicah.
V drugi del raziskave sem vključila eksperimentalno skupino srednješolk, ki so se na vprašalniku
motenj prehranjevanja uvrstile v t.i. rizično skupino oz. predklinično skupino z motnjami
prehranjevanja (nobeden izmed fantov ni dosegel kriterijev za uvrstitev v rizično skupino). Z
vprašalnikom motenj prehranjevanja nismo postavljale diagnoze motnje prehranjevanja, temveč
samo identificirale tista dekleta, ki kažejo motenost v smeri anoreksije nervoze, bulimije nervoze in
kompulzivnega prenajdanja.
Pri izboru oseb za eksperimentalno skupino sem upoštevala dva kriterija:
1. vsebinski - posameznik je na večino vprašanj, ki kažejo na motenost v smeri anoreksije
nervoze in bulimije nervoze, odgovoril pozitivno in
2. statistični - posameznik je pri teh vprašanjih zasedel skrajni konec distribucije.
V kontrolno skupino sem vključila dekleta, ki na vprašalniku motenj prehranjevanja niso kazala
znakov motenosti na tem področju. Skupini sem izenačevala glede na starost, vrsto šole in kraj
šolanja.
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Iz osnovnega vzorca 1719 srednješolcev je bilo v nadaljevanje raziskave izbranih 45 deklet, ki kažejo
motenost v smeri anoreksije nervoze ali bulimije nervoze. Na nadaljnje sodelovanje je pristalo 25
deklet iz eksperimentalne skupine, ostale so odklonile, zaključile šolanje oz. jih preko šifre ni bilo več
mogoče identificirati (zamenjale razred ipd.). V kontrolno skupino je bilo izbranih 45 deklet, vendar
sem raziskavo dejansko izvedla s 24 dekleti in jih tako izenačila s številom v kontrolni skupini. (ena
je bila v času izvedbe intervjuja odsotna).
Že pri skupinski aplikaciji vprašalnika motenj prehranjevanja so bili dijaki seznanjeni, da bodo
nekateri izbrani v nadaljnjo raziskavo in da je njihovo sodelovanje prostovoljno in anonimno.
Z eksperimentalno in kontrolno skupino, ki je bila izbrana za nadaljnjo raziskavo, sem izvedla delno
strukturiran intervju družinske socialne klime, ki sem ga z njihovim dovoljenjem posnela na avdio
kaseto. Intervju je potekal v posebnem prostoru, kjer je bila zagotovljana nemotenost. Pred začetkom
intervjuja sem skušala vzpostaviti s preizkušankami ustrezen odnos zaupanja in sproščenosti.
Preizkušanke so zatem izpolnile Vprašalnik družinske socialne klime in modificirano projekcijsko
preizkušnjo “Jaz in drugi”.
Celotna prizkušnja je v povprečju trajala uro in pol.
Ker je večina poskusnih oseb mladoletnih, so starši s pisnim pristankom izrazili strinjanje, da njihov
otrok sodeluje v prvem oz. v obeh delih raziskave. Anonimnost poskusnih oseb je bila zagotovljena s
šiframi.
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REZULTATI

Osnovni statistični izračuni

Eksperimentalna skupina

Tabela 1: Srednje vrednosti, standardne deviacije ter najmanjše in največje vrednosti, ki so jih
preizkušanke v eksperimentalni skupini dosegle na vprašalniku družinske socialne klime in pri
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime

VARIABLA OPIS VARIABLE SREDINA
VARC

SD

MIN. MAKS.

kohezivnost 5,3 2,6 0,0 8,0

VAREX

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARIND

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARICO

intelekt.-

N

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

VARORG

MEJE

VLOGE

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

OPIS VARIABLE SREDINA
VARC

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

moralno-relig.

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

SD

MIN. MAKS.

kohezivnost 5,3 2,6 0,0 8,0

VAREX

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARIND

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARICO

intelekt.-

N

VARAO

orient. v

VARARO
VARMRE

VARCO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARARO
VARMRE

VARORG

VARCO
VARAO

orient. v
moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0
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VARCTL

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

VLOGE

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
SREDINA

VARC

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

DRUZINA

SD

kohezivnost 5,3 2,6 0,0 8,0

MIN. MAKS.

VAREX

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARIND

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARICO

intelekt.-

N

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

VARMRE

moralno-relig.

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0
VLOGE

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
SD

VARC

MIN. MAKS.

kohezivnost 5,3 2,6 0,0 8,0

VAREX

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARIND

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARICO

intelekt.-

N

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

VARMRE

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

VARAO

moralno-relig.

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0
VLOGE

VARCO

orient. v

VARARO

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

VARAO

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

VARCO

orient. v

VARARO

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE
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KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
MIN. MAKS.

VARC

kohezivnost 5,3 2,6 0,0 8,0

VAREX

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARIND

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARICO

intelekt.-

N

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARARO
VARMRE

VARORG

VARCO
VARAO

orient. v
moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0
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VARCTL

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

VLOGE

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

DRUZINA

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
MAKS.

VARC

kohezivnost 5,3 2,6 0,0 8,0

VAREX

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARIND

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARICO

intelekt.-

N

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

VARORG

MEJE

VARC

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

VLOGE

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

moralno-relig.

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

kohezivnost 5,3 2,6 0,0 8,0

VAREX

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARIND

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARICO

intelekt.-

N

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

VARMRE

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

VARAO

moralno-relig.

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0
VLOGE

VARCO

orient. v

VARARO

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

VARAO

orient. v

VARARO
VARMRE

VARCO

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

1.
VARC

kohezivnost 5,3 2,6 0,0 8,0

VAREX

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARIND

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARICO

intelekt.-

N

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARARO
VARMRE

VARORG

VARCO
VARAO

orient. v
moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0
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PAGE

VARCTL

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

kohezivnost 5,3 2,6 0,0 8,0
tnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARMRE

VARORG

VARAO

konflik

orient. v

orient. v
moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VARCON

intelekt.-

VARARO

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

VARCTL

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

VARICO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

VAREX

VARIND

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM

5,3 2,6 0,0 8,0

VAREX

5 0,0 9,0

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

VARIND

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

orient. v

orient. v

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VARAO

intelekt.-

VARARO

VARORG

konfliktnost 4,3 2,

VARCON

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

VARICO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

MEJE

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

MEJE

DRUZINA
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DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM

2,6 0,0 8,0

VAREX

0 9,0

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

VARIND

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0
VARICO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARMRE

VLOGE

VARAO

orient. v

orient. v

VARARO

VARORG

konfliktnost 4,3 2,5 0,

intelekt.moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VARCON

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
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MEJE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

0,0 8,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

VAREX

0

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

VARICO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

MEJE

VAREX

VAREX
ND

moralno-relig.

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

DRUZINA

KOMUNIK

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

VARICO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

moralno-relig.

DRUZINA

KOMUNIK

AVTONOM

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

1.

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

MEJE

VARCON

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

VARCON

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARMRE

VARORG

VLOGE

VARIND

VARICO

neodv

intelekt.-

orient. v

VARARO

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

strukt. in hier.

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0
moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

orient. v

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

VARAO

VARI

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

isnost 5,6 2,6 0,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

orient. v

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

intelekt.-

VARMRE

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VARCON

VARCON

VARAO

VARARO

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

VARCTL

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VAREX

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

MEJE

orient. v

orient. v

ekspresivnost 5,2 2,5 1,0 9,0

VARCTL

VARAO

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

8,0

VARMRE

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,

intelekt.-

VARARO

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARCON

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

VARIND

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARCTL

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
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5,2 2,5 1,0 9,0
6 0,0 9,0

VARCON
VARAO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VLOGE

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARMRE

VLOGE

neodvisnost 5,6 2,6 0,

VARICO

intelekt.-

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0
strukt. in hier.

DRUZINA

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM

VARCON

0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARAO

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARMRE

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VLOGE

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,
VARICO

intelekt.-

orient. v

VARARO

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

VARCTL

VARIND

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

O

VARIND

orient. v

VARARO

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

strukt. in hier.

DRUZINA

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

VARCON

VARCON

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

VARCTL

9,0

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARAO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

AVTONOM

strukt. in hier.

DRUZINA

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARCON

0 9,0

MEJE

moralno-relig.

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

2,5 1,0 9,0

1,0 9,0

intelekt.-

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

MEJE

VARICO

orient. v

VARARO
VARMRE

neodvisnost 5,6 2,

VARIND

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

VARCTL

MEJE

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0
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konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARARO
VARMRE

VARORG

VARIND

VARIND
VARICO

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

VARA

intelekt.-

orient. v
moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0
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VARCTL

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

1.

VARCON

ARAO

KOMUNIK

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARIND

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARMRE

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

orient. v

orient. v

VARARO
VARMRE

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

4,3 2,5 0,0 9,0

VARIND

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

VARICO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARAO

orient. v

intelekt.orient. v

VARARO
VARMRE

VARORG

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

VARAO

intelekt.-

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VARCTL

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

VARIND

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

MEJE

KOMUNIK

VARICO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

AVTONOM

strukt. in hier.

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

MEJE

DRUZINA

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

konfliktnost 4,3 2,5 0,0 9,0

VARCTL

intelekt.-

moralno-relig.

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

V

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VARICO

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

orient. v

VARARO

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

MEJE

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARCTL

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

DRUZINA

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

2,5 0,0 9,0

VARIND

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

VARICO

VARAO

orient. v

intelekt.-
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kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

VARIND

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
VARIND

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0
VARICO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARAO

orient. v

intelekt.orient. v

VARARO
VARMRE

VARORG

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARICO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

orient. v

orient. v

VARARO

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

9,0

VARIND

VARAO

intelekt.-

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

MEJE

KOMUNIK

VARICO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARCTL

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

AVTONOM

DRUZINA

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

0,0 9,0

VARCTL

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

MEJE

VARMRE

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

orient. v

VARARO

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
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VARAO

intelekt.orient. v

VARARO
VARMRE

VARORG

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VLOGE

orient. v

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
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MEJE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

1.

VARIND

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0
VARICO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARMRE

VARORG

VARICO

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

intelekt.-

VARMRE

moralno-relig.

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0
VLOGE

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

5,6 2,6 0,0 9,0

VARAO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARMRE

intelekt.-

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0
VLOGE

VARICO

orient. v

VARARO

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

2,6 0,0 9,0

VARAO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

orient. v

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

orient. v

VARARO

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

MEJE

KOMUNIK

VARAO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARCTL

strukt. in hier.

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

AVTONOM

DRUZINA

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

neodvisnost 5,6 2,6 0,0 9,0

MEJE

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VARCTL

orient. v

orient. v

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

AVTONOM

VARAO

intelekt.-

VARARO

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

VARCTL

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

MEJE

KOMUNIK

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARORG

intelekt.-

orient. v

VARARO
VARMRE

VARICO

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

DRUZINA

strukt. in hier.
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druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

VLOGE

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VLOGE

VARAO

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARMRE

VLOGE

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0
VLOGE

intelekt.-

VARICO

orient. v

VARARO

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

intelekt.-

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

AVTONOM

VARICO

moralno-relig.

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

MEJE

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

orient. v

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARAO

KOMUNIK

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VARCTL

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VARARO

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

1.

DRUZINA

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

AVTONOM

moralno-relig.

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARCTL

intelekt.-

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0
9,0

VARAO

VARMRE

VARICO

orient. v

VARARO

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

VARCTL

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARAO

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

MEJE

KOMUNIK

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

0,0 9,0

MEJE

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

154

VARORG

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VLOGE

intelekt.-

orient. v

VARARO
VARMRE

VARICO

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
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MEJE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARICO

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARMRE

VLOGE

VARICO

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

VARMRE

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

VLOGE

VARARO

orient. v

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

0,0 9,0

VARICO

intelekt.-kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARMRE

VARORG

VLOGE

VARARO

orient. v

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

9,0

orient. v

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

VARARO

moralno-relig.

intelekt.-kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VARCTL

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

MEJE

KOMUNIK

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

2,0 0,0 9,0

AVTONOM

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VARCTL

DRUZINA

intelekt.-kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

AVTONOM

moralno-relig.

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

5,9 2,0 0,0 9,0

VARCTL

orient. v

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0
VLOGE

intelekt.-

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

MEJE

VARMRE

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

MEJE

VARICO

VARARO

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

MEJE

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

orient. v dosežke 5,9 2,0 0,0 9,0

VARCTL

KOMUNIK

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
VARICO

intelekt.-kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

VARMRE

VARARO

orient. v

moralno-relig.
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vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

VARORG

MEJE

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

KOMUNIK

VARMRE

VARORG

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARARO

strukt. in hier.

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

VLOGE

orient. v

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

5,0 2,6 0,0 9,0

VARARO

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

orient. v rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

VARORG

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

AVTONOM

DRUZINA

KOMUNIK

VARMRE

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

MEJE

orient. v

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

VARCTL

VARARO

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

intelekt.-kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VARCTL

strukt. in hier.

moralno-relig.

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

MEJE

DRUZINA

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

AVTONOM

orient. v

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

MEJE

VARARO

moralno-relig.

intelekt.-kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARCTL

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM
VARICO

VARMRE

VARORG

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

1.

KOMUNIK

intelekt.-kult.orient. 5,0 2,6 0,0 9,0

VARCTL

strukt. in hier.

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

MEJE

DRUZINA

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM
VARICO

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
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DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
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2,6 0,0 9,0

VARARO

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

VARORG

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

0,0 9,0

VARARO

VARCTL

VARARO

VARCTL

VLOGE

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

VARORG

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM

orient. v rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

VARORG

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM

orient. v rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

VARARO

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

orient. v rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

VARORG

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

moralno-relig.

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

orient. v rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0
vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

VARMRE

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

KOMUNIK

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

9,0

1.

VARORG

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

MEJE

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VARARO

DRUZINA

orient. v rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

MEJE

moralno-relig.

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM

MEJE

VLOGE

VARMRE

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

orient. v rekreacijo 5,1 2,3 0,0 8,0

VARORG

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

DRUZINA

strukt. in hier.
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druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARORG

VARORG

KOMUNIK

VARORG

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

VARMRE

VARORG

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

moralno-relig.

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

moralno-relig.

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0
VARCTL

VARORG

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

AVTONOM

strukt. in hier.

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
8,0

MEJE

VARMRE

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VARCTL

DRUZINA

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

AVTONOM

moralno-relig.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

0,0 8,0

MEJE

VARMRE

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VARCTL

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

AVTONOM

strukt. in hier.

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

MEJE

DRUZINA

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

VLOGE

2,3 0,0 8,0

VARCTL

moralno-relig.

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

VARMRE

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

5,1 2,3 0,0 8,0

VARCTL
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DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
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1.

moralno-relig.

VARMRE

vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

VARCTL

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

VARORG

VLOGE

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

KOMUNIK

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VLOGE

VLOGE

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

VARORG

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

strukt. in hier.

DRUZINA

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

VARORG

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

VARCTL

strukt. in hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

DRUZINA

pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

MEJE

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

VLOGE

vloge in

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

DRUZINA

strukt. in hier.

DRUZINA

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

VARCTL

VARORG

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

VARORG

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

1,0 7,0

AVTONOM

strukt. in hier.

DRUZINA

KOMUNIK

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VARCTL

7,0

VARORG

VLOGE

1,5 1,0 7,0

MEJE

KOMUNIK

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

MEJE

strukt. in hier.

DRUZINA

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

VARCTL

AVTONOM

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0
3,7 1,5 1,0 7,0

MEJE

VARORG

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

VARCTL

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

moralno-relig. vidik 3,7 1,5 1,0 7,0

MEJE

strukt. in hier.

DRUZINA

VARCTL

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

strukt. in hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VLOGE

vloge in
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pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK
AVTONOM

1.

MEJE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

VARORG

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

DRUZINA

strukt. in hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK
AVTONOM

MEJE

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VARCTL

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

VARCTL

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0
VLOGE

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

VARCTL

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0
VLOGE

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0
VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

DRUZINA

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

VLOGE

VARCTL

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0
8,0

VARCTL

KOMUNIK

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

MEJE

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

DRUZINA

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

2,0 8,0

MEJE

strukt. in

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

VLOGE

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

AVTONOM

DRUZINA

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

1,9 2,0 8,0

MEJE

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

5,5 1,9 2,0 8,0

AVTONOM

vloge in

VLOGE

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

MEJE

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

VARCTL

AVTONOM

VARCTL

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

organizacija 5,5 1,9 2,0 8,0

MEJE
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DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
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kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

VARCTL

druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

VLOGE

kontrola 4,1 2,2 1,0 8,0

DRUZINA

AVTONOM

DRUZINA

pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

MEJE

DRUZINA

pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

strukt. in hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

VLOGE

vloge in

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

DRUZINA

pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

strukt. in hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

VLOGE

vloge in

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

8,0

DRUZINA

pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

strukt. in hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

VLOGE

vloge in

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

strukt. in hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

MEJE

VLOGE

vloge in

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

DRUZINA

strukt. in hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK
AVTONOM

vloge in

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

1,0 8,0

AVTONOM

VLOGE

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

2,2 1,0 8,0

AVTONOM

strukt. in hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

AVTONOM

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

4,1 2,2 1,0 8,0

AVTONOM

MEJE

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

1.

strukt. in hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM

DRUZINA

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

VLOGE

strukt. in hier.

DRUZINA

MEJE

VLOGE

vloge in

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
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strukt. in hier. druzine 2,9 1,5 0,0 5,0
MEJE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0
2,9 1,5 0,0 5,0

VLOGE

AVTONOM

VLOGE

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

KOMUNIK
AVTONOM

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

MEJE

1.

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

KOMUNIK

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

MEJE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0
KOMUNIK

MEJE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
2,9 1,5 0,0 6,0

KOMUNIK

MEJE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
1,5 0,0 6,0

KOMUNIK

MEJE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
0,0 6,0

KOMUNIK
AVTONOM

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM

MEJE

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

AVTONOM

AVTONOM

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

KOMUNIK

VLOGE

MEJE

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

VLOGE

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

KOMUNIK

VLOGE

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

KOMUNIK

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

5,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
1,5 0,0 5,0

0,0 5,0

KOMUNIK

VLOGE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

MEJE

vloge in pravila 2,9 1,5 0,0 6,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM

MEJE

VLOGE
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MEJE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
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6,0

MEJE

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

AVTONOM

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
KOMUNIK

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

KOMUNIK
AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0
avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
7,7 5,2 2,0 23,0
5,2 2,0 23,0
2,0 23,0
23,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

KOMUNIK

AVTONOM

KOMUNIK

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
12,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

0,0 12,0
AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
2,4 0,0 12,0

AVTONOM

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

KOMUNIK

5,4 2,4 0,0 12,0
AVTONOM

KOMUNIK

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

1.

KOMUNIK

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

MEJE

komunikacija 7,7 5,2 2,0 23,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM

1.

KOMUNIK

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM

1.

meje 5,4 2,4 0,0 12,0

MEJE

AVTONOM
AVTONOM

AVTONOM

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

AVTONOM
AVTONOM

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0

avtonomija 2,0 0,7 1,0 4,0
2,0 0,7 1,0 4,0
0,7 1,0 4,0
1,0 4,0
4,0
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16. PROBLEM stil reševanja problem. 2,6 2,0 0,0 7,0
podpora 1,8 2,4 0,0 12,0

ZADOVOLJ

rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

rast 25,3 6,9 8,0 34,0

ZADOVOLJ

2,6 2,0 0,0 7,0

KONFLIKT

ČUSTVA

stopnja zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0
OSEBNOST

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

KOHEZIV

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0
čust. navez. in podpora 1,8 2,4 0,0 12,0

zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

KOHEZIV

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0
ČUSTVA

čust. navez. in podpora 1,8 2,4 0,0 12,0

zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

KOHEZIV

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

ČUSTVA

čust. navez. in podpora 1,8 2,4 0,0 12,0

zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

KOHEZIV

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

čust. navez. in podpora 1,8 2,4 0,0 12,0

zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

KOHEZIV

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

ZADOVOLJ

16. ČUSTVA čust. navez. in podpora 1,8 2,4 0,0 12,0
KOHEZIV

ZADOVOLJ

stopnja

ZADOVOLJ

stopnja

stopnja

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

OSEBNOST

zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

stopnja

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

OSEBNOST

ČUSTVA

ZADOVOLJ

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

OSEBNOST

7,0

stopnja

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

OSEBNOST

0,0 7,0

ZADOVOLJ

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

OSEBNOST

ČUSTVA

osebnostna

čust. navez. in podpora 1,8 2,4 0,0 12,0

zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

2,0 0,0 7,0

osebnostna

čust. navez. in

ČUSTVA

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

KOHEZIV

OSEBNOST

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

stil reševanja problem. 2,6 2,0 0,0 7,0
podpora 1,8 2,4 0,0 12,0

čust. navez. in

ČUSTVA

stopnja zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

KOHEZIV

164

ZADOVOLJ

stopnja

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

OSEBNOST

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0
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čust. navez. in podpora 1,8 2,4 0,0 12,0

ZADOVOLJ

zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

KOHEZIV

OSEBNOST

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

1,8 2,4 0,0 12,0

stopnja zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

KOHEZIV

rast 25,3 6,9 8,0 34,0

ZADOVOLJ

stopnja zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

KOHEZIV

rast 25,3 6,9 8,0 34,0
0,0 12,0
KOHEZIV

KONFLIKT
ZADOVOLJ

12,0
KOHEZIV

KONFLIKT

ZADOVOLJ

stopnja zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0
osebnostna

OSEBNOST

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

stopnja zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

rast 25,3 6,9 8,0 34,0

osebnostna

OSEBNOST

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

rast 25,3 6,9 8,0 34,0

osebnostna

OSEBNOST

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

KONFLIKT

2,4 0,0 12,0

ZADOVOLJ

ZADOVOLJ

stopnja

KONFLIKT

osebnostna

OSEBNOST

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

stopnja zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

KOHEZIV

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

osebnostna

OSEBNOST

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

16.ZADOVOLJ stopnja zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0
KOHEZIV

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

stopnja zadovoljstva 3,6 2,0 1,0 8,0

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0
KOHEZIV

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

OSEBNOST

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

3,6 2,0 1,0 8,0

KOHEZIV

rast 25,3 6,9 8,0 34,0
2,0 1,0 8,0

rast 25,3 6,9 8,0 34,0
1,0 8,0
8,0

KOHEZIV

rast 25,3 6,9 8,0 34,0

OSEBNOST

osebnostna

OSEBNOST

osebnostna

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0
KONFLIKT

osebnostna

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0
KONFLIKT

OSEBNOST

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

KONFLIKT

KOHEZIV

rast 25,3 6,9 8,0 34,0

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

KONFLIKT

KOHEZIV

osebnostna

OSEBNOST

OSEBNOST

osebnostna

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0
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KOHEZIV

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

rast 25,3 6,9 8,0 34,0

OSEBNOST

16. KOHEZIV kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

KONFLIKT

OSEBNOST

OSEBNOST

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

OSEBNOST

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0
19,0

KONFLIKT

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

OSEBNOST

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0
8,0 19,0

KONFLIKT

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

OSEBNOST

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

3,3 8,0 19,0
KONFLIKT

osebnostna

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

14,8 3,3 8,0 19,0
KONFLIKT

OSEBNOST

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

KONFLIKT

kohezivnost 14,8 3,3 8,0 19,0

osebnostna

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

KONFLIKT

rast 25,3 6,9 8,0 34,0
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OSEBNOST

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

16. OSEBNOST osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0
KONFLIKT

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

osebnostna rast 25,3 6,9 8,0 34,0
25,3 6,9 8,0 34,0
6,9 8,0 34,0
8,0 34,0
34,0
KONFLIKT

KONFLIKT
KONFLIKT

KONFLIKT
KONFLIKT

KONFLIKT

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0

16. KONFLIKT konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0
konfliktnost 9,6 2,9 4,0 15,0
9,6 2,9 4,0 15,0
2,9 4,0 15,0
4,0 15,0
15,0
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Kontrolna skupina
Tabela 2: Srednje vrednosti, standardne deviacije ter najmanjše in največje vrednosti, ki so jih
preizkušanke v kontrolni skupini dosegle na vprašalniku družinske socialne klime in pri
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime

VARIABLA OPIS
VARIABLE SREDINA

SD

MIN. MAKS.

kspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0
snost 6,6 1,7 3,0 8,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARMRE

VARIND
VARICO

e

neodvi

intelekt.-

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VAREX

orient. v

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VARCTL

MEJE

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

kohezivnost 6,4 2,3 1,0 9,0

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

VARCON

VARAO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

VARC

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

AVTONOM
OPIS

VARIABLE SREDINA

SD

MIN. MAKS.

kspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0
snost 6,6 1,7 3,0 8,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

SD

MIN. MAKS.

MIN. MAKS.

3,0 9,0

VARIND
VARICO

e

neodvi

intelekt.-

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

6,6 1,8 3,0 9,0
SD

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM
SREDINA

VARMRE

VAREX

orient. v

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VARCTL

MEJE

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

kohezivnost 6,4 2,3 1,0 9,0

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

VARCON

VARAO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

VARC

VARCON

VARC

VARCON
VARC

kohezivnost 6,4 2,3 1,0 9,0

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

kohezivnost 6,4 2,3 1,0 9,0

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

VAREX

VARIND
VAREX

VARIND

ekspresivnost

neodvisnost 6,6

ekspresivnost 6,6 1,8

neodvisnost 6,6 1,7 3,0

PAGE

167

PAGE

MIN. MAKS.

VARC

9,0

VARCON

MAKS.

VARC

kohezivnost 6,4 2,3 1,0 9,0

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

VAREX

ekspresivnost 6,6 1,8 3,0

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARIND

kohezivnost 6,4 2,3 1,0 9,0

ekspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0

VARC

kohezivnost 6,4 2,3 1,0 9,0

VAREX

ekspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0

VARCO

N

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

VARIND

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARAO

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARICO

intelekt.-

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM
VARC

VARMRE

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

orient. v

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

1.

VAREX
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KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

kohezivnost 6,4 2,3 1,0 9,0

VAREX

ekspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

VARIND

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARICO

intelekt.-

N

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

tnost 3,1 1,5 0,0 6,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

ekspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARICO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

VARMRE

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

konflik

orient. v

orient. v

VARARO

VARORG

VARAO

VARCON

intelekt.moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

KOMUNIK

VAREX

VARIND

dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

MEJE

strukt. in hier.

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

kohezivnost 6,4 2,3 1,0 9,0

VARCTL

DRUZINA

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

VARMRE

VARAO

orient. v

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VARCO

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
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6,4 2,3 1,0 9,0

ekspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0

VAREX

5 0,0 6,0

VARIND

dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0
kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VAREX

0 6,0

VARIND

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

VARORG

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

ekspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0

VARICO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARAO

orient. v

orient. v

VARARO
VARMRE

VARORG

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,

intelekt.moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARCON

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARIND

dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

VAREX

orient. v

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
0

AVTONOM

VARAO

moralno-relig.

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VAREX

VARCTL

konfliktnost 3,1 1,5 0,

orient. v

VARARO

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

VARCON

intelekt.-

VARMRE

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

ND

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0
VARICO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VAREX

KOMUNIK

ekspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

9,0

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

MEJE

DRUZINA

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

2,3 1,0 9,0

1,0 9,0

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

MEJE

orient. v

orient. v

VARARO

VARORG

VARAO

intelekt.-

VARMRE

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARICO

konfliktnost 3,1 1,

VARCON

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
ekspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0

ekspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARCON

VARCON

VARAO

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

VARI

orient. v
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dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARICO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

VARMRE

VARORG

orient. v
moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

intelekt.-

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

DRUZINA

KOMUNIK

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

1.

ekspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0

ekspresivnost 6,6 1,8 3,0 9,0
isnost 6,6 1,7 3,0 8,0

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

7 3,0 8,0

VARCON
VARAO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARICO

neodv

intelekt.-

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

VARIND

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARORG

VLOGE

neodvisnost 6,6 1,

VARICO

intelekt.-

orient. v

VARARO

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

1,8 3,0 9,0

VARCON

0 8,0

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARIND

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARAO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

VARCTL

DRUZINA

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

VARIND

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

VARMRE

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

6,6 1,8 3,0 9,0

VARCTL

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

moralno-relig.

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0
VLOGE

VARCON

orient. v

VARARO

VARORG

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARMRE

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

VARCON

VARAO

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

AVTONOM
VAREX
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VARORG

VARICO

intelekt.-

orient. v

VARARO
VARMRE

neodvisnost 6,6 1,7 3,

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

DRUZINA

strukt. in hier.
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družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

VARCON

0

VARAO

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

KOMUNIK

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARORG

moralno-relig.

DRUZINA

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

VARIND

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARMRE

VARORG

V

intelekt.-

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARICO

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

orient. v

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

MEJE

intelekt.-

orient. v

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARCTL

VARA

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

VARCON

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARIND

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

ARAO

VARMRE

VARIND

VARICO

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

AVTONOM

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

MEJE

strukt. in hier.

DRUZINA

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

1.

moralno-relig.

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

VARCTL

intelekt.-

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

VARCON

VARCON

VARICO

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

O

VARMRE

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,

orient. v

VARARO

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VARCTL

VARIND

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

9,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

MEJE

KOMUNIK

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

AVTONOM

3,0 9,0

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

konfliktnost 3,1 1,5 0,0 6,0
dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARIND
VARICO

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARAO

orient. v
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intelekt.-

PAGE

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

VARMRE

VARORG

VARIND

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

orient. v
moralno-relig.

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

1,5 0,0 6,0

VARIND

dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARMRE

VARORG

orient. v

orient. v
moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARAO

intelekt.-

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARICO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

0,0 6,0

VARIND

dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0
rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARICO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

VARCTL

orient. v

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

VARAO

intelekt.-

VARMRE

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARCTL

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

MEJE

KOMUNIK

VARICO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

AVTONOM

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARCTL

DRUZINA

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

3,1 1,5 0,0 6,0

MEJE

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

moralno-relig.

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

orient. v

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
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orient. v

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VLOGE

orient. v

intelekt.-

VARARO

VARORG

VARAO

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
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MEJE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

VARIND

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARICO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARICO

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

moralno-relig.

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

DRUZINA

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0
VARICO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARMRE

VARORG

VARAO

orient. v
moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

orient. v

intelekt.-

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

MEJE

orient. v

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

VARCTL

orient. v

intelekt.-

VARMRE

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

VARAO

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VARIND

KOMUNIK

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0

VARCTL

strukt. in hier.

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

1.

DRUZINA

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

MEJE

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

orient. v

orient. v

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARIND

VARMRE

VARORG

VARAO

intelekt.-

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
6,0

VARCTL

KOMUNIK

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

neodvisnost 6,6 1,7 3,0 8,0
dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0
kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VARAO
VARICO

orient. v

intelekt.-

VARARO
VARMRE

orient. v
moralno-relig.
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vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

VARAO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARORG

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

VARAO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

intelekt.-

orient. v
moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARMRE

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

VARICO

intelekt.-

orient. v

VARARO

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VARCTL

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

3,0 8,0

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARAO

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARMRE

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

VARICO

intelekt.-

orient. v

VARARO

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VARCTL

AVTONOM

VARICO

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

1,7 3,0 8,0

MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARMRE

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

KOMUNIK

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VARCTL

MEJE

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

AVTONOM

DRUZINA

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

6,6 1,7 3,0 8,0

MEJE

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VARCTL
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DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

8,0

VARAO

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARARO
VARMRE

VARORG

VARICO

intelekt.-

orient. v
moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0
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VARCTL

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM
VARAO

VLOGE

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VLOGE

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

KOMUNIK

VARMRE

VARORG

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

VARICO

VARMRE

VARORG

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

intelekt.-

orient. v
moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

4,9 1,5 2,0 8,0

VARICO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

intelekt.-

moralno-relig.

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

AVTONOM

VARICO

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARCTL

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

orient. v

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

MEJE

DRUZINA

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

MEJE

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

orient. v dosežke 4,9 1,5 2,0 8,0

VARCTL

intelekt.-

VARICO

moralno-relig.

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM
VARAO

VARMRE

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

orient. v

VARARO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VARCTL

strukt. in hier.

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

1.

DRUZINA

intelekt.-kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0
VARMRE

VARORG

VLOGE

orient. v

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARARO

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
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MEJE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

VARICO

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VLOGE

VARICO

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARORG

VLOGE

VARICO

VARORG

VLOGE

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

VARARO

orient. v

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

VARMRE

VARORG

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

VARARO

orient. v

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARICO

strukt. in hier.

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

1.

DRUZINA

intelekt.-kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

AVTONOM

orient. v

moralno-relig.

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

MEJE

VARARO

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

VARMRE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

VARCTL

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

intelekt.-kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARICO

strukt. in hier.

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

AVTONOM

KOMUNIK

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VARCTL

DRUZINA

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VARMRE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

8,0

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

intelekt.-kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

orient. v

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VARCTL

VARARO

moralno-relig.

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

2,0 8,0

MEJE

VARMRE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

MEJE

intelekt.-kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

1,5 2,0 8,0

VARCTL

KOMUNIK
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DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

intelekt.-kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARMRE

VARORG

VARARO

orient. v

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0
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kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VARCTL

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

KOMUNIK

rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARMRE

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARARO

VARARO

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARARO

VLOGE

VARORG

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

VLOGE

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
VARARO

orient. v rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

orient. v rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

8,0

KOMUNIK

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

AVTONOM

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

VARCTL

strukt. in hier.

orient. v rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0
VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

1,0 8,0

DRUZINA

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

1,9 1,0 8,0

MEJE

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

orient. v rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARCTL

moralno-relig.

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VARCTL

AVTONOM

orient. v

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

MEJE

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

4,8 1,9 1,0 8,0

MEJE

VARARO

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VARCTL

AVTONOM

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

intelekt.-kult.orient. 4,8 1,9 1,0 8,0

MEJE

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

DRUZINA

VARORG

VLOGE

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARMRE

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
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MEJE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

orient. v rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

VARORG

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

VARORG

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

KOMUNIK

VARCTL

VARORG

DRUZINA

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

KOMUNIK

VARMRE

VARORG

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

VARMRE

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

VARORG

VARMRE

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

1,9 0,0 9,0

MEJE

moralno-relig.

DRUZINA

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARCTL

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

AVTONOM

strukt. in hier.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

4,7 1,9 0,0 9,0

VARCTL

moralno-relig.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

VARMRE

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

orient. v rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

MEJE

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

DRUZINA

orient. v rekreacijo 4,7 1,9 0,0 9,0

VARARO

moralno-relig.

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

AVTONOM

1.

VLOGE

VARMRE

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

AVTONOM
VARARO

KOMUNIK
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DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
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0,0 9,0
vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

moralno-relig.

VARCTL

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

VARORG

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

AVTONOM

moralno-relig.

VARMRE

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0
VARCTL

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

VARORG

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

VARCTL

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VARORG

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0
VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0
organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
4,5 2,0 1,0 8,0

VARCTL

strukt. in hier.

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

DRUZINA

KOMUNIK

moralno-relig. vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

MEJE

DRUZINA

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

vidik 4,5 2,0 1,0 8,0

MEJE

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

VARORG

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

1.

VARMRE

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

MEJE

strukt. in hier.

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

KOMUNIK

9,0

VARMRE

DRUZINA

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

MEJE

moralno-relig.

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

VARORG

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

VARMRE

VARORG

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VLOGE

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0
DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
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MEJE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

VARORG

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VLOGE

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

VARCTL

strukt. in hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0

KOMUNIK

VARCTL

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

strukt. in hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0

KOMUNIK

VLOGE

vloge in

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

VARORG

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

DRUZINA

strukt. in hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0

pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

VARCTL

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0
VLOGE

vloge in

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

VARCTL

hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

vloge in

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

MEJE

VLOGE

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

DRUZINA

AVTONOM

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

MEJE

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

AVTONOM

strukt. in hier.

DRUZINA

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

AVTONOM

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

DRUZINA

1.

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

VARORG

VARORG

VARORG

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

8,0

KOMUNIK

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

VARCTL

AVTONOM

strukt. in hier.

DRUZINA

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0
1,0 8,0

MEJE

organizacija 6,6 1,7 3,0 9,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VARCTL

AVTONOM

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
2,0 1,0 8,0

MEJE

KOMUNIK
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kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

DRUZINA

strukt. in

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

6,6 1,7 3,0 9,0
družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VARCTL

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

VLOGE

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
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meje 4,0 2,1 ,0 8,0

MEJE

AVTONOM

VARCTL

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

VLOGE

VARCTL

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

KOMUNIK

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0
VLOGE

VARCTL

KOMUNIK

VLOGE

KOMUNIK

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

DRUZINA

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

DRUZINA

strukt. in hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

MEJE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

KOMUNIK

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

2,9 1,2 1,0 6,0

DRUZINA

pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

strukt. in hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0

MEJE

VLOGE

vloge in

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

KOMUNIK
AVTONOM

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

DRUZINA

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

VLOGE

strukt. in hier.

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

VARCTL

AVTONOM

DRUZINA

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

AVTONOM

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

MEJE

DRUZINA

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

9,0

MEJE

strukt. in hier.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

MEJE

DRUZINA

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

3,0 9,0

1.

kontrola 2,9 1,2 1,0 6,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

1,7 3,0 9,0

VARCTL

KOMUNIK

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

1,2 1,0 6,0

DRUZINA

pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

strukt. in hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

VLOGE

vloge in

meje 4,0 2,1 ,0 8,0
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KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

AVTONOM

1,0 6,0

DRUZINA

strukt. in hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0

pravila 1,8 1,3 0,0 5,0
KOMUNIK
AVTONOM

MEJE

DRUZINA

KOMUNIK

strukt. in hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

MEJE

KOMUNIK

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

strukt. in hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0
MEJE

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

VLOGE

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

MEJE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

VLOGE

KOMUNIK
AVTONOM

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

KOMUNIK

4,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

KOMUNIK

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
1,3 0,0 4,0

0,0 4,0

KOMUNIK

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

VLOGE

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
1,3 1,3 0,0 4,0

MEJE

vloge in

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

VLOGE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

strukt. in hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0

MEJE

vloge in

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

AVTONOM

VLOGE

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

DRUZINA

MEJE

vloge in

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

KOMUNIK

AVTONOM

VLOGE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

1.

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

strukt. in hier. družine 1,3 1,3 0,0 4,0

AVTONOM

vloge in

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

DRUZINA

VLOGE

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

6,0

AVTONOM

182

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

MEJE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
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vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

KOMUNIK

MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

AVTONOM

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

1.

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

VLOGE

KOMUNIK
AVTONOM

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

KOMUNIK

MEJE

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

KOMUNIK

5,0

MEJE

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

MEJE

AVTONOM

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
8,0

AVTONOM

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

,0 8,0
AVTONOM

KOMUNIK

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

2,1 ,0 8,0
AVTONOM

KOMUNIK

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

4,0 2,1 ,0 8,0
AVTONOM

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0
AVTONOM

KOMUNIK

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

AVTONOM

1.

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

MEJE

AVTONOM

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

MEJE

AVTONOM

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0
1,3 0,0 5,0

0,0 5,0

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

MEJE

1,8 1,3 0,0 5,0

AVTONOM

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

KOMUNIK

AVTONOM

MEJE

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

vloge in pravila 1,8 1,3 0,0 5,0

AVTONOM

meje 4,0 2,1 ,0 8,0

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
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KOMUNIK

1.

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

KOMUNIK

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0

komunikacija 4,5 2,4 0,0 9,0
4,5 2,4 0,0 9,0
2,4 0,0 9,0
0,0 9,0
9,0
1.

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

AVTONOM

AVTONOM

AVTONOM
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AVTONOM
AVTONOM
AVTONOM

AVTONOM

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

AVTONOM

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

AVTONOM

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0

avtonomija 1,7 0,4 1,0 2,0
1,7 0,4 1,0 2,0
0,4 1,0 2,0
1,0 2,0
2,0

16. PROBLEM stil reševanja problem. 1,2 1,0 0,0 4,0
podpora 0,8 1,1 0,0 4,0
KOHEZIV

ZADOVOLJ

ČUSTVA

čust. navez. in

stopnja zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

KONFLIKT

stil reševanja problem. 1,2 1,0 0,0 4,0
podpora 0,8 1,1 0,0 4,0
KOHEZIV

ZADOVOLJ

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

ČUSTVA

čust. navez. in

stopnja zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0
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1,2 1,0 0,0 4,0

ČUSTVA

zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0
OSEBNOST

čust. navez. in podpora 0,8 1,1 0,0 4,0
KOHEZIV

ZADOVOLJ

stopnja

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

1,0 0,0 4,0

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

ČUSTVA

čust. navez. in podpora 0,8 1,1 0,0 4,0

zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0
OSEBNOST

KOHEZIV

ZADOVOLJ

stopnja

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

ČUSTVA

0,0 4,0

čust. navez. in podpora 0,8 1,1 0,0 4,0

zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0
OSEBNOST

KOHEZIV

ZADOVOLJ

stopnja

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

4,0

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

ČUSTVA

čust. navez. in podpora 0,8 1,1 0,0 4,0

zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0
OSEBNOST

KOHEZIV

ZADOVOLJ

stopnja

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

ČUSTVA

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

čust. navez. in podpora 0,8 1,1 0,0 4,0

zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0
OSEBNOST

KOHEZIV

ZADOVOLJ

stopnja

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

16. ČUSTVA čust. navez. in podpora 0,8 1,1 0,0 4,0
zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0

KOHEZIV

ZADOVOLJ

stopnja

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0
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OSEBNOST

186

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

čust. navez. in podpora 0,8 1,1 0,0 4,0

ZADOVOLJ

zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

KOHEZIV

stopnja

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

0,8 1,1 0,0 4,0
KOHEZIV

ZADOVOLJ

stopnja zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

1,1 0,0 4,0
KOHEZIV

KONFLIKT

ZADOVOLJ

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

stopnja zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

0,0 4,0
KOHEZIV

KONFLIKT

ZADOVOLJ

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

stopnja zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

4,0
KOHEZIV

KONFLIKT

ZADOVOLJ

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

stopnja zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0
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usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
ZADOVOLJ

stopnja zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0

KOHEZIV

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

16. ZADOVOLJ stopnja zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0
KOHEZIV

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

KONFLIKT

stopnja zadovoljstva 2,3 1,7 1,0 6,0

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

KOHEZIV

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

OSEBNOST

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

2,3 1,7 1,0 6,0

KOHEZIV

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

1,7 1,0 6,0

KONFLIKT

KOHEZIV

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

1,0 6,0

KOHEZIV

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0
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usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
6,0

KOHEZIV

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

KOHEZIV

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

16. KOHEZIV kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna

Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
rast 25,5 5,5 10,0 34,0

KONFLIKT

kohezivnost 16,1 4,0 7,0 21,0

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

OSEBNOST

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

16,1 4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

4,0 7,0 21,0

OSEBNOST

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

7,0 21,0
KONFLIKT

OSEBNOST

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

Kontingenčne tabele za posamezne
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spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
21,0

OSEBNOST

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

OSEBNOST

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

16. OSEBNOST osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

osebnostna rast 25,5 5,5 10,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

Kontingenčne tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj
prehranjevanja in usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter
pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
Kontingenčne
tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
25,5 5,5 10,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

Kontingenčne tabele za
posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
5,5 10,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

Kontingenčne tabele za
posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
10,0 34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

Kontingenčne tabele za
posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in
34,0

KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0
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usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi kvadrat testa
Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
KONFLIKT

konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

Kontingenčne tabele za posamezne
spremenljivke na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju
družinske socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
16. KONFLIKT konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

Kontingenčne tabele za posamezne spremenljivke
na vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju družinske
socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
konfliktnost 9,5 2,4 0,0 9,0

Kontingenčne tabele za posamezne spremenljivke na
vprašalniku motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju družinske
socialne klime ter pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
9,5 2,4 0,0 9,0

Kontingenčne tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku
motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter
pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
2,4 0,0 9,0

Kontingenčne tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku
motenj prehranjevanja in usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter
pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
0,0 9,0

Kontingenčne tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj
prehranjevanja in usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter
pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
9,0

Kontingenčne tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj
prehranjevanja in usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter
pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
Kontingenčne tabele za posamezne spremenljivke na vprašalniku motenj
prehranjevanja in usmerjenem intervjuju družinske socialne klime ter
pripadajoči izračuni hi - kvadrat testa
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Tabela 3:Kontingenčna tabela in rezultati 2 - testa za var14k (Priprava in izbira hrane je v
naši družini večinoma skrb drugih družinskih članov.)
var14k

21

NE DA
NE DA

4 21

21

0,6 1  0,05
0,6 1  0,05

1 21

KS

1  0,05

1 21

 0,05

1 21

KS

0,6 1  0,05
0,6 1  0,05

TVEGANJE

1 21

KS

0,6 1  0,05

DF TVEGANJE

DF TVEGANJE

1 21

KS

4 21

KS

2

1 21

KS

1 21

KS

4 21

ES

1 21

KS

4 21

ES

1 21

KS

4 21

ES

DA
ES

4 21

ES

1 21
V tabeli 3 so prikazani odgovori preizkušank v eksperimentalni in kontrolni skupini na vprašanje, ali
je priprava in izbira hrane v družini skrb drugih družinskih članov (mame, očeta, sorojenca ali
drugega družinskega člana). Razlika v odgovorih je minimalna in zato statistično nepomembna. Iz
tega lahko zaključimo, da tako mladostnice z nakazanimi motnjami prehranjevanja kot tiste brez
tovrstne motenosti v večini primerov ne pripravljajo hrane za celotno družino.

Tabela 4: Rezultati 2 - testa za var15k (Običajno jem ob obrokih, oz. kadar sem lačna.)
var151k

NE DA

NE DA

14 11

ES
ES

ES

14 11

14 11

14 11

KS
KS

2 20

2 20

KS
KS

KS

2

2 20

2 20

20

2 20

2 20

KS
KS

11

14 11

14 11

ES

DA

ES

2

2 20
KS
KS

2 20

2 20

DF TVEGANJE

11,5 1  0,01

DF TVEGANJE

11,5 1  0,01

TVEGANJE

11,5 1  0,01

11,5 1  0,01
11,5 1  0,01
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1  0,01
 0,01
Tabela 4 prikazuje odgovore poskusnih oseb v eksperimentalni in kontrolni skupini na vprašanje ali
ima redne obroke prehranjevanja, oz. je kadar čuti lakoto. Že iz kontingenčne tabele je razvidno, da se
skupini razlikujeta v številu nikalnih oz. trdilnih odgovorov, pomembnost te razlike pa potrjuje tudi
izračun hi-kvadrata. Mladostnice z nakazano motnjo prehranjevanja se bistveno manj redno
prehranjujejo kot mladostnice brez tovrstnih težav.
Tabela 5: Rezultati 2 - testa za var16k (Večino obrokov zužijem v restavracijah za hitro
prehrano, pri starih starših, v šoli, oz. si v trgovini kupujem prigrizke.)
var16k

NE DA

NE DA

ES

ES

15 10

ES

15 10

ES

DA

15 10

15 10

15 10

KS
KS

KS
KS

16 6
KS
KS

KS

16

16 6

16 6

16 6

KS
KS

10

15 10

ES

2

DF TVEGANJE

0,8 1  0,05

DF TVEGANJE

0,8 1  0,05

TVEGANJE

16 6

16 6

0,8 1  0,05

0,8 1  0,05
0,8 1  0,05
1  0,05

16 6

 0,05

16 6
16 6
6

Tabela 5 kaže odgovore preizkušank v obeh skupinah na vprašanje, ali večino obrokov zaužije izven
doma (v restavracijah za hitro prehrano, v šoli, itd). Iz kontingenčne tabele vidimo, da so odgovori v
eksperimentalni in kontrolni skupini dokaj podobno porazdeljeni, hi-kvadrat je statistično
nepomemben. Večina mladostnic se prehranjuje pretežno doma.

Tabela 6: Rezultati 2 - testa za var17k (Družinski člani imajo težave s telesno težo.)
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var17k

NE DA

NE DA

ES

ES

9 16

ES

9 16

9 16
KS

KS

9 16
16
KS
KS

9 16

ES

DA

9 16

ES

KS
KS

15 7

KS

15 7

7

15 7

15 7

15 7

2

DF TVEGANJE

4,9 1  0,05

DF TVEGANJE

4,9 1  0,05

TVEGANJE

15 7

KS

KS

15 7

4,9 1  0,05

4,9 1  0,05
4,9 1  0,05
1  0,05

15 7

 0,05

15 7
15 7

V tabeli 6 vidimo, kako so preizkušanke v obeh skupinah odgovarjale na vprašanje, ali imajo drugi
družinski člani težave s telesno težo (previsoko oz. prenizko). Hi-kvadrat je statistično pomemben, in
sicer iz frekvenčnih odgovorov vidimo, da težavo s telesno težo pri drugih družinskih članih večkrat
navajajo dekleta, ki se nagibajo k motnjam prehranjevanja. V teh družinah torej pogosteje srečamo
enega ali več družinskih članov, ki ima probleme s telesno težo, pri čemer pa ne moremo z
zagotovostjo trditi, da je v ozadju posameznikove neustrezne telesne teže določena vrsta motnje
prehranjevanja (prevelika ali prenizka telesna teža je lahlo posledica tudi določenih somatskih
obolenj).
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Tabela 7: Rezultati 2 - testa za var18k (V naši družini sta telesni izgled in teža pomembna oz.
zelo pomembna.)
var18k

NE DA

NE DA

11 14

ES
ES

11 14

ES

KS

12 10
2

12 10

12 10

KS

11 14
14

KS

12

KS

12 10

KS

11 14

11 14

11 14

ES

DA

ES

KS
KS

DF TVEGANJE

0,5 1  0,05

DF TVEGANJE

0,5 1  0,05

0,5 1  0,05

12 10

0,5 1  0,05

12 10

1  0,05

12 10

KS

 0,05

12 10

KS

0,5 1  0,05

TVEGANJE

12 10
10
Ali sta telesni izgled in teža v družinah preizkušank pomembna, vidimo iz tabele 7. Dekleta iz
eksperimentalne in kontrolne skupine so na to vprašanje podobno odgovarjala, izračun hi-kvadrata
kaže, da je razlika statistično nepomembna. V obeh skupinah približno v polovici primerov
mladostnice menijo, da sta telesni izgled in teža v družini pomembna oz. nepomembna.

Tabela 8: Rezultati 2 - testa za var20k (Kot otrok sem imela prekomerno ali prenizko telesno
težo.)
var20k

NE DA

ES

17 8

KS

13 9

KS

13 9
13 9

NE DA
DA
ES
ES

ES

17 8

17 8

17 8
KS

KS

17 8
8
KS

17 8

ES

13 9

KS
KS

13 9

9

13 9

13 9
2

13 9
KS
KS

13 9

13 9

DF TVEGANJE

0,4 1  0,05

DF TVEGANJE

0,4 1  0,05

TVEGANJE

0,4 1  0,05

0,4 1  0,05
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0,4 1  0,05

 0,05
1  0,05

Na vprašanje, ali je kot otrok imela neustrezno telesno težo, preizkušanke odgovarjajo podobno, kar
vidimo iz tabele 8. V ekspreimentalni skupini je nekoliko več deklet kot v kontrolni navedlo, da je
imelo v otroštvu neustrezno telesno težo (previsoko oz. prenizko), vendar razlika ni statistično
pomembna.
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Tabela 9: Rezultati 2 - testa za var22k (V naši družini običajno ali včasih jemo skupaj.)
var22k

NE DA

NE DA

ES

ES

4 21

ES

4 21

ES

DA

4 21
KS

4 21

KS

KS
KS

KS

0 22

22

0 22
2

0 22

0 22

0 22

4 21

2,1 1  0,05

DF TVEGANJE

2,1 1  0,05

2,1 1  0,05
1  0,05

0 22

 0,05

0 22

KS

2,1 1  0,05

2,1 1  0,05

0 22

KS

DF TVEGANJE

TVEGANJE

0 22

KS

21
KS

4 21

ES

0 22
Rezultati v tabeli 9 kažejo odgovore preizkušank na vprašanje, ali v družini običajno ali vsaj ob
vikendih in praznikih jedo skupaj. Tudi tu je razlika v odgovorih med eksperimentalno in kontrolno
skupino statistično nepomembna. V večini družin imajo skupne obroke.

Tabela 10:Rezultati 2 - testa za var1dk (Sebi pripravljam posebno hrano).
var1dk

NE DA

NE DA

ES

ES

17 8

17 8

17 8
KS

KS

17 8
8
KS
KS

17 8

17 8

ES

DA
ES

ES

KS
KS

21 1

KS

21 1

1

21 1

21 1

21 1

KS

KS

2

DF TVEGANJE

4,1 1  0,05

DF TVEGANJE

4,1 1  0,05

TVEGANJE

21 1

21 1

4,1 1  0,05

4,1 1  0,05
4,1 1  0,05
1  0,05

21 1

 0,05

21 1
21 1
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Eksperimentalna in kontrolna skupina se pomembno razlikujeta v odgovorih na vprašanje, čigava
skrb je izbira in priprava hrane, kar je razvidno iz tabele 10. Približno tretjina deklet, ki ima težave s
prehranjevanjem, sebi pogosteje pripravljajo posebno hrano.

Tabela 11:Rezultati 2 - testa za var5ak (Najbolje se počutim, če jem kuhane in pripravljene
obroke hrane.)
var5ak

NE DA

NE DA

ES

ES

16 9

16 9
KS

16 9

KS

KS

KS
KS

KS

3 19

19

3 19
2

3 19

3 19

DF TVEGANJE

12,3 1  0,01

DF TVEGANJE

12,3 1  0,01

3 19

16 9
9

16 9

16 9

ES

DA
ES

ES

KS
KS

12,3 1  0,01

3 19

12,3 1  0,01

3 19

1  0,01

3 19

 0,01

3 19

KS

12,3 1  0,01

TVEGANJE

3 19
Skupini se statistično pomembno razlikujeta tudi pri odgovorih na vprašanje, ali se najboljše počuti,
če je kuhane in pripravljene obroke hrane. Dekleta, ki se nagibajo k motnjam prehranjevanja
pogosteje navajajo, da se najboljše počutijo, če ne jedo že kuhane in pripravljene hrane.

Tabela 12:Rezultati 2 - testa za var5ck (Najbolje se počutim, če si lahko sam pripravljam in
izbiram hrano, ne glede na ostalo družino.)
var5ck

NE DA

ES

8 17

KS

20 2

ES

8 17

KS

8 17
NE DA
DA
ES

8 17

ES
ES

8 17

8 17
KS

KS
KS

20 2

20 2

20 2

17
KS
KS

20 2
KS
KS

20 2
20 2

20 2

20 2
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16,9 1  0,01

20 2

TVEGANJE

2

16,9 1  0,01
16,9 1  0,01
1  0,01



2

DF TVEGANJE

16,9 1  0,01

DF TVEGANJE

16,9 1  0,01

 0,01

Na vprašanje, ali se boljše počuti, če si lahko sama izbira in pripravlja hrano ne glede na ostalo
družino, dekleta iz eksperimentalen skupine pogosteje pritrdilno odgovarjajo kot dekleta iz kontrolne
skupine. Razlika je statistično pomembna. Odgovori so prikazani v tabeli 12.

Tabela 13:Rezultati 2 - testa za var6bk (Skupnih obrokov v družini običajno ne maram.)
var6bk

NE DA

NE DA

ES

ES

14 10

ES

14 10

ES

DA

14 10

14 10

14 10

KS
KS

KS
KS

KS

21

21 1

21 1

21 1

KS
KS

10

14 10

ES

21 1
KS
KS

2

DF TVEGANJE

8,7 1  0,01

DF TVEGANJE

8,7 1  0,01

TVEGANJE

21 1

21 1

8,7 1  0,01

8,7 1  0,01
8,7 1  0,01
1  0,01

21 1

 0,01

21 1
21 1
1

V tabeli 13 vidimo, da se skupini statistično pomembno razlikujeta tudi pri odgovorih na postavko,
ne maram skupnih obrokov v družini. Nekoliko manj kot polovica deklet, ki kaže motenost na
področju prehranjevanja, ne mara skupnih družinskih obrokov, medtem ko je v eksperimentalni
skupini samo eno dekle, ki ne mara skupnih obrokov.
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Tabela 14:Rezultati 2 - testa za var7ak (V družini lahko jem tisto, kar želim.)
var7ak

NE DA

12 13

ES

3 1

KS

19

9
NE DA
DA

3 19
2

3 19

KS

3 19

KS

12 13

3 19

KS

12 13

KS

13
KS

KS

12 13

ES

12 13

ES
ES

12 13

ES

6,4 1  0,05

DF TVEGANJE

6,4 1  0,05

6,4 1  0,05

3 19

6,4 1  0,05
1  0,05

3 19

 0,05

3 19

KS

6,4 1  0,05

TVEGANJE

3 19

KS

DF TVEGANJE

3 19
Tabela 14 prikazuje odgovore deklet iz eksperimentalne in kontrolne skupine na vprašanje, ali lahko
v družini je to, kar si želi. Razlika je statistično pomembna. V eksperimentalni skupini je bistveno več
deklet, ki navajajo, da v družini ne morejo jesti tega, kar si želijo.

Tabela 15:Rezultati 2 - testa za var7ck (V družini nihče ni pozoren na to, kaj jem.)
var7ck

NE DA

ES

19 6

KS

22 0

22 0
0

NE DA
DA

ES

ES

19 6

ES

19 6

19 6
KS

KS

19 6
6
KS
KS

22 0

22 0

19 6

ES

KS
KS

22 0

22 0

22 0
KS
KS

22 0

22 0

22 0
2

DF TVEGANJE

4,1 1  0,05

DF TVEGANJE

4,1 1  0,05

TVEGANJE

4,1 1  0,05

4,1 1  0,05
4,1 1  0,05
1  0,05
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 0,05
V družinah deklet, ki se nagibajo k motnjam prehranjevanja, so družinski člani bolj pozorni na to, kaj
mladostnica je, kot v družinah deklet, ki nimajo tovrstne motenosti. Izračun hi-kvadrata kaže, da je
razlika, ki je prikazana v tabeli 15, statistično pomembna.

Tabela 16:Rezultati 2 - testa za var10ak (Kot otrok sem imela normalno telesno težo.)
var10ak

NE DA

7 18

ES

KS

9 1

13

3
NE DA
DA

ES

ES

7 18

ES

7 18

7 18
KS

KS

7 18
18
KS
KS

7 18

ES

KS
KS

9 13

9 13

9 13

KS

2

DF TVEGANJE

0,9 1  0,05

DF TVEGANJE

0,9 1  0,05

TVEGANJE

9 13

KS

9 13

9 13

0,9 1  0,05

0,9 1  0,05
0,9 1  0,05
1  0,05

9 13

 0,05

9 13
9 13

Glede na to postavko se skupini ne razlikujeta pomembno. Dekleta iz eksperimentalne skupine celo
nekoliko pogosteje navajajo normalno telesno težo v otroštvu kot kontrolna skupina, vendar razlika ni
statistično pomembna.
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Naslednje spremenljivke so izvzete iz usmerjenega intrevjuja družinske socialne klime. Odgovori so
v večini primerov razvrščeni v tri kategorije. Kontingenčne tabele ustrezajo številu kategorij
odgovorov, ki so opisane pod vsako tabelo.

Tabela 17: Rezultati 2 - testa za var6 (Kakšno je tvoje mesto v družini?)
var6 1 2 3

7 5 13

ES

KS

18 5

18 5 1

1
1 2 3
2 3
3

7 5 13

ES
ES

7 5 13

7 5 13
5 13
13

KS

KS
KS

KS

KS

18 5 1

1

18 5 1

KS
KS

KS

KS

7 5 13

KS

7 5 13

7 5 13

ES

ES

ES

5 1

18 5 1

18 5 1

2

18 5 1

17,2 2  0,01

DF TVEGANJE

17,2 2  0,01
17,2 2  0,01

TVEGANJE

17,2 2  0,01

18 5 1

18 5 1

DF TVEGANJE

17,2 2  0,01

18 5 1

18 5 1

2  0,01
 0,01

18 5 1

1= imam enakovredno mesto v družini
2= imam večvredno, pomembnejše mesto v družini
3= imam manjvredno, manj pomembno mesto v družini
V tabeli 17 vidimo, da se odgovori med ekspeimentalno in kontrolno skupino statistično pomembno
razlikujejo. Dekleta, ki imajo težave na področju prehranjevanja, svoje mesto v družini pogosteje
doživljajo kot manjvredno, nepomembno, medtem ko dekleta iz kontrolne skupine doživljajo svojo
pozicijo v družini kot enakovredno.

Tabela 18:Rezultati 2 - testa za var8 (Te starši pogostokrat primerjajo z bratom, sestro?)
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var8 1 2 3

13 4 7

ES

KS

12 8

12 8 1

1
1 2 3
2 3
3

13 4 7

13 4 7

KS

4 7

12 8 1

KS

12 8 1
2

12 8 1

13 4 7
7

1

DF TVEGANJE

6,3 2  0,05

DF TVEGANJE

6,3 2  0,05

12 8 1

KS

KS

12 8 1

12 8 1

KS

KS

13 4 7

KS
KS

13 4 7

ES

13 4 7

ES

ES

8 1

ES
ES

6,3 2  0,05

TVEGANJE

6,3 2  0,05

12 8 1

6,3 2  0,05
2  0,05

12 8 1

KS

202

 0,05

12 8 1

12 8 1

KS

1= starši me nikoli ali zelo redko primerjajo s sorojenci
2 =starši me včasih primerjajo s sorojenci
3= starši me zelo pogosto ali vedno primerjajo s sorojenci
Iz tabele 18 je razvidno, da se skupini razlikujeta predvsem v drugi in tretji kategoriji odgovorov.
Razlika je statistično pomembna. Starši deklet, ki se nagibajojo k motnjam prehranjevanja, pogosteje
delajo primerjavo med otroki kot starši deklet iz kontrolne skupine.

Tabela 19: Rezultati 2 - testa za var27 (Se kot družina dobro razumete s sosedi, sorodniki?)
var27 1 2 3

ES

5 12 8

KS

5 1

ES

9 0
1 2 3
2 3
3
ES

ES
ES

ES

5 12 8
5 12 8

5 12 8
5 12 8

5 12 8

5 12 8

KS

KS
KS

KS

5 19 0

5 19 0
5 19 0

5 19 0

KS

5 19 0
5 19 0

12 8

KS

8

5 19 0

KS
KS

KS

KS

5 19 0

5 19 0

5 19 0
5 19 0
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19 0

12,7 2  0,01

TVEGANJE

12,7 2  0,01

0

12,7 2  0,01
2  0,01


2

DF TVEGANJE

12,7 2  0,01

DF TVEGANJE

12,7 2  0,01

 0,01

1= družina se zelo dobro razume z vsemi sosedi
2= družina se razume samo z nekaterim sosedi
3= družina se ne razume s sosedi oz. nima nobenega stika z njimi
Vidimo, da se družine, iz katerih izhajajo dekleta, ki se nagibajo k motnjam prehranjevanja, pogosteje
ne razumejo s sosedi in sorodniki oz. z njimi nimajo nobenega kontakta, so bolj izolirane od svoje
okolice.

Tabela 20:Rezultati 2 - testa za var30 (Ali se starši zanimajo za tvoje hobije, prijatelje, šolo?)
var30 1 2 3
1 2 3
2 3
3

ES
ES

ES

15 5 4

15 5 4

15 5 4

ES

15 5 4

ES

15 5 4
KS
KS
KS

KS

KS

22

22 2 0

2 0
0

22 2 0

22 2 0

22 2 0

2

DF TVEGANJE

DF TVEGANJE
ES

15 5 4

KS

22 2 0

15 5 4

KS

5 4

22 2 0

4

KS
KS

KS
KS

22 2 0

22 2 0

22 2 0

TVEGANJE

8,2 2  0,05
8,2 2  0,05

8,2 2  0,05

8,2 2  0,05
8,2 2  0,05
2  0,05
 0,05

22 2 0

22 2 0
1= družina se zanima za moje hobije,...
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2= družina se ne zanima za moje hobije,...
3= družina pretirano kontrolira moje življenje,...
Dekleta iz ekperimentalne skupine pogosteje menijo, da se družina ne zanima za to, kaj počnejo oz.
da je nihovo zanimanje bolj usmerjeno v pretirano kontrolo vedenja kot resnično zanimanje. Rzlika
med skupinama je statistično pomembna.

Tabela 21:Rezultati 2 - testa za var36 (Kdo v družini se najmanj pogovarja z ostalimi
družinskimi člani?)

var36 1 2 3

6 12 3

ES

KS

1 1

11 12

1 12
1 2 3
2 3
3

6 12 3

ES

6 12 3

6 12 3

ES
ES

6 12 3

ES

ES

KS

12 3
3

KS

KS
KS

1 11 12

1 11 12

KS

1 11 12

1 11 12

1 11 12

KS

6 12 3

KS

KS

KS

6 12 3

KS

12

1 11 12
1 11 12

2

DF TVEGANJE

9,6 2  0,05

DF TVEGANJE

9,6 2  0,05

TVEGANJE

9,6 2  0,05

9,6 2  0,05
9,6 2  0,05

1 11 12

1 11 12

2  0,05
 0,05

1 11 12
1 11 12

1= v družini se najmanj pogovarjam jaz
2= v družini se najmanj pogovarja nekdo od drugih družinskih članov
3= nihče se ne pogovarja manj
Medtem ko dekleta iz kontrolne skupine v polovici primerov navajajo, da se nihče od družinskih
članov ne pogovarja bistevno manj od ostalih, pa dekleta iz eksperimentalne skupine v četrtini
primerov menijo, da so to one, oz. približno polovica jim meni, da je to mama, oče ali sorojenec.
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Tabela 22: Rezultati 2 - testa za var37 (Ali pogovor v družini največkrat poteka v parih,
trojkah, oz. se pogovarja cela družina?)
var37 1 2 3 4

ES

5 5 12 3

KS

1 0 21 2

KS
KS

1 2 3 4

5 5 12 3

ES

KS

1 0

ES

0 21 2

5 5 12 3

KS

1 0 21

21 2

2
3 4
4

2

5 5 12 3

5 5 12 3

ES

ES
ES

ES

1 0 21 2
1 0 21 2

21 2
2 3 4

1 0 21 2

5 5 12 3

5 5 12 3
5 5 12 3

KS

KS
KS
KS

KS

1 0 21 2

1 0 21 2

1 0 21 2

1 0 21 2
1 0 21 2

2

DF TVEGANJE

12,5 3  0,05

DF TVEGANJE

12,5 3  0,05
12,5 3  0,05

TVEGANJE

12,5 3  0,05
12,5 3  0,05

5 12 3

KS

1 0 21 2

12 3

KS

3

1 0 21 2

KS

1 0 21 2

3  0,05
 0,05

1= pogovor v družini poteka v parih
2= pogovor v družini poteka v trojkah
3= pogovarja se cela družina
4= pogovor poteka odvisno od situacije
V družinah deklet, ki se nagibajo k motnjam prehranjevanja, se pogosteje pogovarjajo v parih ali
trojkah, ki izključujejo enega ali več družinskih članov, manj pogosto pa v pogovoru sodeluje cela
družina. V družinah deklet iz kontrolne skupine pogovor največkrat poteka med vsemi družinskimi
člani. Izračun hi-kvadrata kaže, da je razlika v načinu komunikacije statistično pomembna.
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Tabela 23: Rezultati 2 - testa za var41 (Se jasno izražate, ko govorite, ali je kdaj šele iz same
situacije oz. vedenja jasno, kaj je mislil posameznik povedati?)
var41 1 2 3
1 2 3
2 3

6 16 3

6 16 3

6 16 3
6 16 3

KS
KS

KS
KS

9 0

15 9 0

0

15 9 0
15 9 0
2

15 9 0

DF TVEGANJE

10,2 2  0,05

DF TVEGANJE

10,2 2  0,05

15 9 0

KS

16 3

15

15 9 0

KS

3

KS

KS

KS

KS
KS

6 16 3

ES

ES
ES

6 16 3

ES
ES

3

6 16 3

ES

10,2 2  0,05

TVEGANJE

10,2 2  0,05

15 9 0

10,2 2  0,05

15 9 0

2  0,05

15 9 0

 0,05

15 9 0
15 9 0

1= večina družinskih članov se vedno jasno izraža
2= večina družinskih članov se včasih jasno, včasih nejasno izraža
3= večina družinskih članov se nikoli ne izraža jasno
Razlika v odgovorih med eksperimentalno in kontrolno skupino je statistično pomembna.
Posamezniki se v družinah, iz katerih izhajajo dekleta z nakazanimi motnjami prehranjevanja,
pogosteje nejasno izražajo, sporočajo po “ovinkih”. V družinah deklet iz kontrolne skupine je
komunikacija med družinskimi člani bistveno bolj jasna, razumljiva.

Tabela 24: Rezultati 2 - testa za var521 (Ali lahko oceniš, koliko se v vaši družini pogovarjate
med seboj v primerjavi z drugimi družinami, ki jih poznaš?)
var521 1 2 3
1 2 3
2 3
3

ES
ES
ES

ES

7 16 1

7 16 1
7 16 1

7 16 1

KS
KS
KS

KS

9

7 16 1

ES

KS

9 9 6

9 9 6
9 9 6

9 9 6

ES

7 16 1

KS

7 16 1
16 1
1

KS
KS

KS

9 9 6
9 9 6

9 9 6

9 9 6
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KS

9 9 6

9 9 6

KS

6,2 2  0,05

DF TVEGANJE

6,2 2  0,05

TVEGANJE

6,2 2  0,05

9 9 6

6,2 2  0,05

9 6

2  0,05

6

 0,05
2

6,2 2  0,05

DF TVEGANJE

1= v primerjavi s povprečno družino se v naši družini pogovarjamo več
2= v primerjavi s povprečno družino se v naši družini pogovarjamo manj
3= v primerjavi s povprečno družino se v naši družini pogovarjamo enako
V družinah deklet z nakazanimi motnjami prehranjevanja je manj medosebne komunikacije kot v
družinah deklet iz kontrolne skupine. Slabi dve tretjinji jih meni, da se v njihovi družini pogovarjajo
manj kot v ostalih družinah, ki jih poznajo. Razlika je statistično pomembna.

Tabela 25: Rezultati 2 - testa za var69 ( Ali probleme običajno rešujete na že poznan način ali
iščete tudi druge možnosti?)
var69 1 2 3

ES

0 14 9

KS

2 2

2 20 2

0 2
1 2 3
2 3
3

0 14 9

0 14 9

ES
ES

0 14 9

0 14 9

ES
ES

ES

0 14 9

9
KS
KS

2 20 2

2 20 2

KS
KS

2 20 2

2

2 20 2

KS

2 20 2

2 20 2

2 20 2

KS

KS

KS

KS

KS

0 14 9
14 9

20 2

2 20 2
2 20 2

2 20 2

2

DF TVEGANJE

8,6 2  0,05

DF TVEGANJE

8,6 2  0,05

TVEGANJE

8,6 2  0,05

8,6 2  0,05
8,6 2  0,05
2  0,05
 0,05
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1= kadar je način reševanja problemov učinkovit, ga ne spreminjamo
2= kadar je način rešavenja problemov neučinkovit, iščemo nove možnosti
3= čeprav je način reševanja problemov neučinkovit, ne iščemo novih možnosti
Odgovori v tabeli kažejo, da družine, iz katerih izhajajo dekleta z nakazanimi motnjami
prehranjevanja, pogosteje vztrajajo pri starem vzorcu reševenja problemov in ne iščejo novih strategij,
čeprav so stari vzorci neučinkoviti in ne pripeljajo do rešitve problema. Razlika med skupinama je
statistično pomembna.

Tabela 26: Rezultati 2 - testa za var80 (Poskušaj oceniti, v kolikšni meri si zadovoljna s svojim
zunanjim izgledom in osebnostjo.)
var80 1 2 3

3 11 11

ES

KS

16

7 0

7 0
1 2 3
2 3
3

ES
ES

3 11 11

3 11 11

3 11 11
11 11
11

KS
KS

KS

KS

KS
KS

16 7 0

16 7 0
16 7 0

KS

16 7 0

16 7 0

16 7 0

KS

3 11 11

KS
KS

3 11 11

3 11 11

ES
ES

ES

0

16 7 0

2

DF TVEGANJE

25,8 2  0,01

DF TVEGANJE

25,8 2  0,01
25,8 2  0,01

TVEGANJE

25,8 2  0,01
25,8 2  0,01

16 7 0

2  0,01
 0,01

16 7 0

16 7 0
16 7 0

1= zadovoljna sem s svojim zunanjim izgledom in osebnostjo
2= srednje sem zadovoljna s svojim zunanjim izgledom in osebnostjo
3= nezadovoljna sem s svojim zunanjim izgledom in osebnostjo
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Razlika v odgovorih med eksperimentalno in kontrolno skupino je očitna že iz porazdelitve
odgovorov v kontingenčni tabeli. Dekleta z nakazanimi motnjami prehranjevanja so bistveno bolj
nezadovoljne s svojo zunanjostjo in osebnostnimi lastnostmi kot dekleta iz kontrolne skupine. To
potrjuje tudi izračun hi-kvadrata, ki je statistično pomemben.

Tabela 27: Rezultati 2 - testa za var81 (Poskušaj oceniti v kolikšni meri si zadovoljna s svojo
družino in se v njej dobro počutiš.)

var81 1 2 3
1 2 3
2 3
3

ES
ES

14 4 7

14 4 7

ES

14 4 7

KS
KS

4 7

16 8 0

KS
KS

KS

KS

KS

16

16 8 0

8 0
0

16 8 0

16 8 0

16 8 0

16 8 0

KS

7

KS

KS

14 4 7
KS

14 4 7

14 4 7

14 4 7

ES

ES

ES

16 8 0

16 8 0

16 8 0

16 8 0

2

DF TVEGANJE

DF TVEGANJE
TVEGANJE

11,2 2  0,01
11,2 2  0,01

11,2 2  0,01

11,2 2  0,01
11,2 2  0,01
2  0,01
 0,01

16 8 0
1= zadovoljna sem s svojo družino
2= srednje sem zadovoljna s svojo družino
3= nezadovoljna sem s svojo družino

Dekleta iz eksperimentalne skupine pogosteje izražajo nezadovoljstvo s svojo družino kot dekleta iz
kontrolne skupine. Tudi tukaj je razlika statistično pomembna.

Tabela 28: Rezultati 2 - testa za var86 (Kaj v družini bi spremenila, če bi lahko?)

PAGE

209

PAGE

var86 1 2 3

ES

12 6 7

KS

5 4

14
2 3

ES
ES

ES

12 6 7

12 6 7

12 6 7

ES

12 6 7

ES

12 6 7

KS
KS

6 7

5 4 14

KS
KS

KS

KS

5 4 14

5 4 14

5 4 14

5 4 14

5 4 14

KS

KS

KS

KS

12 6 7
7

4 14
14

1 2 3
3

210

5 4 14

5 4 14

5 4 14

DF

TVEGANJE

DF TVEGANJE
TVEGANJE

5,7 2  0,05
5,7 2  0,05

5,7 2  0,05

5,7 2  0,05
5,7 2  0,05
2  0,05
 0,05

5 4 14

5 4 14
1= v družini bi spremenila odnose med družinskimi člani
2= v družini ne bi ničesar spremenila
3= v družini bi spremenila druge stvari, ki me motijo
Razlika v odgovorih na zgornje vprašanje ni statistično pomembna, vendar lahko iz kontingenčne
tabele vidimo, da si dekleta iz ekperimentalne skupine pogosteje želijo spremeniti odnose med
družinskimi člani (več pogovora, več skupaj preživetega časa, boljše razumevanje in podobno).
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Analiza variance
S pomočjo izračunov enosmerne analize variance sem ugotavljala, na katerih področjih družinskega
funkcioniranja se družine, iz katerih izhajajo dekleta z nakazanimi motnjami prehranjevanja,
pomembno razlikujejo od družin iz katerih izhajajo dekleta, ki ne kažejo tovrstne motenosti. Kjer so
razlike statistično pomembne, so spremenljivke in njihovi pripadajoči statistični izračuni poudarjeni s
krepkim tiskom, stopnja tveganja pa je označena na nivoju 1% ali 5% verjetnosti.
Razlike sem testirala na vprašalniku družinske socialne klime in usmerjenem intervjuju družinske
socialne klime.

Tabela 29: Srednje vrednosti in standardni odkloni na vprašalniku družinske socialne klime
ter testiranje razlik med ES in KS z enosmerno analizo variance

SD ES

SREDINA KS

5,3 2,6 6,4 2,6 2,5

VAREX

VARIABLA SREDINA ES
VARC

3,1 1,5 4,1 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARORG

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

SD ES

SREDINA KS

5,3 2,6 6,4 2,6 2,5

VAREX

3,1 1,5 4,1 **
VARAO

VARCON

4,3 2,5

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4
5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

SREDINA ES
VARC

VARICO

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

TVEGANJE

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARIND

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARAO

SD KS F VREDNOST

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

TVEGANJE

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARIND

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

SD KS F VREDNOST

VARCON

4,3 2,5

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4
5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6
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25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

SREDINA KS

5,3 2,6 6,4 2,6 2,5

SD KS F VREDNOST

VAREX

3,1 1,5 4,1 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

SD KS F VREDNOST

5,3 2,6 6,4 2,6 2,5

VAREX

3,1 1,5 4,1 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

5,3 2,6 6,4 2,6 2,5

VAREX

3,1 1,5 4,1 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

5,3 2,6 6,4 2,6 2,5

VAREX

3,1 1,5 4,1 **
VARAO

VARCON

4,3 2,5

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4
5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
F VREDNOST

VARC

TVEGANJE

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARIND

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

OSEBNOST

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
SD KS F VREDNOST

VARAO

4,3 2,5

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

VARCON

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

VARC

* stopnja

TVEGANJE

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARIND

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARAO

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

** stopnja tveganja 0,05
SREDINA KS

VARC

4,3 2,5

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARORG

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

VARCON

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

TVEGANJE

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARIND

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARAO

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
SD ES

VARC

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

KONFLIKT
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5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

TVEGANJE

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARIND
VARICO

VARCON

4,3 2,5

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4
5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
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VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

VARORG

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
TVEGANJE

VARC

5,3 2,6 6,4 2,6 2,5

VAREX

3,1 1,5 4,1 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

VARC

VARIND

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARAO

VARCON

4,3 2,5

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4
5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

5,3 2,6 6,4 2,6 2,5

VAREX

3,1 1,5 4,1 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARIND

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARAO

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARCON

4,3 2,5

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4
5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

1.
VARC

5,3 2,6 6,4 2,6 2,5

VAREX

3,1 1,5 4,1 **
VARAO

VARIND

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL
OSEBNOST

tveganja 0,01

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

VARCON

4,3 2,5

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4
5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
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5,3 2,6 6,4 2,6 2,5
4,1 **

VAREX

VARIND

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

2,6 6,4 2,6 2,5
**

VAREX

VARIND

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARAO

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

VARCON

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

6,4 2,6 2,5

VAREX

VARIND

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARAO

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

VARCON

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

2,6 2,5

VAREX

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

VARAO

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01
2,5

4,3 2,5 3,1 1,5

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARAO

VARICO

VARCON
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VARCON

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **
5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

VAREX

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARCON

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

VARAO

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **
5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6
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25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARCON

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

VARAO

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

VARCON

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

VARAO

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **
5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VAREX

VARCON

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

VARAO

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **
5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARCON

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

tveganja 0,01

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

** stopnja tveganja 0,05

5,1 2,5 6,6 1,8 5,2 **

OSEBNOST

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARIND

1.

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

VAREX

VAREX

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

KONFLIKT

VARAO

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **
5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
2,5 6,6 1,8 5,2 **

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

VARCON
VARAO

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
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3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARMRE

VARCTL

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

tveganja 0,01

VARCON

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

* stopnja

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

5,2 **

VARCON

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

VARCON

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

OSEBNOST

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

** stopnja tveganja 0,05

1,8 5,2 **

VARAO

VARAO

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

**

* stopnja

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

VARCON

VARIND

VARAO

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

** stopnja tveganja 0,05
6,6 1,8 5,2 **

VARAO
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VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
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VARCON

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARAO

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

* stopnja

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
VARIND

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
2,5 3,1 1,5 4,1 **

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
3,1 1,5 4,1 **

VARAO

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

VARICO

4,3 2,5 3,1 1,5 4,1 **

VARAO

KOHEZIV

VARIND

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

VARAO

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

** stopnja tveganja 0,05

VARCON

VARAO

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

1.

VARORG

VARIND

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6
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25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

VARIND

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

VARIND

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARAO

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

* stopnja

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARAO

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARAO

* stopnja

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

VARIND

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL
OSEBNOST

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

** stopnja tveganja 0,05

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

tveganja 0,01

VARAO

** stopnja tveganja 0,05

4,1 **

1.

5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARICO

VARIND

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

1,5 4,1 **

**

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

KONFLIKT
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VARAO

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **
5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
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5,6 2,6 6,6 1,7 2,4

VARAO

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARAO

* stopnja

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
6,6 1,7 2,4

VARAO

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

1,7 2,4

VARAO

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
VARAO

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL
OSEBNOST

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

** stopnja tveganja 0,05
2,6 6,6 1,7 2,4

2,4

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

tveganja 0,01

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

VARAO

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **
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VARCTL

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01
VARAO

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

tveganja 0,01

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
2,0 4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARICO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
4,9 1,5 4,0 **

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

KONFLIKT

VARORG

5,9 2,0 4,9 1,5 4,0 **

OSEBNOST

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

VARICO

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

VARAO

KOHEZIV

** stopnja tveganja 0,05

VARCTL

1.

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
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VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
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1,5 4,0 **

VARICO

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARMRE

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

tveganja 0,01

VARICO

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

tveganja 0,01
VARICO

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARARO

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **
14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARARO

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARARO
VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARMRE

* stopnja

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

VARMRE

* stopnja

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

KOHEZIV

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

OSEBNOST

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARARO
VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

VARMRE

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

** stopnja tveganja 0,05

VARCTL

1.

KOHEZIV

VARORG

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

VARMRE

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

**

VARARO

** stopnja tveganja 0,05

4,0 **
VARMRE

VARORG

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

VARICO

5,0 2,6 4,8 1,9 0,04

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
2,6 4,8 1,9 0,04

VARARO

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6
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25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

VARARO

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

VARARO

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

VARARO

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
VARARO

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARMRE

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

VARARO

OSEBNOST

VARORG

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

1.

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

** stopnja tveganja 0,05
0,04

VARARO

KOHEZIV

VARORG

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

VARMRE

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

** stopnja tveganja 0,05
1,9 0,04

VARMRE

* stopnja

5,1 2,3 4,7 1,9 0,5

VARORG

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

VARMRE

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

** stopnja tveganja 0,05
4,8 1,9 0,04

VARMRE

KONFLIKT
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VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
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5,1 2,3 4,7 1,9 0,5
3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARMRE

VARCTL

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
2,3 4,7 1,9 0,5
3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARMRE

VARCTL

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
4,7 1,9 0,5
3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARMRE

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

VARMRE

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

tveganja 0,01
VARMRE

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARORG

* stopnja

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

* stopnja

VARORG

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

VARMRE
VARCTL

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

VARORG

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01
VARMRE

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

** stopnja tveganja 0,05

VARCTL

1.

KOHEZIV

3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

VARMRE

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

** stopnja tveganja 0,05

1,9 0,5

0,5

VARORG

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
3,7 1,5 4,5 2,0 2,3

VARCTL

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6
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25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
3,7 1,5 4,5 2,0 2,3
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

VARCTL

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
1,5 4,5 2,0 2,3

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

VARCTL

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
4,5 2,0 2,3

VARORG

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

VARCTL

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

tveganja 0,01
2,0 2,3

KONFLIKT
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5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **
KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
VARORG

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARCTL

OSEBNOST

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
2,3

VARORG

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARCTL

OSEBNOST

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
VARORG

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARCTL

OSEBNOST

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
VARORG

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

OSEBNOST

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
1.

VARORG

KOHEZIV

5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

VARCTL
OSEBNOST

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02
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9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

KONFLIKT

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
5,5 1,9 6,6 1,7 4,2 **
KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

VARCTL

OSEBNOST

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
1,9 6,6 1,7 4,2 **
KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

VARCTL

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

OSEBNOST

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
6,6 1,7 4,2 **

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

VARCTL

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

OSEBNOST

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
1,7 4,2 **

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

VARCTL

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

OSEBNOST

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
4,2 **

VARCTL

OSEBNOST

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

tveganja 0,01
**

tveganja 0,01
VARCTL

tveganja 0,01
1.

KONFLIKT

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

VARCTL

OSEBNOST

tveganja 0,01

tveganja 0,01

* stopnja

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
KOHEZIV

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **
OSEBNOST

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

KOHEZIV

KONFLIKT

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

OSEBNOST

KOHEZIV

** stopnja tveganja 0,05

VARCTL

OSEBNOST

4,1 2,2 2,9 1,2 5,3 **

KOHEZIV

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
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2,2 2,9 1,2 5,3 **
OSEBNOST

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

tveganja 0,01

KONFLIKT

KOHEZIV

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

tveganja 0,01

* stopnja

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6
KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KOHEZIV

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

KONFLIKT

tveganja 0,01

** stopnja tveganja 0,05

5,3 **

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KOHEZIV

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

** stopnja tveganja 0,05
1,2 5,3 **

OSEBNOST

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

** stopnja tveganja 0,05
2,9 1,2 5,3 **

OSEBNOST

KOHEZIV
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9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

OSEBNOST

* stopnja

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
**

KOHEZIV

KONFLIKT

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

OSEBNOST

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KOHEZIV
KONFLIKT

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
1.

KOHEZIV

14,7 3,3 16,1 4,0 1,6

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

OSEBNOST

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
14,7 3,3 16,1 4,0 1,6
KONFLIKT

OSEBNOST

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
3,3 16,1 4,0 1,6
KONFLIKT

OSEBNOST

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
16,1 4,0 1,6
KONFLIKT

OSEBNOST

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
4,0 1,6
KONFLIKT

OSEBNOST

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02
* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
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1,6

OSEBNOST

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

stopnja tveganja 0,01
OSEBNOST

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

*

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

*

** stopnja tveganja 0,05

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

tveganja 0,01
1.

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

** stopnja tveganja 0,05

stopnja tveganja 0,01
OSEBNOST

KONFLIKT

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja

** stopnja tveganja 0,05
25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

OSEBNOST

stopnja tveganja 0,01

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

KONFLIKT

*

** stopnja tveganja 0,05

25,3 6,9 25,5 5,5 0,02

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

KONFLIKT

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja 0,05
6,9 25,5 5,5 0,02

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja 0,05
25,5 5,5 0,02

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja 0,05
5,5 0,02

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja tveganja 0,01

**

stopnja tveganja 0,05
0,02

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

KONFLIKT

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja

tveganja 0,05
KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
1.

KONFLIKT

9,6 2,9 9,5 2,0 0,03

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja

0,05
9,6 2,9 9,5 2,0 0,03
2,9 9,5 2,0 0,03
9,5 2,0 0,03
2,0 0,03
0,03

* stopnja tveganja 0,01
* stopnja tveganja 0,01

* stopnja tveganja 0,01

* stopnja tveganja 0,01
* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja 0,05

* stopnja tveganja 0,01

* stopnja tveganja 0,01

* stopnja tveganja 0,01

** stopnja tveganja 0,05
** stopnja tveganja 0,05
** stopnja tveganja 0,05
** stopnja tveganja 0,05

** stopnja tveganja 0,05

** stopnja tveganja 0,05
** stopnja tveganja 0,05
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Na vprašalniku družinske socialne klime, ki meri karakteristike socialnega okolja, se eksperimentalna
in kontrolna skupina statistično pomembno razlikujeta na petih podskalah (od desetih) in sicer:
ekspresivnost (varex), konfliktnost (varcon), usmerjenost v dosežke (varao), organizacija (varorg) in
kontrola (varctl).
Ekspresivnost in konfliktnost (poleg kohezivnosti) ocenjujeta kvaliteto oz. karakteristike medosebnih
odnosov, usmerjenost v dosežke (poleg neodvinosti, intelektualno-kulturne usmerjenosti in
usmerjenosti v aktivnost - rekreacijo ter moralno-religioznega vidika) meri osebnostno rast
posameznikov v družini, organizacija in kontrola pa osvetlita način vzdrževanja ravnotežja v
družinskem sistemu.
Iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da družinski člani, v katerih živijo dekleta, ki izražajo
motenost na področju prehranjevanja, manj neposredno izražajo svoja občutja, pogosto jih obdržijo
zase in tudi svojih osebnih problemov ne delijo z nekom iz družine. Družinski člani se ne podpirajo v
odkritem izražanju in vedenju. Čustva se prikrivajo oz. jih posamezniki obdržijo zase, redko se
odkrito izraža jeza. Izražanje lastnih občutij ogroža posameznike, zato so družinski člani zelo pozorni
na to, kaj rečejo drug drugemu.
Na drugi strani pa je v teh družinah tudi več neustrezno izražene jeze in agresije med družinskimi
člani, stopnja konfliktnosti je velika, saj ni prostora za odkrit in konstruktiven pogovor. Zadržane
vsebine tako prebijejo v obliki destruktivnih elementov in za kratek čas razelektrijo napeto ozračje.
Na podskali kohezivnost, ki tudi meri odnose med družinskimi člani, se skupini ne razlikujeta
pomembno med seboj, čeprav sem pričakovala razlike. Dobljeni rezultat si razlagam s tem, da so
znotraj ekspreimentalne skupine na eni strani družine, kjer je stopnja kohezivnosti izjemno nizka
(nepovezane), na drugi strani pa skupine, kjer je stopnja kohezivnosti izjemo visoka in meji na
prepletenost, česar pa ne moremo prepoznati iz skupinskega rezultata.
Družine deklet v eksperimentalni skupini so tudi bolj usmerjene v dosežke, predvsem tiste, ki jih ceni
in podpira družba (uspeh v šoli, napredovanje v službi ipd). Poudarja in spodbuja se tekmovalnost,
pomembno je biti najboljši in nikoli stvari niso narejene tako dobro, da ne bi mogle biti še boljše.
Prostemu času in zabavi se namenja malo prostora, saj velja pravilo “delo pred igro”. Na podskalah
individualnost, intelektualno-kulturna usmerjenost, usmerjenost v aktivnost - rekreacijo ter podskali
moralno religiozni vidik, ki tudi merijo osebnostno rast oz. usmerjenost k ciljem, se skupini ne
razlikujeta pomembno med seboj.
Organizacija družinskega življenja je manj jasna in strukturirana. Družinske aktivnosti so manj
načrtovane, prav tako so manj jasno opredeljene naloge posameznikov, pa tudi iz tega izhajajoča
porazdelitev odgovornosti med posameznimi družinskimi člani.
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Kontrola vedenja je v teh družinah večja. Večino odločitev sprejema en družinski član ne glede na
mnenje ostalih. V družini obstaja vrsta pravil, ki jih morajo družinski člani upoštevati, čeprav so
lahko dokaj rigidna, neprilagodljiva, preživeta. Neupoštevanju pravil sledi kazen.

Tabela 30: Srednje vrednosti in standardni odkloni na usmerjenem intervjuju družinske
socialne klime ter testiranje razlik med ES in KS z enosmerno analizo variance

VARIABLA SREDINA ES
VREDNOST TVEGANJE

SD ES

SREDINA KS

2,9 1,5 1,3 1,3 15,4 *

DRUZINA

SD ES

SREDINA ES
VREDNOST TVEGANJE

SREDINA KS

SREDINA KS
VREDNOST TVEGANJE

DRUZINA

2,9 1,5 1,8 1,3

VLOGE

2,9 1,5 1,8 1,3

VLOGE

2,9 1,5 1,8 1,3

VLOGE

2,9 1,5 1,8 1,3

VLOGE

2,9 1,5 1,8 1,3

VLOGE

2,9 1,5 1,8 1,3

SD KS F

SREDINA KS

2,9 1,5 1,3 1,3 15,4 *

DRUZINA

VLOGE

SD KS F

2,9 1,5 1,3 1,3 15,4 *

DRUZINA

SD ES
VREDNOST TVEGANJE

SD KS F

SD KS F

2,9 1,5 1,3 1,3 15,4 *
SD KS F

VREDNOST TVEGANJE

DRUZINA

2,9 1,5 1,3 1,3 15,4 *
F

VREDNOST TVEGANJE
TVEGANJE
EJE

DRUZINA

DRUZINA

2,9 1,5 1,3 1,3 15,4 *

2,9 1,5 1,3 1,3 15,4 *

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

AVTONOM
ČUSTVA

DRUZINA

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7
2,9 1,5 1,3 1,3 15,4 *
4 4,0 2,1 4,3 **

AVTONOM
ČUSTVA

1.

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

DRUZINA

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *

VLOGE

M

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

PROBLEM

KOMUNIK

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

KOMUNIK

MEJE

5,4 2,

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *
4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

PROBLEM
ZADOVOLJ

2,9 1,5 1,3 1,3 15,4 *
2,4 4,0 2,1 4,3 **

VLOGE

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

VLOGE

KOMUNIK

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *

MEJE

5,4

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *
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AVTONOM
ČUSTVA

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

2,9 1,5 1,3 1,3 15,4 *
1,5 1,3 1,3 15,4 *
1,3 1,3 15,4 *
1,3 15,4 *
MUNIK
AVTONOM
ČUSTVA

15,4 *
K

VLOGE

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *

VLOGE

VLOGE

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *

VLOGE

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

MEJE

MEJE

MEJE

MEJE

5,4 2,4 4,0 2,1

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

KO

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *
2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

PROBLEM

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7
VLOGE

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

MEJE

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

KOMUNI

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

AVTONOM
ČUSTVA

*

PROBLEM
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2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

PROBLEM

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *

VLOGE

MEJE

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

KOMUNIK

7,7

5,6 4,5 2,4 7,8 *
AVTONOM
ČUSTVA
VLOGE

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

PROBLEM

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *

MEJE

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

KOMUNIK

7,7 5,

6 4,5 2,4 7,8 *
AVTONOM
ČUSTVA

1.

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

PROBLEM

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

VLOGE

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *

MEJE

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

KOMUNIK

7,

7 5,6 4,5 2,4 7,8 *
AVTONOM
ČUSTVA

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

2,9 1,5 1,8 1,3 7,3 *
4 7,8 *
ČUSTVA

AVTONOM

MEJE

ZADOVOLJ

MEJE

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

1,5 1,8 1,3 7,3 *

PROBLEM

ZADOVOLJ

PROBLEM

AVTONOM

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

ČUSTVA

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

ZADOVOLJ

7,7 5,6 4,5 2,

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

8 *

KOMUNIK

PROBLEM

KOMUNIK

7,7 5,6 4,5 2,4 7,

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **
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1,8 1,3 7,3 *

MEJE

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

AVTONOM
ČUSTVA

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

1,3 7,3 *

MEJE

AVTONOM
ČUSTVA

MEJE

AVTONOM
ČUSTVA

MEJE

AVTONOM
ČUSTVA
MEJE

1.

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

ČUSTVA

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **
7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

PROBLEM

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7
2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

AVTONOM

PROBLEM

KOMUNIK

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **
4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

PROBLEM
ZADOVOLJ

KOMUNIK

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

ZADOVOLJ

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0
4,3 **

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

PROBLEM

KOMUNIK

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

AVTONOM

KOMUNIK

ZADOVOLJ

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0
2,1 4,3 **

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

AVTONOM

ČUSTVA

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

KOMUNIK

4,0 2,1 4,3 **

ČUSTVA

KOMUNIK

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

AVTONOM

ČUSTVA

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,4 4,0 2,1 4,3 **
ČUSTVA

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

PROBLEM

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

AVTONOM
ČUSTVA

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

PROBLEM

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

AVTONOM

KOMUNIK

KOMUNIK

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

MEJE

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

PROBLEM

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

ČUSTVA

KOMUNIK

ZADOVOLJ

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

AVTONOM

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

PROBLEM

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

KOMUNIK

PROBLEM

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

KOMUNIK

PROBLEM

ZADOVOLJ

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

7,3 *

*

5,4 2,4 4,0 2,1 4,3 **

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

PROBLEM
ZADOVOLJ

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **
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**

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

AVTONOM
ČUSTVA

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

KOMUNIK

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

PROBLEM

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

AVTONOM
ČUSTVA

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *

AVTONOM

1.

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *
PROBLEM

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

KOMUNIK

ČUSTVA

KOMUNIK
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1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

PROBLEM

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

7,7 5,6 4,5 2,4 7,8 *
2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

AVTONOM
ČUSTVA

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

PROBLEM

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

5,6 4,5 2,4 7,8 *
2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

AVTONOM
ČUSTVA

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

PROBLEM

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

4,5 2,4 7,8 *
2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

AVTONOM
ČUSTVA

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

2,4 7,8 *

AVTONOM

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

7,8 *

AVTONOM

ČUSTVA

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

AVTONOM

ČUSTVA

ČUSTVA

1.

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

ČUSTVA

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7
2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

ČUSTVA

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7
0,7 1,7 0,4 3,0

ČUSTVA

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

PROBLEM

ZADOVOLJ

ZADOVOLJ
PROBLEM
ZADOVOLJ
PROBLEM

PROBLEM
ZADOVOLJ
PROBLEM

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

PROBLEM

ZADOVOLJ

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

AVTONOM

PROBLEM

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

AVTONOM

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

2,0 0,7 1,7 0,4 3,0

ČUSTVA

*

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

PROBLEM

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **
4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **
4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **
4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

ZADOVOLJ

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **
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1,7 0,4 3,0
ČUSTVA

PROBLEM

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7
0,4 3,0

ČUSTVA

ČUSTVA

ZADOVOLJ

PROBLEM

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7
3,0

PROBLEM

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

1.

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

PROBLEM

ČUSTVA

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
ZADOVOLJ

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

PROBLEM
ČUSTVA

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

ZADOVOLJ

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

ZADOVOLJ

PROBLEM
ČUSTVA

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

ZADOVOLJ

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

4,3 2,5 1,3 1,0 8,2 *
ČUSTVA

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

ZADOVOLJ

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

2,5 1,3 1,0 8,2 *
ČUSTVA

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

ZADOVOLJ

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

1,3 1,0 8,2 *
ČUSTVA

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7
ČUSTVA

1,0 8,2 *

ČUSTVA

8,2 *
*

ČUSTVA

ČUSTVA

1.

ZADOVOLJ

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

ČUSTVA

ZADOVOLJ

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

ZADOVOLJ

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

ZADOVOLJ

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

0,8 1,1 3,7
1,1 3,7
3,7

ZADOVOLJ
ZADOVOLJ
ZADOVOLJ

ZADOVOLJ
ZADOVOLJ

1.

ZADOVOLJ

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

2,3 0,8 1,1 3,7

ZADOVOLJ

ZADOVOLJ

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

1,8 2,3 0,8 1,1 3,7

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **

ZADOVOLJ

3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **
3,6 2,0 2,3 1,7 5,9 **
2,0 2,3 1,7 5,9 **
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2,3 1,7 5,9 **
1,7 5,9 **
5,9 **
**

* stopnja tveganja 0,01
** stopnja tveganja 0,05
Na intervjuju družinske socialne klime se skupini statistično pomembno razlikujeta na naslednjih
področjih: struktura družine in hierarhija (družina), vloge in pravila (vloge), meje (meje),
komunikacija (komunik), reševanje problemov (problem) in stopnja zadovoljstva (zadovolj).
V družinah deklet z nakazanimi motnjami prehranjevanja je pogosto najdominantnejši član družine
mati, očetje pa imajo za hčerko manj pomembno vlogo, so bolj ob strani in tudi v kontekstu celotne
družine jih preizkušanke doživljajo bolj pasivno, nepomembno.
V teh družinah je manj jasno izraženih pravil, ki jih največkrat postavlja samo eden od staršev,
navadno mama.V nekaterih družinah eksplicitna pravila sploh ne obstajajo. Hčerka pogosto ne ve,
kaj se od nje pričakuje, saj pričakovanja niso jasno izrečena. Starša sta nekonsistentna v vzgoji. Kazen
je odvisna od njunega razpoloženja in ne od vedenja preizkušanke. V kolikor pravila obstajajo, jih
družinski člani, tudi starša, pogosto kršijo. Odgovornost posameznika je neustrezna njegovi starosti in
vlogi, ki naj bi jo imel v družini.
Meje med družinskimi člani in posameznimi družinskimi podsistemi so v mnogih družinah deklet z
nakazanimi motnjami prehranjevanja nejasne. Družinski člani ne spoštujejo zasebnosti preizkušanke
(odpirajo ji pisma, prisluškujejo njenim telefonskim pogovorom, ipd), starša pretirano nadzorujeta
hčerkino vedenje (oblačenje, prehranjevanje) in želita vplivati na izbor prijateljev. S svojim mnenjem
predvsem mati nasilno posega v hčerkino avtonomijo. Starša ne ločita jasno, kaj sodi na področje
njunega partnerstva, kdaj pa nastopata v funkciji staršev, zato mnogokrat partnerske konflikte rešujeta
pred otroki ali jih celo vključita v sodelovanje. Dekleta le redko najdejo v družinskih članih osebo, ki
ji lahko zaupajo in se z njo pogovorijo.
Pogosteje te družine živijo izolirano življenje, nimajo stikov s sosedi ali sorodniki oz. so z njimi celo
v konfliktu.
Več problemov imajo družine deklet, ki izražajo simptome moten prehranjevanja, tudi na področju
medosebne komunikacije. V povprečju se družinski člani teh družin pogovarjajo manj kot v družinah
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deklet, ki ne kažejo motnenosti na tem področju. Komunikacija običajno poteka med dvema, tremi
posamezniki, redkeje se pogovarja cela družina. Kaže se neusklajenost med besedno in nebesedno
komunkacijo, pogostokrat se misli ne verbalizira temveč ostanejo izražene na nivoju vedenja. Tako
posameznik, ki mu je bilo sporočilo poslano zgolj ugiba vsebino, ki stoji za določenim vedenjem.
Komunikacija je posredna, posameznik sporoča drugemu družinskemu članu preko “advokata” in ne
neposredno. Pogosto na tak način poteka komunikacija med hčerko in enim od staršev, pri čemer je
drugi od staršev posrednik za prenos sporočil.
Več težav imajo z izražanjem čustev. V nekaterih družinah drug do drugega izražajo zgolj sovražna
občutja, ne zmorejo pa izraziti občutji naklonjenosti, spretjetosti in ljubezni. V drugih družinah je
vsakršno izkazovanje čustev neobičajno. Tako odprt konflikt kot topla beseda družinske člane potisne
v zadrego, neprijeten položaj. Zanimivo je, da si ta dekleta kljub oceni, da se v njihovih družinah
manj pogovarjajo kot sicer v drugih družinah, ki jih poznajo, ne želijo več pogovora. Mnoge navajajo,
da so si v preteklosti tega želele, vendar sedaj ne čutijo več te potrebe.
Družine deklet iz ekspreimentalne in kontrolne skupine se pomembno razlikujejo tudi na področju
rešavenja problemov. V družinah deklet, ki se nagibajo k motnjam prehranjevanja, se največkrat
problematika vrti okrog določnega družinskega člana, običajno nje. Najpogosteje se problemi
izpostavijo v neustreznih situacijah, kjer je iskanje rešitve že vnaprej otežkočeno, npr. pri skupnih
obrokih ali kadar ima družina obiske. Mnogokrat družine niti ne iščejo rešitve, temveč ostanejo pri
izražanju svojega nezadovoljstva, očitanju in kritiziranju napak drugega. V tistih družinah, kjer
skušajo rešiti problem ali težavo, pogosto ne najdejo rešitve, saj se stereotipno oklepajo starih
strategij in modelov za reševanje problemov, čeprav se vedno znova izkaže, da so neučinkoviti.
Lahko bi rekli, da se te družine izogibajo prepoznavanju in priznavanju problemov oz., če jih že
prepoznajo in priznajo, ne najdejo konstruktivne poti za njihovo razrešitev.
Glede na opisane karakteristike družin deklet z nakazanimi motnjmi prehranjevanja ni presenetljivo,
da ta dekleta niso zadovoljna s svojo družino in večina njih se v njej ne počuti dobro. Najpogosteje
kot vzrok nezadovoljstva navajajo pogoste prepire med staršema ali med vsemi družinskimi člani,
medosebno odtujenost in premalo skupaj preživetega časa ter nerazumevanje s strani staršev za
njihove probleme. Ob tem pa je zanimivo, da si ne želijo v bistveno večji meri spremeniti domačih
razmer kot dekleta iz kontrolne skupine.
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Diskriminantna analiza
V diskriminantno analizo so bile vključene vse spremenjivke na vprašalniku družinske socialne klime
in usmerjenem intervjuju.

Tabela 31: Lastna vrednost kanonične diskriminantne funkcije, delež pojasnjene variance,

Wilksonova lambda in stopnja pomembnosti
kanonična diskrim. funkcija lastna vrednost % variance kanonična korelacija wilksova
lambda 2 df tveganje

1 1,54 100 0,78 0,39 34,5 18  0,05

lastna vrednost % variance kanonična korelacija wilksova
lambda 2 df tveganje

1 1,54 100 0,78 0,39 34,5 18  0,05

% variance kanonična korelacija wilksova
lambda  df tveganje
2

1 1,54 100 0,78 0,39 34,5 18  0,05

kanonična korelacija wilksova
lambda  df tveganje
2

1 1,54 100 0,78 0,39 34,5 18  0,05

wilksova lambda  df tveganje
2

 df tveganje
2

df tveganje
tveganje

1 1,54 100 0,78 0,39 34,5 18  0,05

1 1,54 100 0,78 0,39 34,5 18  0,05
1 1,54 100 0,78 0,39 34,5 18  0,05
1 1,54 100 0,78 0,39 34,5 18  0,05

1 1,54 100 0,78 0,39 34,5 18  0,05
1 1,54 100 0,78 0,39 34,5 18  0,05
1,54 100 0,78 0,39 34,5 18  0,05
100 0,78 0,39 34,5 18  0,05
0,78 0,39 34,5 18  0,05
0,39 34,5 18  0,05
34,5 18  0,05
18  0,05
 0,05
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Tabela 32: Standardizirani koeficienti kanonične diskriminantne funkcije

SPREMENLJIVKA KANONIČNA DISKRIMINANTNA FUNKCIJA

0,06591
0,22819

0,13572

VARCON

0,47892

VARARO

VARC

1,20305

VAREX
VARICO

VARIND

-0,40958

VARAO

0,57080

VARMRE

-0,34604

VARORG

-0,60777

VARCTL

0,86687
KANONIČNA DISKRIMINANTNA FUNKCIJA

0,13572
0,47892
0,57080

0,22819

VARICO

0,60777
1,20305

VARC

0,57080

VAREX

0,06591

0,22819

VARICO

0,57080

0,06591

VAREX
VARICO

0,22819

VARCON

0,06591

0,22819

0,47892

VARARO

VARIND

VARMRE

-0,34604

VARAO

VARORG

-

-0,40958

VARIND

VARAO

-0,34604

VARORG

VARIND

-0,40958

VARAO

VARMRE

-0,34604

VARORG

VARMRE

-

-

0,86687

VARCTL

0,13572

VARCON

0,13572
0,47892

VARARO

-0,40958

0,86687

VARCTL

0,60777
VAREX

0,47892

VARARO

VARMRE

VARARO

0,86687

VARCTL
VARIND

0,13572

VARCON

0,22819

VARCON

0,86687

VARCTL

0,60777
1,20305

0,47892

VARARO

VARICO

0,13572

VARCON

0,06591

VAREX

-0,60777

VARORG

0,06591

VAREX

0,57080

VARAO

-0,34604

VARMRE

1,20305

VARC

-0,40958

VARIND

1,20305

VARC

-0,40958

-0,34604

0,57080

VARAO

VARORG

-0,60777

VARICO

VARCTL

0,86687
VAREX

0,06591

0,22819

VARCON

0,13572

0,47892

VARARO

VARIND

VARMRE

-0,40958

-0,34604

VARAO

0,57080

VARORG

-0,60777

VARAO

0,57080

VARORG

-0,60777

VARICO
VARCTL

0,86687
0,06591
0,22819

VARCON
VARARO

0,13572
0,47892

VARIND
VARMRE

-0,40958
-0,34604

VARICO
VARCTL

0,86687
VARCON

0,22819

0,13572
VARARO

VARIND

-0,40958

0,47892

VARAO

VARMRE

0,57080

-0,34604

VARICO

VARORG

-0,60777

VARCTL

0,86687
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0,13572

VARCON

0,47892
0,13572

VARIND

-0,40958

0,47892

0,57080

0,22819

-0,60777

VARORG

0,57080

VARORG

0,22819
VARORG

VARARO

0,47892

VARARO

VARARO

VARARO

0,47892

VARCTL

VARCTL

0,47892

-

VARMRE

0,86687
-

VARMRE

0,86687
-

0,86687
-0,34604

VARMRE

VARORG

-

0,86687
-0,34604

VARMRE
VARCTL

0,86687

0,47892

VARMRE

-0,34604

0,60777

VARCTL

0,86687

VARMRE

0,86687

VARCTL

VARMRE

0,60777

0,47892

0,86687

VARARO

VARARO

0,47892

VARARO

VARARO

0,86687

VARCTL

VARCTL

-0,60777

0,22819

VARARO

0,47892

-0,60777

VARARO

0,86687

VARCTL

VARCTL

VARARO

0,22819

VARCTL

-0,60777

-0,60777

0,22819
VARORG

0,22819

0,22819

VARICO

0,22819

VARICO

0,22819

VARICO

0,22819

-0,34604

VARICO

0,22819

VARICO

VARMRE

0,60777
VARICO

-0,60777

VARICO

VARICO

VARICO

VARORG

0,57080

0,34604
0,57080

0,57080

VARAO

VARICO

0,57080

-0,60777

VARORG

0,34604
VARAO

VARORG

-0,34604

VARAO

0,57080

0,57080

VARMRE

0,34604
VARAO

VARAO

VARAO

-0,34604

VARAO

-0,40958

-0,40958

-0,40958

VARMRE

0,47892
VARIND

-0,34604

VARMRE

0,47892
VARIND

-0,40958

VARIND
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-0,34604

VARORG

VARORG

VARORG

-

-

-0,60777

VARCTL

0,86687
0,47892

VARARO

0,47892

VARARO

VARMRE

VARMRE

-0,34604

-0,34604

VARMRE

-0,34604

VARMRE

0,47892

VARORG

VARORG

-0,60777

-0,60777

VARORG

VARCTL
VARCTL

VARCTL

-0,60777
-0,60777

VARCTL
VARCTL

-0,60777

-0,60777

VARCTL
VARCTL
VARCTL

0,86687
0,86687

0,86687

0,86687
0,86687
VARCTL

0,86687

0,86687
0,86687

-0,60777
VARCTL

VARORG

-0,60777

-0,60777

VARORG

VARORG
VARORG

-0,34604

-0,34604
VARORG

-0,34604

VARMRE

VARCTL

0,86687

0,86687
0,86687
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0,86687

0,43761

DRUZINA

0,54870

VLOGE

0,02680

AVTONOM

0,00743

0,02343
0,43761
0,02680
0,54870

0,54870

MEJE

AVTONOM

0,00743

PROBLEM

0,02680

AVTONOM

KOMUNIK

0,00743

0,02343
0,54870

VLOGE

MEJE

0,02680

-0,03065
AVTONOM

-0,03065

MEJE

0,16877
MEJE

MEJE

-0,03065

-0,03065

-0,03065

CUSTVA

KOMUNIK

0,16877

CUSTVA

KOMUNIK

-0,02680

0,16877

CUSTVA

KOMUNIK

-0,02680

0,02343
-0,02680

KOMUNIK

AVTONOM

0,02343
KOMUNIK

-0,02680

0,02343
-0,02680

AVTONOM

AVTONOM

0,00743

0,00743

0,00743
PROBLEM

PROBLEM
PROBLEM

PROBLEM

-0,16877

AVTONOM

-0,02343

-

CUSTVA

-

ZADOVOLJ

ZADOVOLJ

0,00743
ZADOVOLJ

0,69315
PROBLEM

-

0,69315
-0,16877

CUSTVA

-

0,69315
-0,16877

-

CUSTVA

0,69315
-0,16877

CUSTVA

-

0,69315
-0,16877

CUSTVA

-

0,69315

CUSTVA
CUSTVA

CUSTVA

-

-

PROBLEM

PROBLEM

PROBLEM

ZADOVOLJ

PROBLEM

0,69315

0,00743

PROBLEM

ZADOVOLJ

0,00743

AVTONOM

PROBLEM

ZADOVOLJ

-0,02343

-0,16877

0,00743

ZADOVOLJ

-0,16877

-0,16877

CUSTVA

-0,02343

-0,16877

CUSTVA

0,69315

AVTONOM

0,00743

0,02343
AVTONOM

-0,02343

0,00743

AVTONOM

-

0,69315

-0,02680

0,00743

-0,16877

PROBLEM

AVTONOM

CUSTVA

-

ZADOVOLJ

-0,02680

-

-

KOMUNIK

KOMUNIK

-0,16877

PROBLEM

0,00743

KOMUNIK

0,69315

ZADOVOLJ

0,02343
0,54870

-0,03065

ZADOVOLJ

-0,03065

-

CUSTVA

0,69315

VLOGE

MEJE

-

KOMUNIK

-0,16877

PROBLEM

ZADOVOLJ

0,02343
VLOGE

-0,03065

MEJE

-0,02343

-0,02343

-0,02343

ZADOVOLJ

ZADOVOLJ
ZADOVOLJ

ZADOVOLJ

0,69315

0,69315

0,69315

0,69315
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PAGE

-0,16877

PROBLEM

-0,16877
-0,02343

CUSTVA
CUSTVA

-0,02343

CUSTVA

-0,02343

CUSTVA

0,69315

ZADOVOLJ

0,69315

ZADOVOLJ

-0,02343
ZADOVOLJ

0,69315

0,69315

ZADOVOLJ

-0,02343

ZADOVOLJ
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ZADOVOLJ

0,69315

0,69315

0,69315

ZADOVOLJ

0,69315

Strukturni koeficienti v tabeli nam pokažejo, kakšna je stopnja povezanosti med posamezno
spremenljivko in kanonično diskriminantno funkcijo.

Tabela 33:Korelacije med spremenljivkami in kanonično diskriminantno funkcijo

SPREMENLJIVKA KORELACIJA

0,32078

0,31118

KOMUNIK

0,24618
0,21704

VARCTL
CUSTVA

0,16310
KORELACIJA

0,31118
0,24521
0,19311

0,19311

0,19311

VARARO
VLOGE

0,32441

ZADOVOLJ

0,27188

VARORG

-0,25339

MEJE

0,23459
0,17826

MEJE

0,27188

0,23459

AVTONOM

0,17826

0,16297

VARCON

0,21772

VARMRE

VARAO

VARICO

KOMUNIK
VARCTL

CUSTVA

-0,16310

-

VARC

0,03770
KOMUNIK

VAREX

-0,16349

0,13002

0,32078

0,21704

0,32078

-0,25339

-

VARIND

-0,24618

VARIND

VARICO

PROBLEM

VARORG

VARARO

-0,16349

0,13002

0,32441

VARAO

VARAO

0,03770

VARICO

VAREX

-

VAREX

-0,16349

PROBLEM

0,21772

VARMRE

VARARO

VLOGE

ZADOVOLJ

VARCON

0,21772

VARMRE

0,13002

PROBLEM

-0,25339

VARORG

0,17826

AVTONOM

0,32441

VARCON

0,46726

0,46726

0,24521

0,27188

DRUZINA

AVTONOM

0,31118

VLOGE

0,23459

MEJE

-0,16297

VARC

0,46726

ZADOVOLJ

0,24521

0,16297
DRUZINA

DRUZINA

-0,24618

0,21704

VARIND

VARCTL
CUSTVA

-0,16310

VARC

-

0,03770

PAGE
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0,46726

DRUZINA

0,31118

VLOGE

0,27188

ZADOVOLJ

0,24521
0,19311

0,16297
0,27188
0,23459

VARORG

0,17826

-0,25339

VAREX

VARIND

0,13002
0,32441

VLOGE

0,27188
0,23459

VARORG

-0,25339

0,21772

VARCON

0,17826

0,32078

PROBLEM

-0,16349

VARMRE

VARIND

0,13002
VLOGE

0,32441

0,27188
0,23459

VARORG

-0,25339

0,21772

VARCON

0,17826

0,32078

PROBLEM

VARMRE

-0,16349

VARIND

0,13002
0,32441

0,25339
0,21772
0,16349
PROBLEM

VAREX
VARAO

VARIND

0,21772

VARAO
VARIND

PROBLEM

0,32078

0,25339

VAREX
VARAO

VARIND

-0,16310

-0,16297

VARARO

ZADOVOLJ

0,24521

VARCTL

0,19311

AVTONOM

VARC

-0,16297

VARARO

0,03770
0,31118

ZADOVOLJ

0,24521

VARCTL

0,19311

AVTONOM

VARC

-0,16297

VARARO

0,03770

0,19311

0,31118

VARC

0,24521

0,19311

-0,16297

0,31118

VARC

0,24521

0,19311

-0,16297

0,13002

MEJE
AVTONOM

VARARO

VARMRE

-

VARCON

0,17826

VARMRE

VARICO
VARORG

0,23459
0,17826

0,13002

-

0,03770

VARICO

0,23459

0,27188

AVTONOM

VARCON

VARORG

0,13002

MEJE

VARORG

0,17826

0,27188

VARARO

ZADOVOLJ

VARCTL
CUSTVA

VARARO

0,27188

0,23459

AVTONOM

ZADOVOLJ

VARCTL

MEJE

CUSTVA

-0,16310

-0,16297

MEJE

CUSTVA

MEJE

-0,24618

0,21704

VARC

0,24521

CUSTVA

KOMUNIK

AVTONOM

VARCTL

-0,24618

-0,16310

0,19311

ZADOVOLJ

VARC

0,21704

CUSTVA

0,31118

CUSTVA

KOMUNIK

VAREX

0,16349

0,16349

-0,16310

MEJE

KOMUNIK

-0,24618

0,21704

0,32078

0,25339

0,21772

0,32078

PROBLEM

0,24521

-0,24618

VARICO

0,03770

0,31118

0,21704

VARAO

-

VARC

VARCTL

-0,16310

KOMUNIK

VAREX

-0,16310

ZADOVOLJ

-0,24618

VARICO

CUSTVA

0,03770

0,21704

VARAO

0,21704

0,31118

-0,16310

KOMUNIK

VAREX

VARCTL

KOMUNIK

-0,24618

VARICO

-0,24618

VARIND

VARICO

0,21704

VARAO

-0,16349

VARMRE

VARAO

0,32078

PROBLEM

0,21772

VARCON

0,13002

KOMUNIK

VAREX

-0,16349

VARMRE

VARARO

0,32441

VLOGE

-0,25339

0,21772

VARCON

0,17826

0,32078

PROBLEM

VARORG

0,23459

MEJE

AVTONOM

0,46726

0,32441

-

0,03770

-

VARCON
VARMRE

VARICO

-

0,03770

PAGE
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-

PAGE

0,32078

0,31118

KOMUNIK

0,24618
0,21704

0,19311

CUSTVA

0,16310
0,24618
0,21704

0,16310
0,24618
0,21704

0,19311

0,19311

0,16297
0,27188

ZADOVOLJ

0,24521
0,19311

0,27188

0,23459
0,17826

VARORG

-0,25339

0,21772

VARCON

0,13002
0,27188
0,23459
0,17826

VARORG

-0,25339

0,21772

VARCON
VARMRE

VARICO

-0,16349

VARIND

0,13002
VARORG

0,21772
0,16349

-0,25339

VAREX

VARAO
VARIND

0,21704

-0,16310

-0,24618
CUSTVA
VARC

-

VARC

0,03770
0,24521

VARCTL

MEJE

VARC

-0,16297

VARARO

0,24521

VARCTL

MEJE

CUSTVA

0,19311

AVTONOM

VARC

-0,16297

VARARO

0,03770
0,24521

VARCTL

0,19311

-0,16297

-0,16310

AVTONOM

-0,16310

VARICO

CUSTVA

0,03770

0,21704

VARAO

0,21704

0,19311

-0,24618

VAREX

-

VARC

CUSTVA

-0,16310

VARIND

-0,16310

VARIND

-0,24618

0,21704

CUSTVA

VARCTL

VARAO

VARICO

VAREX

VARAO

-0,16349

VARMRE

0,13002

VARARO

VARCTL

0,03770

-0,24618

-0,16349

VARMRE

-0,24618

VARIND

-

VARIND

0,03770

0,21704

VARAO

0,21772

VARAO

-0,16349

VAREX

VARICO

VAREX

VARCON

0,17826

0,16297
ZADOVOLJ

-0,25339

0,23459

AVTONOM

0,13002

0,21772

VARICO

-0,16349

VARMRE

VARARO

VARORG

MEJE

0,21772

VARCON

0,17826

AVTONOM

0,13002

-0,25339

VARORG

0,23459

MEJE

VARARO

-

VAREX

VARMRE

-

VARIND

0,03770

VARICO

VARCON

0,17826

VARAO

-0,16349

-0,25339

0,23459

AVTONOM

0,27188

0,13002

-

0,21772

VARMRE

-

VARIND

VAREX

VARCON

VARORG

MEJE

-0,16297

VARC

ZADOVOLJ

VARARO

VARAO

0,03770

VARICO

-0,25339

0,17826

0,27188

0,24521

VARCTL

0,16310
0,24521

-0,16297

0,13002

-

VAREX

-0,16349

VARMRE

0,23459

MEJE

0,21772

VARCON

VARORG

AVTONOM

ZADOVOLJ

CUSTVA

0,31118

0,24521

VARC

0,31118

KOMUNIK

0,27188

0,19311

CUSTVA

VARARO

-0,25339

VARORG

0,17826

AVTONOM

ZADOVOLJ

VARCTL

0,23459

MEJE

-0,16297

VARC

0,31118

KOMUNIK

0,24521

VARCTL

0,27188

ZADOVOLJ
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MEJE

AVTONOM

VARARO

0,23459

0,17826

0,13002

VARCON
VARMRE

VARICO

-

0,03770
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-0,25339

VARORG

0,21772
0,16349

VARIND

-0,25339
0,16349

-0,24618

0,21704

-0,16297

VARCTL

0,24521

0,19311

-0,24618
0,21704

0,19311

CUSTVA

0,16310

0,19311

MEJE

0,23459

VARCON

0,21772

VARAO

0,21704

0,17826

0,17826

VARARO

0,17826

0,13002

VARIND

VARICO

-0,16310

CUSTVA

-

VARC

0,03770

VARCON

0,21772

VARAO

0,21704

CUSTVA

AVTONOM

0,17826

VARMRE

-0,16349

VARIND

-0,16310

VARC

MEJE

0,23459

VARCON

VARARO

0,21772

VARCON

VARCON

VARMRE

0,21772

VARIND

VARMRE

VARAO

-0,16349
0,13002

VARIND

VARICO

VARICO

-

-0,16310

VARC

-

0,19311

VARC

-0,16297

CUSTVA

0,19311

VARC

-0,16297

AVTONOM
VARARO

0,03770

0,21704
-0,16310

VARICO

VARC

0,03770
CUSTVA

-0,16310

-0,16310

0,03770

VARIND

0,21704

CUSTVA

CUSTVA

-0,16349

VARICO

0,21704

VARIND

0,21704

0,13002
VARAO

-0,16349
0,21772

0,13002

-

0,03770

VARAO

-0,16349

VARAO

VARARO

VARICO

0,21772

VARMRE

0,17826

AVTONOM

0,13002

VARCON

0,17826

AVTONOM

VARMRE

VARARO

0,13002
0,23459

-0,16349

VARMRE

-

VARIND

0,23459

0,23459

0,23459

-0,16349
0,03770

0,16297
MEJE

VARAO

VARICO

0,16297
0,19311

0,21772

VARMRE

-

0,03770

MEJE

0,24521

MEJE

VARIND

VARICO

VARCON

0,17826

AVTONOM

-0,16349

0,13002

0,16297
0,19311

0,23459

VARAO

VARARO

AVTONOM

0,24521

0,13002

-

0,03770

-0,16297

0,16297
VARCTL

MEJE

VARMRE

VARAO
VARIND

VARC

0,24521

0,19311

0,24521

VARCTL

VARARO

0,21772

-

0,03770

0,21772

VARCON

0,17826

AVTONOM

VARICO

VARICO

0,23459

MEJE

-0,16297

VARC

0,13002

0,03770

VARMRE

-0,16349

VARMRE

-

VARCON

0,17826

VARCON

0,17826

VARARO

VARICO

0,13002

0,23459

VARMRE

0,23459

AVTONOM

VARARO

MEJE

AVTONOM

VARC

CUSTVA

0,16310

0,24521

0,19311

CUSTVA

0,16310

VARCTL

VARCTL

0,19311

MEJE

VARCON

0,17826

0,13002

VARARO

-0,16297

VARC

0,23459

MEJE

AVTONOM

0,24521

VARCTL
CUSTVA

-0,16310

-0,24618

0,21704

-0,24618

0,24521

0,19311

-0,16297

VARC

0,21704

VARAO

VARCTL

CUSTVA

-0,16310

VAREX

VARIND

VAREX

VAREX

0,21704

VARAO

0,21772

-0,24618

VAREX

AVTONOM
VARARO

0,03770

PAGE
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PAGE

0,21772

VARCON

0,17826

-0,16349

VARMRE

0,21772

VARCON

0,17826

0,21704

VARAO

VARAO

VARICO

0,03770

0,21704

CUSTVA

0,19311

0,16349

VARIND

0,16349
VARAO

VARIND

0,21704

0,16349
0,21704

-0,16310
-0,16310

CUSTVA

0,16310

CUSTVA

0,19311

-0,16297

VARC

0,17826

AVTONOM

0,16297
0,17826

AVTONOM

VARMRE

0,16297
0,17826

AVTONOM

VARMRE

VARMRE

VARARO

-0,16349

VARMRE

-0,16349

-0,16349

VARIND

VARIND

VARIND

0,13002

VARIND

VARICO

-0,16310

VARC

-

0,03770
-0,16310

VARC

-

VARC

-

VARC

-

0,03770

VARC

-0,16297

VARARO

0,03770

VARC

0,13002

-

0,03770

-0,16310

-0,16310

VARICO

-0,16310

-0,16310

VARICO

-

VARIND

0,03770

VARICO

VARIND

VARIND

VARIND

0,03770

0,03770

VARICO

VARICO

0,13002

-0,16349

0,13002
VARMRE

0,13002

-0,16349

-0,16349

-0,16349

VARMRE

VARIND

VARICO

0,13002

VARARO

VARARO

0,16297
0,17826

VARMRE

VARARO

-0,16349

0,03770

0,03770

VARICO

0,13002

VARARO

VARICO

-0,16349

VARMRE

0,03770

-

VARMRE

0,13002

VARMRE

0,17826

AVTONOM

0,16310
0,19311

0,17826

VARICO

0,13002

-

-

VARMRE

0,17826

VARMRE

VARICO

0,13002

VARARO

VARARO

-0,16297

VARC

0,17826

0,17826

AVTONOM

AVTONOM

0,16310

-0,16297

-0,16297

VARC

0,19311

CUSTVA

0,19311

VARARO

0,17826

0,13002

VARARO

AVTONOM

VARC

-0,16297

VARC

AVTONOM

AVTONOM

0,19311

VARARO

AVTONOM

VARARO

-0,16297

VARC

CUSTVA

VARIND

0,19311

CUSTVA

0,19311

-0,16297

VARC

-0,16297

0,03770

VARICO

CUSTVA

-0,16310

0,21704

VARAO

0,21704

VARAO

-0,16310

VARIND

AVTONOM

VARC

0,13002

0,13002
0,21772

-0,16310

VARIND

-0,16349

VARMRE

0,19311

CUSTVA
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-0,16297

VARARO

0,03770
-0,16297

VARARO

0,13002

VARICO

0,03770
-0,16349

VARIND

-0,16310

VARC

-0,16297

VARARO

0,13002

VARICO

0,03770
VARIND

-0,16310

VARC

-0,16297

VARARO

0,13002

VARICO

0,03770

PAGE
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-0,16310

VARIND

VARC

-0,16310
VARC
VARC

0,13002

VARARO

0,13002

VARARO

-0,16297
VARARO

0,13002
0,13002

VARARO

VARARO

VARICO
VARICO

0,13002

VARARO

0,13002

VARICO

0,03770

VARICO

0,03770

VARICO

0,03770

0,03770

VARICO

0,13002

VARICO

0,03770

0,03770
0,03770
0,13002

0,03770

VARICO

0,03770

VARICO
VARICO

VARARO

-0,16297

VARC

-0,16297

-0,16297

-0,16297

0,03770
0,03770

Iz strukturne matrike korelacij med spremenljivkami, vključenimi v kanonično diskriminntno analizo
in kanonično diskriminantno funkcijo vidimo, da med eksperimentalno in kontrolno skupino najbolj
razlikuje spremenljivka DRUZINA, ki opisuje strukturo in hierarhijo družine, najmanj pa
spremenljivka VARICO, ki se nanaša na intelektualno-kulturno usmerjenost družine. Pomembno
razlikujejo tudi spremenljivke VLOGE, PROBLEM in KOMUNIK.

Tabela 34: Vrednost skupinskih centroidov za diskriminantno funkcijo

ES KS

SKUPINSKI CENTROIDI

ES KS
KS
SKUPINSKI CENTROIDI

1,21408 -1,21408

SKUPINSKI CENTROIDI
SKUPINSKI CENTROIDI

1,21408 -1,21408

1,21408 -1,21408

1,21408 -1,21408
SKUPINSKI CENTROIDI

1,21408 -1,21408

1,21408 -1,21408
-1,21408
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Skupinski centroidi so vrednosti diskriminantne funkcije za sredine skupin. Predstavljajo tipično
pozicijo svoje skupine.

Rezultati diskriminantne analize kažejo, da vse spremenljivke, ki označujejo družino in njeno
funkcioniranje, niso enako pomembne za razločevanje eksperimentalne in kontrolne skupine, oz.
razlike med skupinama na drugih spremenljivkah lahko pojasnimo s prvimi štirimi spremenljivkami
(DRUZ, VLOGE, PROBLEM, KOMUNIK), ki najvišje korelirajo s kanonično diskriminatno funkcijo.
Te štiri spremenljivke pripadajo usmerjenemu delno strukturiranemu intrvjuju družinske socialne
klime. Postavlja se vprašanje, zakaj spremenljivke, ki pripadajo vprašalniku družinske socialne
klime, manj diskriminirajo skupini med seboj. Možna razlaga je ta, da so pri omenjenem vprašalniku
preizkušanke odgovarjale samo z da ali ne, zato so odgovori manj difrenecirani in s tem manj
precizno zaznajo razlike med posamezniki. Pri usmerjenem intrevjuju sem lahko v situacijah, kjer je
preizkušanka odgovarjala nejasno ali celo prikrivala odgovor, z dodatnimi podvprašanji dobila bolj
jasno sliko, ki odraža njeno mnenje in doživljanje družinske situacije. Z intervjujem dobimo torej bolj
zanesljive podatke, saj nam v primerjavi z vprašalnikom daje možnost, da na različne načine
preverimo vreodostojnost odgovora, ki ga je podala preizkušanka.
Struktura družine in pozicija, ki jo na hirerhični lestvici pomembnosti zavzemajo družinski člani, se
povezuje tudi z vlogo, ki jo ima posameznik v družini. Običajno ima posameznik, ki ima moč
odločanja in vplivanja na druge družinske člane tudi najbolj osrednjo vlogo v družini. Pri tem ne gre
zgolj za legitimno moč, ki običajno pripada staršema, temveč je še bolj pomembna dejanska moč, ki
ni nujno, da se pokriva z legitimno. Iz podrobnejše analize intervjujev se je pokazalo, da imajo v
družinah deklet, ki imajo predklinično sliko motenj prehranjevanja, največjo moč matere, takoj za
njimi pa so mladostnice same. Težko odgovorimo na vprašanje, zakaj so matere v teh družinah bolj
dominantne v primerjavi z očeti. Le-te mladostnice doživljajo precej umaknjeno, nezainteresirano za
družino, skratka manj pomembne v njihovem življenju. Odgovor na zastavljeno vprašanje nam bi
lahko približala primerjava osebnostnih struktur matere in očeta. Očitno pa je, da takšna hirearhična
porazdelitev ustreza obema staršema, saj ima mati (žena) lahko dominantnejšo vlogo samo ob
podrejenem očetu (možu). Kot sem že omenila, imajo zelo močno pozicijo v družini tudi mladostnice
same, čeprav večinoma označujejo svojo vlogo kot manjvredno, manj pomembno. Prav vloga
grešenega kozla lahko nosi v sebi veliko moč, saj se družinsko življenje pogosto vrti okrog
posameznika, ki je to vlogo prevzel, oz. so mu jo drugi družinski člani dodelili.
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Funkcionalne in nefunkcionalne družine se med seboj ne ločijo po tem, da so prve brez problemov,
druge pa se utapljajo v njih. Bistvena razlika med njimi je v tem, kako pristopijo k reševanju
problemov. Le-to je lahko konstruktivno in vodi k razrešitvi ali pa nekonstruktivno in utrjuje problem
ali celo generira nove. Diskriminantana analiza je pokazala, da se družine mladostnic z nakazanimi
motnjami prehranjevanja in družine mladostnic, ki nimajo tovrstne prblematike, pomembno ločijo
ravno v tej lastnosti. Medtem ko slednje prepoznavajo svoje probleme in konstruktivno pristopajo k
njihovemu reševaju, pa prve problemov ne prepoznavajo, jih zanikajo oz. se izmikajo soočenju z
njimi. Kadar se spoprimejo s problemi, uporabijo že poznan pristop, ne glede na to ali se je v
preteklosti izkazal za uspešnega in pripeljal do razrešitve ali ne. Tem družinam primanjkuje strategij,
s katerimi bi lahko bolj uspešno razreševale svoje stiske in tako se njihovi problemi utrjujejo in
kronificirajo. Družina se zatakne v začaranem krogu, kjer osrednjo vlogo igrajo čustva jeze,
užaljenosti, prizadetosti. Problem tako ne postane izziv, odskočna deska za naprej, temveč breme, ki
se ga želi družina znebiti, vendar je nemočna v tem. Poleg tega pa nerazrešeni problemi pripomorejo
k vzdrževanju patološke družinske homeostaze, ki posameznikom prinaša sekundarno korist.
Z uspešnim ali neuspešnim reševanjem problemov se povezujejo tudi komunikacijske spretnosti
posameznih družinskih članov. Če je konunikacija nejasna, dvoumna, vsebuje dvojna sporočila in se
izrečeno ne sklada z izraženim, potem bo toliko manj verjetno, da bosta sogovornika za nekim
problemom našla iste vsebine. Prav tako bosta težko našla skupen pristop k reševanju, saj je tovrstna
komunikacija običajno tudi zelo čustveno obarvana in vsebuje veliko iracionalnih elementov.
S strukturo, vlogami, stilom reševanja problemov in komunikacijo lahko torej razložimo razlike med
družinami deklet v ES in KS tudi na drugih področjih, kjer sta se skupini pomembno razlikovali.
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Projekcijska preizkušnja

Projekcijsko preizkušnjo smo analizirali iz kvantitativnega in kvalitativnega vidika.
Izračunali smo osnovno statistiko (frekvence in odstotke) in s pomočjo hi-kvadrata ugotavljali razlike
med obema skupinama mladostnic. Kjer so razlike statistično pomembne, so rezultati prikazani v
obliki tabele s pripadajočimi izračuni hi-kvadrat testa. V ostalih primerih, kjer razlike niso statistično
pomembne, navajamo samo osnovne statistične izračune, ki nakazujejo smer razlike.
Subjektivni besedni komentarji preizkušank, ki so jih podale na projekcijske odgovore, so upoštevani
v kvalitativni interperetaciji.

A. Prostorski simbolizem
1. Vertikalni simbolizem
(zgornja, srednja in spodnja cona)
Osebe iz eksperimentalne in kontrolne skupine so družinske člane najpogosteje umeščale v srednji
pas (srednja tretjina prostora), najredkeje pa v spodnjega.
Razlika med skupinama je nakazana pri materi, in sicer dekleta iz eksperimentalne skupine nekoliko
pogosteje (40%) umeščajo mater v zgornjo cono kot dekleta iz kontrolne skupine (29%).
2. Horizontalni simbolizem
Tabela 35: JAZ položaj v prostoru glede na smer
jaz položaj

%)

LEVA

KS

5 (20,8 %) 14 (58,3 %) 5 (20,8
%

LEVA

SREDNJA SMER DESNA SMER

%) 6 (24 %) 5 (20 %)

ES
KS

14 (56

5 (20,8

SMER SREDNJA SMER DESNA
SMER

ES

14 (56 %) 6 (24 %) 5 (20

%) 14 (58,3 %) 5 (20,8 %
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DESNA SMER

(20 %)

KS

ES

14 (56 %) 6 (24 %) 5

5 (20,8 %) 14 (58,3 %) 5 (20,8 %

KS

5 (20,8 %) 14 (58,3 %) 5

5 (20,8 %) 14 (58,3 %) 5 (20,8 %

(20,8 %

14 (58,3 %) 5 (20,8 %

14 (56 %) 6 (24 %) 5 (20

ES

%)

5 (20,8 %

5 (20,8 %) 14 (58,3 %) 5 (20,8

KS

%
ES

14 (56 %) 6 (24 %) 5 (20 %)

KS

5
2

(20,8 %) 14 (58,3 %) 5 (20,8 %
14 (56 %) 6 (24 %) 5 (20 %)

KS

5 (20,8

%) 14 (58,3 %) 5 (20,8 %
6 (24 %) 5 (20 %)

KS

5 (20,8 %) 14

(58,3 %) 5 (20,8 %
5 (20 %)

KS

5 (20,8 %) 14 (58,3 %) 5
(20,8 %

KS

7,4 2  0,05

DF TVEGANJE

DF TVEGANJE
TVEGANJE

7,4 2  0,05
7,4 2  0,05

7,4 2  0,05
7,4 2  0,05
2  0,05
 0,05

5 (20,8 %) 14 (58,3 %) 5 (20,8 %

Iz tabele je razvidno, da dekleta iz eksperimentalne skupine sebe pogosteje postavljajo na levo stran
polja, dekleta iz kontrolne skupine pa na centralno, srednjo smer polja. Razlika je statistično
pomembna.
Pri drugih družinskih članih ni statistično pomembnih razlik glede na horizontalni simbolizem.
Dekleta iz obeh skupin so umeščale matere bolj na levo stran polja, očete pa v sredinski del in na
desno stran polja s čimer, se potrjuje sam pomen oz. simbolizem smeri, saj naj bi leva stran
simbolizirala ženskost oz. materin princip, desna stran pa moškost oz. očetov princip.

3. Cona drugih družinskih članov glede na JAZ položaj
(višje, v isti višini in nižje)
Dekleta iz obeh skupin so v več kot 50,0 % postavljale mater višje od sebe, očeta pa v 40%.

4. Smer drugih družinskih članov glede na JAZ položaj
(levo, v isti liniji in desno)
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V obeh skupinah so dekleta mater in očeta dokaj enakomerno postavljale na levo in desno stran.

5. Razdalja med JAZ in drugimi družinskimi člani
(nič krogcev, en krogec, dva krogca, trije krogci, štirje in več krogcev)
V obeh skupinah so dekleta najbližje sebi postavile matere. V eksperimentalni skupini so mater
postavile povsem poleg sebe, brez razdalje v 40,0 %, v kontrolni skupini pa v 33,0 %. Očetje so v
obeh skupinah bolj oddaljeni. V 20,0 % so ji dekleta iz eksperimentalne in kontrolne skupine
postavile povsem poleg sebe, brez razdalje.

6. Oddaljenost JAZ od centra
37,5 % deklet iz kontrolne skupine in 12,0 % deklet iz eksperimentalne skupine je sebe umestilo v
središčni krogec oz. centralno območje. Slednje so se najpogosteje razporejale na drugo in tretjo
krožnico proti periferiji (bolj ekscentrično).

7. Osebni prostor (balon) za JAZ
( število prostih krožnic, ki jih ima mladostnica okrog sebe)
Dekleta iz eksperimentalne skupine v 56 % tik ob sebe umestijo enega od družinskih članov, dekleta
iz kontrolne skupine pa v 46 %. Pri dekletih z nakazanimi motnjami prehranjevanja je torej opazen
trend manjšega osebnega prostora.

8. Razdalja med materjo in očetom
Ni pomembnejših razlik med skupinama.
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9. Lega oz. smer celotnega oblaka - družine
(centralna, leva, desna, zgornja in spodnja)
Dekleta iz kontrolne skupine so v 42,0 % postavile celotno družino v centralno območje, v
eksperimentalni skupini pa so družinski oblaki nagnjeni na levo stran polja.

10. Velikost oblaka - družine
(majhna, srednja in velika)
Družine v eksperimentalni skupini so grafično manjše, bolj strnjene, stisnjene, družinski člani so
umeščeni bližje drug drugemu. V kontrolni skupini so družinski člani bolj razpršeni po prostoru,
velikost oblaka - družine je večja.
Iz rezultatov, pridobljenih iz projekcijske prizkušnje, vidimo, da dekleta z nakazanimi motnjami
prehranjavanja v primerjavi z dekleti brez tovrstne motenosti postavljajo sebe bolj na levo stran
prostora. Prav tako postavljajo na levo stran celotno družino. Družina je bolj strnjena, stisnjena, tudi
same imajo manj osebnega prostora. Matere postavljajo višje v prostoru in bližje sebi.
Dekleta iz kontrolne skupine pogosteje postavljajo sebe in svojo družino v centralno območje.
Družine so bolj razpršene po prostoru, posamezni družinski člani imajo več osebnega prostora.
Glede na pomen levega nagiba (Klages, Machover, Trstenjak in Tušak) lahko zaključimo, da so
dekleta z nakazanimi motnjami prehranjevanja bolj zavrta, usmerjena vase, plašna, pasivna in
močneje povezana s svojimi materami. Večjo strnjenost družine in manjši osebni prostor lahko
razumemo kot večjo anksioznost in odvisnost od drugih.

B. Barve
1. Vrsta barv - barvni odtenki

PAGE

251

PAGE

252

Barve, ki se pri dekletih iz eksperimentalne in kontrolne skupine pojavljajo kot asociacije na
posamezne družinske člane: rumena, oranžna, rdeča, roza oz. marelična, vijolična, modra, svatlo
modra, zelena, svetlo zelena, rjava in črna (skupaj enajst različnih barv).
Barve so označene kot:
 tople ali hladne
 živahne ali mirne
 svetle ali temne

Tabela 36: Deleži posameznih barvnih kategorij, ki so jih dekleta iz obeh skupin izbrala zase.

TOPLE HLADNE ŽIVAHNE MIRNE SVETLE TEMNE

(56,0 %) 11 (44,0 %) 15 (60,0 %) 10 (40,0 %)
%) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

KS

ES

14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 14

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni

skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in
mirnih barv.
TOPLE HLADNE ŽIVAHNE MIRNE SVETLE TEMNE

(56,0 %) 11 (44,0 %) 15 (60,0 %) 10 (40,0 %)
%) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

KS

ES

14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 14

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni

skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in
mirnih barv.
HLADNE ŽIVAHNE MIRNE SVETLE TEMNE

(44,0 %) 15 (60,0 %) 10 (40,0 %)
%) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

KS

ES

14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 14 (56,0 %) 11

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi

pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
ŽIVAHNE MIRNE SVETLE TEMNE

%) 15 (60,0 %) 10 (40,0 %)
(50,0 %) 12 (50,0 %)

KS

ES

14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 14 (56,0 %) 11 (44,0

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale

več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
MIRNE SVETLE TEMNE

%) 10 (40,0 %)

KS

ES

14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 15 (60,0

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12
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Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in

(50,0 %)

živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
SVETLE TEMNE

(40,0 %)
%)

KS

ES

14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 15 (60,0 %) 10

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in

živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
TEMNE

%)

KS

ES

14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 15 (60,0 %) 10 (40,0

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

Iz

tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv,
dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
ES

14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 15 (60,0 %) 10 (40,0 %)

(37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

KS

9

Iz tabele je

razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz
kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
ES

14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 15 (60,0 %) 10 (40,0 %)
(37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

KS

9

Iz tabele je

razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz
kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 15 (60,0 %) 10 (40,0 %)
%) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

KS

9 (37,5

Iz tabele je razvidno, da

so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne
skupine pa več hladnih in mirnih barv.
11 (44,0 %) 14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 15 (60,0 %) 10 (40,0 %)
%) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

KS

9 (37,5 %) 15 (62,5

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v

eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več
hladnih in mirnih barv.
14 (56,0 %) 11 (44,0 %) 15 (60,0 %) 10 (40,0 %)
%) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

KS

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni

skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in
mirnih barv.
11 (44,0 %) 15 (60,0 %) 10 (40,0 %)
%) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

KS

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi

pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.

PAGE

253

PAGE

15 (60,0 %) 10 (40,0 %)

KS

254

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več

%) 12 (50,0 %)

toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
10 (40,0 %)
%)

KS

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in

živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
KS

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

Iz tabele je

razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz
kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
KS

9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

Iz tabele je

razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz
kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
9 (37,5 %) 15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

Iz tabele je

razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz
kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
15 (62,5 %) 10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

Iz tabele je razvidno, da so

dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne
skupine pa več hladnih in mirnih barv.
10 (41,6 %) 14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v

eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več
hladnih in mirnih barv.
14 (58,3 %) 12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni

skupini sebi pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in
mirnih barv.
12 (50,0 %) 12 (50,0 %)

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi

pripisale več toplih in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
12 (50,0 %)

Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih

in živahnih barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih
barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
Iz tabele je razvidno, da so dekleta v eksperimentalni skupini sebi pripisale več toplih in živahnih
barv, dekleta iz kontrolne skupine pa več hladnih in mirnih barv.
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Na splošno so dekleta v eksperimentalni skupini navedle več toplih, živahnih in svetlih barv zase in
za svoje družinske člane kot dekleta iz kontrolne skupine. V eksperimentalni skupini precej izstopa
rumena barva, pa tudi zelena, ki kot sekundarna barva v barvnem krogu vsebuje rumeno.
Pomen barv, kot ga v obrazložitvi svojih odgovorov vidijo dekleta v obeh skupinah:
 rumeno, oranžno in rdečo barvo opisujejo kot živahno, intezivno, toplo, energično, čustevno
in agresivno
 roza in marelično opisujejo kot čustveno, nežno, prijazno (uporabljajo jo skoraj izključno za
mater)
 modro in zeleno (brez svetlo zelene) doživljajo kot hladno, oddaljno in umirjajočo; modra jim
poleg tega simbolizira tudi razum, mir in svobodo
 vijolično označujejo kot melanholično, hladno, pa tudi toplo; to barvo doživljajo precej
ambivalentno
 rjava jim simbolizira naravo, realno in negativno
Subjektivni opisi teh barv oz. asociacije nanje so precej podobni pomenom, ki jih za posamezne
barve najdemo v literaturi.
V okviru uporabljene projekcijske preizkušnje se pri posamezni barvi pojavljajo nekoliko različni
pomeni, glede na to, kateremu družinskemu članu so pripisale barvo.
Matere so v obeh skupinah označene s toplimi barvami, očetje in sorojenci pa s hladnejšimi in
temnejšimi barvami.
Kljub temu je opazna razlika med skupinama pri pripisovanju barv za očete. Dekleta v
eksperimentalni skupini večini očetov pripišejo zeleno ali modro barvo, ki jih opisujejo kot hladne in
oddaljene, in le v manjšem deležu intenzivnejše barve, čeprav so sicer značilne za eksperimentalno
skupino.
Dekleta iz kontrolne skupine svojim očetom najpogosteje pripišejo modro ali rjavo barvo, kar je sicer
običajno za mladostnike.
Kljub temu, da razlike med skupinama niso statistično pomembne, pa lahko iz nakazanih razlik
vidimo, da dekleta z nakazanimi motnjami prehranjevanja skozi barvne projekcije razkrivajo večjo
čustevnost in impulzivnost ter bolj intenzivno in nemirno čustevno doživljanje sebe in družine. Pri
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dekletih iz kontrolne skupine lahko na podlagi rezultatov sklepamo na bolj uravnoteženo doživljanje
sebe in okolice.

C. Živali
1. Vrsta živali
V obeh skupinah se je skupaj pojavilo triinpetdeset različnih odgovorov oz. živali, s katerimi so
mladostnice označile sebe in svoje družinske člane.
Živali so kategorizirane glede na spol, stopnjo agresivnosti, svobodnosti in “psihično” moč.

2. Spol živali

Tabela 37: Spol živali, ki so jo dekleta pripisala sebi.

M SPOL (SAMEC) Ž SPOL

(SAMICA)
%)

KS

ES

14 (56,0 %)

11 (44,0 %) 14 (56,0

17 (70,8 %) 7 (29,2 %)

%)

KS

ES

(56,0 %)
ES

11 (44,0 %) 14 (56,0

KS

ES

17 (70,8 %) 7 (29,2 %)
7 (29,2 %)

11 (44,0 %) 14

17 (70,8 %) 7 (29,2 %)

11 (44,0 %) 14 (56,0 %)

KS

17
2

(70,8 %) 7 (29,2 %)
ES

17 (70,8 %) 7 (29,2 %)

17 (70,8 %) 7 (29,2 %)

KS

17 (70,8 %) 7 (29,2 %)

Ž SPOL (SAMICA)

17 (70,8 %) 7 (29,2

%)
KS

M SPOL (SAMEC) Ž SPOL

(SAMICA)

KS

11 (44,0 %) 14 (56,0 %)

KS

17

(70,8 %) 7 (29,2 %)
11 (44,0 %) 14 (56,0 %)
%) 7 (29,2 %)

KS

DF TVEGANJE

DF TVEGANJE
TVEGANJE

17 (70,8

3,6 1  0,05
3,6 1  0,05

3,6 1  0,05

3,6 1  0,05
3,6 1  0,05
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1  0,05
 0,05

Dekleta iz eksperimentalne skupine so v večji meri izbrala zase ženskega moškega spola, dekleta iz
kontrolne skupine pa živali moškega spola.
Dekleta iz eksperimentalne skupine so v 72 ,0 % spremenile matere v samice in v 87,5 % očete v
samce. Dekleta iz kontrolne skupine pa so spremenile matere v samice v 58,3 % in očete v samce v
76,2 %.
Iz teh rezultatov lahko sklepamo na to, da dekleta iz eksperimentalne skupine doživljajo svoje starše
bolj stereotipno glede na tradicionalne ženske in moške vloge v družini in družbi, medtem ko dekleta
iz kontrolne skupine doživljajo svoje starše bolj androgino (mama je lahko npr. tudi lev, ki ima moč,
oče pa npr. mačka, ker je nežen).

3. Stopnja aktivnosti oz. agresivnosti živali
Živali so razdeljene v naslednje kategoriije:
 miroljubne
 aktivne, borbene
 agresivne, nevarne
V eksperimentalni skupini so dekleta sebi v 44,0 % pripisale miroljubne živali, v 36 % aktivne,
borbene živali in v 20,0 % agresivne, nevarne živali.
V kontrolni skupini so dekleta sebi pripisale v 50,0 % aktivne, borbene živali, v 29,2 % miroljubne in
v 20,0 % agresivne, nevarne živali.
Matere so dekleta iz obeh skupin najpogosteje spremenile v aktivne, borbene živali (približno 50,0
%), potem v miroljubne in nazadnje v agresivne, nevarne živali (približno 12,0 % v obeh skupinah).

PAGE

257

PAGE

258

Tudi očete dekleta iz obeh skupin v približno 50,0 % spremenijo v aktivne, borbene živali. Dekleta iz
eksperimentalne skupine nekoliko pogosteje spremenijo očete v nevarne živali, dekelta iz kontrolne
skupine pa v miroljubne živali.
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4. “Psihična” moč živali
Glede na to lastnost so živali razdeljene v dve kategoriji:
 psihično močne (sposobne, pomembne, vodilne, aktivne)
 psihično šibke (manj sposobne, podredljive, občutljive, pasivne)
Dekleta iz eksperimentalne skupine so v 64,0 % sebe spremenile v psihično močne živali, dekleta iz
kontrolne skupine pa v 83,3 %.
Materam so v eksperimentalni skupini v 64,0 % pripisane psihično močne živali, v kontrolni skupini
pa v 58, 3 %.
Očetom so dekleta iz obeh skupin pripisala v večji meri psihično močnejše živali. V eksperimentalni
skupini 72,0 % in v kontrolni skupini 87,5 %.

5. Svobodnost živali
Kot svobodne so opredeljene tiste živali, ki v simbolizmu predstavljajo pojem svobode, npr. ptica, kar
potrjujejo tudi subjektivne interpretacije, ki so jih mladostnice za svoje odgovore podale v tej
raziskavi.
Dekleta iz kontrolne skupine so zase izbirale predvsem svobodne živali - v 56,0 %, medtem ko je ta
odstotek v kontrolni skupini precej nižji - 56,0 %.
V obeh skupinah so matere najpogosteje spreminjale v nesvobodne živali. V eksperiemntalni skupini
v 64,0 % in v kontrolni skupini v 58, 3 %.

Povzamemo lahko, da so dekleta iz eksperimentalne skupine zase in za druge družinske člane večkrat
izbirale miroljubne, manj svobodne živali, največkrat ženskega spola.
Matere doživljajo v tradicionalnih ženskih vlogah, vendar dokaj aktivne in psihično močne.
Očete doživljajo podobno kot dekleta iz kontrolne skupine, vendar še nekoliko bolj v tradicionalnih
moških vlogah in nekoliko bolj ogrožujoče.
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Dekleta iz kontrolne skupine so zase pogosteje izbirale živali moškega spola, bolj aktivne in psihično
močnejše ter svobodnejše.
Matere doživljajo v manj tradicionalni ženski pozicij, saj jim pripisujejo tudi živali mosšega spola,
aktivne in psihično močne.
Očete doživlajo psihično močnejše, vendar manj ogrožujoče in nevarne kot dekleta iz
eksperiementalne skupine.

6. Oživele živali
Odgovori na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi živali oživele so razvrščeni v pet kategorij:
 razumevanje, harmonija
 negotovost (ne vem, kaj bi se zgodilo)
 beg
 odtujenost
 agresija

Tabela 38: Odgovori na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi živali oživele.

RAZUMEVANJE NEGOTOVOST BOJ

ODTUJENOST AGRESIJA

%) 2 (9,5 %) 2 (9,5 %) 12 (57,2 %)

KS

ES

2 (9,5 %) 3 (14,3

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5

(23,8 %)
RAZUMEVANJE NEGOTOVOST BOJ

(9,5 %) 2 (9,5 %) 12 (57,2 %)

ODTUJENOST AGRESIJA
KS

ES

2 (9,5 %) 3 (14,3 %) 2

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8
%)

NEGOTOVOST BOJ

%) 12 (57,2 %)
BOJ

ODTUJENOST AGRESIJA
KS

KS

KS

ES

2 (9,5 %) 3 (14,3 %) 2 (9,5 %) 2 (9,5 %) 12 (57,2

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)

ODTUJENOST AGRESIJA

%)

2 (9,5 %) 3 (14,3 %) 2 (9,5 %) 2 (9,5

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)

ODTUJENOST AGRESIJA

%)

ES

ES

2 (9,5 %) 3 (14,3 %) 2 (9,5 %) 2 (9,5 %) 12 (57,2

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)
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AGRESIJA

ES

2 (9,5 %) 3 (14,3 %) 2 (9,5 %) 2 (9,5 %) 12 (57,2 %)

KS

14 (66,7 %) 1

(4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)
2 (9,5 %) 3 (14,3 %) 2 (9,5 %) 2 (9,5 %) 12 (57,2 %)

ES

KS

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0

(0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)
2 (9,5 %) 3 (14,3 %) 2 (9,5 %) 2 (9,5 %) 12 (57,2 %)

ES

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0

KS

%) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)
2 (9,5 %) 3 (14,3 %) 2 (9,5 %) 2 (9,5 %) 12 (57,2 %)

KS

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0

%) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)
3 (14,3 %) 2 (9,5 %) 2 (9,5 %) 12 (57,2 %)

KS

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8

%) 5 (23,8 %)
2 (9,5 %) 2 (9,5 %) 12 (57,2 %)

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8

KS

%)
2 (9,5 %) 12 (57,2 %)
12 (57,2 %)
KS
KS

KS

KS

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)

14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)
14 (66,7 %) 1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)
1 (4,8 %) 0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)
0 (0 %) 1 (14,8 %) 5 (23,8 %)
1 (14,8 %) 5 (23,8 %)
5 (23,8 %)

2

DF TVEGANJE

24,1 9 p  0,01
DF TVEGANJE
TVEGANJE

24,1 9 p  0,01
24,1 9 p  0,01

24,1 9 p  0,01
24,1 9 p  0,01
9 p  0,01
p  0,01
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Iz predstavljenih odgovorov lahko vidimo, da pri mladostnicah v eksperimentalni skupini izstopajo
bolj agresivne vedenjske fantazije. Če bi živali oživele, bi se med seboj pobile, raztrgale, požrle ipd.
Kvalitativna analiza pokaže tudi, da so njihovi besedni odgovori oz. interpretacije daljše in bolj
zapletene.
Dekleta iz kontrolne skupine so podale statistično pomembno več interpretacij, ki vsebujejo
razumevanje. Oživele živali bi se razumele, dobro shajale druga z drugo, živele v harmoniji ipd.
Odgovore lahko interpretiramo v smeri večje anksioznosti in strahu, ki sta prisotna pri dekletih z
nakazanimi motnjami prehranjevanja. V svojih družinah se počutijo ogrožene, izpostavljene svoji
lastni agresiji in agresiji s strani drugih družinskih članov.
Dekleta brez nakazanih motenj prehranjevanja se v svojih družinah počutijo bolj varne in sproščene,
primarno okolje doživljajo manj ogrožujoče.

Po kvantitativni in kvalitativni analizi vseh spremenljivk je najbolj opazna in pomenljiva razlika med
obema skupinama prav v stopnji in obliki splošne aktivnosti oz. agresivnosti. Mladostnice z
nakazanimi motnjami prehranjevanja v vseh delih projekcijske preizkušnje kažejo večjo inhibiranost,
bolj neuravnoteženo čustvenost, anksioznost, nevrotične poteze in zavrto agresivnost. Nakazana je
večja odvisnost od njihovih družin, posebno močno vez imajo z materami. V nekaterih primerih je ta
odnos zelo konflikten, pri drugih pa bolj simbiotične narave. Očetje so pogosto psihično distancirani,
nepomembni ali pa pri mladostnici vzbujajo občutke strahu in negotovosti. Celotna družina je bolj
prepletena, posamezni družinski člani imajo malo osebnega prostora.
Dekleta brez nakazanih motenj prehranjevanja se doživljajo psihično močnejše, aktivnejše ter bolj
sproščene in uravnotežene v svojem notranjem doživljanju in vedenju. Od svojih družin so manj
odvisne oz. kažejo večjo stopnjo avtonomnosti. Posamezniki v družini drug drugemu dopuščajo in
omogočajo več osebnega prostora in avtonomije.
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Predstavitev primerov
Empirični podatki in statistični izračuni so sicer neobhodno potrebni za potrditev oz. zavrnitev
znanstvenih tez ali trditev in nas na na ta način obvarujejo pred špekulativnimi zaključki, ne morejo
pa nam v taki meri plastično prikazati nekega problema, kot lahko to naredimo s študijo
posamičnega primera. To še posebno velja za področje raziskovanja v klinični psihologiji, kjer je
število primerov, ki so nam na voljo za raziskavo določenega problema, kritično majhno.
V nadaljevanju bom predstavila družini dveh mladostnic, ki sta sodelovali v raziskavi. Iz
eksperimentalne skupine bom opisala družino mladostnice, ki jo glede na izraženo simptomatiko
uvrščam v predklinično kategorijo bulimije nervoze, in družino mladostnice, ki kaže motenost v
smeri anoreksije nervoze.
Imena, ki jih uporabljam v predstavitvah primerov, so izmišljena.

Tabela 39: Individualni rezultati preizkušank na vprašalniku družinske socilane klime in
posameznih področjih usmerjenega intervjuja ter povprečne vrednosti za eksperimentalno in
kontrolno skupino.

SPREMENLJIVKE

ANA

ANA

ŠPELA ES KS

,9 4,9

VARORG

VAREX

6 5 2,9 1,8

MEJE

9 5 5,4 4,0

,3 1,3
ES KS
ORG

VAREX

VARCTL

MEJE

G

VAREX

3 6 5,1 6,6

5 5 5,5 6,6

VARCTL

DRUZINA

3 4 2,9 1,3

DRUZINA

VARAO

4 5 4

6 5 5,9 4,9

3 4 2,9 1,3

21 14 7,7 4,5

8 3 3,6 2,3

Primer Ana

VARCON

7 5 4,3 3,1

VARAO

DRUZINA

VLOGE

PROBLEM

ZADOVOLJ

8 2 4,1 2,9

6 5 5,9 4,9

Primer Ana

7 5 4,3 3,1

KOMUNIK

6 5 5

3 4 2,9 1,3

VARAO

21 14 7,7 4,5

8 3 3,6 2,3

8 2 4,1 2,9

7 5 4,3 3,1
VARAO

DRUZINA

7 5 4,3 3,1

8 2 4,1 2,9
KOMUNIK

VARCON

7 5 4,3 3,1

VARCON

VARCON

VARCON

9 5 5,4 4,0

,3 1,3
KS

ZADOVOLJ

3 6 5,1 6,6

5 5 5,5 6,6

6 5 2,9 1,8

VARCTL

3 6 5,1 6,6

8 2 4,1 2,9

VARCTL

3 6 5,1 6,6

5 5 5,5 6,6

VAREX

3 6 5,1 6,6

VAREX

5 5 5,5 6,6

VARORG

ŠPELA ES KS

ŠPELA ES KS

VLOGE

PROBLEM

6 5 5,9 4,9

3 4 2,9 1,3

VAR

4 5 4

VAROR

VLOGE
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6 5 2,9 1,8

9 5 5,4 4,0

MEJE

,3 1,3
3 6 5,1 6,6

VAREX

5 5,5 6,6
6 5 2,9 1,8

3 6 5,1 6,6
5,5 6,6

6 5 2,9 1,8

VARCTL

6

,3 1,3
6 5,1 6,6
5,1 6,6

VARCON

ARCTL

8 2 4,1 2,9

6 5 2,9 1,8

ZADOVOLJ

7 5 4,3 3,1

VARCON

7 5 4,3 3,1

6,6

VARCON

TL

8 2 4,1 2,9

6 5 2,9 1,8

MEJE

VARCON

MEJE

,3 1,3
VARCON

7 5 4,3 3,1

7 5 4,3 3,1

VARAO

ZADOVOLJ
VARAO

6 5 2,9 1,8

MEJE

DRUZINA

9 5 5,4 4,0

,3 1,3

ZADOVOLJ

5 5 5,5 6,6

VARORG
VARORG

21 14 7,7 4,5

5 5 5,5 6,6

V

PROBLEM

4 5 4

5 5 5,5 6,6

VARC

21 14 7,7 4,5

KOMUNIK

VARORG

VARCTL

8

VLOGE
PROBLEM

5 5 5,5 6,6

5 5 5,5 6,6

VARCTL

4 5 4

VARCTL

8

8 2 4,1 2,

VLOGE

21 14 7,7 4,5

8 3 3,6 2,3

4 5 4

Primer Ana

VARORG

3 4 2,9 1,3
KOMUNIK

5 5 5,5 6,6

21 14 7,7 4,5

8 3 3,6 2,3

VARORG

PROBLEM

Primer Ana

3 4 2,9 1,3

6 5 5,9 4,9

6 5 5,9 4,9
9

Primer Ana

VLOGE

8 3 3,6 2,3

6 5 5,9 4,9

9 5 5,4 4,0

4 5 4

VLOGE

KOMUNIK

DRUZINA

5 5 5,5 6,

PROBLEM

VARORG

2 4,1 2,9
6 5 2,9 1,8

21 14 7,7 4,5

6 5 5,9 4,9

VARAO

4 5 4

VLOGE

VARAO

ZADOVOLJ

7 5 4,3 3,1

3 4 2,9 1,3

Primer Ana

9 5 5,4 4,0

,3 1,3

VARORG

8 3 3,6 2,3

3 4 2,9 1,3

VLOGE
PROBLEM

ZADOVOLJ

7 5 4,3 3,1
DRUZINA

6 5 5,9 4,9

6 5 5,9 4,9

KOMUNIK

5 5

Primer Ana

6 5 5,9 4,9

3 4 2,9 1,3

4 5 4

VARORG

3 4 2,9 1,3

8 3 3,6 2,3
VARAO

9 5 5,4 4,0

,3 1,3

KOMUNIK

VLOGE

PROBLEM

21 14 7,7 4,5

DRUZINA

VARAO

DRUZINA

MEJE

VARAO

5

VARORG

6 5 5,9 4,9

8 3 3,6 2,3

ZADOVOLJ

9 5 5,4 4,0

MEJE

DRUZINA

4 5 4

Primer Ana

VARAO

KOMUNIK

8 2 4,1 2,9

VARCTL

6 5 2,9 1,8

8 2 4,1 2,9

7 5 4,3 3,1

VARCON

21 14 7,7 4,5

8 3 3,6 2,3

9 5 5,4 4,0

MEJE

3 4 2,9 1,3

DRUZINA

7 5 4,3 3,1

VARCON

6 5 5,9 4,9

VARAO

KOMUNIK

ZADOVOLJ

,3 1,3
3 6 5,1 6,6

8 2 4,1 2,9

9 5 5,4 4,0

MEJE

,3 1,3
VAREX
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Ana je stara 18 let in obiskuje zadnji letnik gimnazije. Zadnji dve leti bulimira, vendar zaradi tega še
ni iskala strokovne pomoči. Pred tem je imela krajše obdobje, ko je zavračala hrano, in doma so se,
kot sama pravi, bali, da se bo pri njej razvila anoreksija nervoza. Pri telesni višini 167 cm tehta 57 kg.
Pri tej telesni višini je tehtala najmanj 54 kg pri 15 letih in največ 65 kg pri 16 letih (v enem letu je
pridobila na telesni teži 11 kg). Prvič je poskušala namerno vplivati na telesno težo pri 14 letih, tako
da ni nič jedla. Zelo je nezadovoljna sama s seboj in to na vseh področjih, še najbolj pa s svojim
telesnim izgledom in uspešnostjo v šoli.
Živi z očetom, polbratom (8 let) in mačeho. Je drugorojenka. Ima še starejšo sestro (25 let), ki se je
pred kratkim odselila in živi sama. Trenutno tudi ona že en mesec stanuje pri sestri, ker pravi, da
doma ne vzdrži več stalnih prepirov. Stanovanjske in ekonomske pogoje za življenje imajo urejene.
Od 13 leta dalje živi v novi družini. Mama je umrla, ko je bila stara 7 let. V obdobju po materini smrti
je živela pretežno pri stari mami (mamini mami), ker je oče delal v drugem mestu in se je samo
občasno vračal domov. Ko se je oče ponovno poročil, se je čez čas preselila nazaj k njemu oz. v novo
družino.
Sprva zanika, da je kdo od družinskih članov telesno ali duševno bolan, skozi nadaljnji pogovor pa
razkrije, da ima sestra bulimijo nervozo.
Družina živi precej izolirano življenje. Ana pravi, da je oče izgubil večino prijateljev, ko se je
ponovno poročil. Družinskih prijateljev nimajo, živijo sami zase. Konec tedna oče, mačeha in polbrat
preživijo na vikendu, ona pa ostaja sama v stanovanju. Svojih prijateljev in svojega fanta nikoli ne
povabi domov, jih pa predstavi staršema, če se srečajo kje zunaj. Tudi s sorodniki imajo malo stikov.
Po mamini smrti so kot družina ohranili zelo malo stikov z njenimi starši in sorodniki. Stara mama po
mamini strani živi v domu za starejše občane in enkrat mesečno jo obišče ali pokliče po telefonu. Z
maminim bratom so skregani. Tudi po očetovi strani so družinske vezi šibke. Občasno (ob večjih
praznikih) jih obišče stric, očetov brat. Ana meni, da so ti sorodniki malo “čudni”.
Sebe ne doživlja kot del družine, kar tudi eksplicitno izrazi z besedami: “Oni so družina, jaz ne sodim
tja.” Svoje mesto v družini opredeli kot hčerka, ki povzroča veliko problemov in bi se jo najrajši
znebili. Oče ji pravi, da 90 % stvari naredi slabo. Tudi z njegovo ženo ima zelo slabe odnose, enkrat
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sta se celo stepli. Oče jo krivi za nerazumevanje v družini in zaradi tega ima močne občutke krivde.
Najbolj pomembnen družinski član se ji zdi sestra, najmanj pa mačeha in polbrat. Sicer pa meni, da
imata najboljšo pozicijo v družini mačeha in oče, ker znata poskrbeti za svoje ugodje, imata svoje
življenje in veliko prostega časa. V osnovni družini (ko je živela še z mamo in očetom) sta jo starša
pogosto primerjala s sestro, predvsem glede uspehov v šoli in ubogljivosti. Sedaj pravi, da se tudi
sama podzavestno primerja z njo glede uspehov v šoli in poklicu. Rada bi bila uspešnejša od nje,
vendar ji ne uspe. S polbratom jo nikoli ne primerjajo.
Nekatera pravila, ki se nanašajo na skupno bivanje v stanovanju, so zelo toga in različna za
posamezne družinske člane. Tako npr. Ana lahko gleda televizijo samo enkrat na teden, ob nedeljah
(takrat ko je večinoma preostali del družine na vikendu), medtem, ko lahko mačeha gleda televizijo
kadarkoli. Pravila, ki uravnavajo skupno življenje družine, običajno postavlja mačeha, pravila, ki pa
se pretežno nanašajo nanjo, navadno postavlja oče (npr. ne ugovarjaj mačehi). Glede nalog, ki jih ima
posamezen družinski član, pravi, da ne ve dobro, za kaj je kdo odgovoren, saj zelo malo časa
preživijo skupaj. Oče večinoma poskrbi za prehrano družine (nabavlja in kuha), mačeha pospravlja
stanovanje, medtem ko brat nima nobene naloge. Ona pomaga očetu in njegovi ženi. Zadnjega pol
leta si sama kupuje in pripravlja hrano.
Ne ve, kaj mačeha in oče pričakujeta od nje, saj se o tem nikoli ne pogovarjajo. Svojih pričakovanj
največkrat ne izrazita direktno z besedami, temveč nanje bolj sklepa iz njunega vedenja in posrednega
sporočanja (po ovinkih). Ob tem pravi: “Če bi vedela, kaj od mene pričakujeta, bi jima to dokazala.”
Meni, da od nje pričakujeta boljši uspeh v šoli in opravljanje osnovnih nalog doma (pospravljane
stanovanja, ipd), za katere sama meni, da jih že opravlja, vendar mačeha ni nikoli zadovoljna s tem,
kar naredi, in vedno najde nekaj, kar je narobe, in pove očetu, ki se potem jezi nanjo.
Do njenega vedenja sta mačeha in oče precej nekonsistentna. Pogostokrat ne ve, kakšna bo njuna
reakcija, saj je odvisna od njunega trenutnega razpoloženja. Najpogosteje je ravno ona tista, ki se ne
drži dogovorov in pravil, posebno če se ne strinja z njimi in kadar je slabe volje. Najtežje ji je
upoštevati to, da ne sme mačehi povedati tega, kar si misli o njej.
Ana meni, da ji družina daje premalo odgovornosti, saj je ne dojemajo kot enakovrednega
družinskega člana, tako kot se tudi ona ne počuti del družine. Tudi mačeho doživlja premalo
odgovorno, saj se, po njenem mnenju, obnaša pubertetniško, oz. odreagira tako kot ona. Ob tem doda,
da rabi ob sebi močno osebnost, ki ve, kaj hoče.
Družinski člani pogostokrat ne spoštujejo njene zasebnosti oz. jo celo kršijo. Tako oče, posebno pa še
mačeha, v njeni odsotnosti brska po njenih predalih. Oče močno nadzira njeno prehranjevanje. Če
doma odkloni hrano, je užaljen in ji očita, da je izbirčna. Spomni se, da je morala v prvem letniku
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srednje šole eno uro stati za mizo in pojesti pripravljeno hrano, čeprav ji je šlo na bruhanje. Takrat je
hrano spravila v rokav in se delala, da jo je pojedla, kasneje jo je odvrgla v stranišče.
Na drugi strani pa starša prav tako nimata jasno razmejenega partnerskega podsistema, saj se v
prisotnosti otrok pogovarjata o vsem, tudi o njunem partnerskem odnosu in intimnosti. Ana to
komentira z besedami: “Ničesar ne skrivata pred menoj, ker vesta, da me ne zanima.” Kadar so kot
družina pred pomembnejšo odločitvijo, se starša nikoli ne obrneta na otroke in jih ne vprašata za
mnenje. Prav tako jo nikoli ne poprosita, da prevzame določene njune obveznosti, kadar potrebujeta
uslugo.
Ana se nikoli z nikomer v družini ne pogovarja na samem. Pravi, da se je poskušala z očetom, vendar
ni šlo. Kadar je izrazila svoje mneje, ji je rekel, da je za vse ona kriva, zato se niti ne trudi več.
Mačeha enkrat na leto pride k njej, se zjoče in reče, da ji je žal, vendar je potem spet vse po starem.
Polbratu mačeha niti ne dovoli veliko kontaktov z njo, saj ne želi, da postane tako uporniški kot je
ona. To, kaj doživlja, kako se počuti, običajno obdrži zase. Tudi s sestro in fantom se redko
pogovarja o sebi in svojih stiskah, ki jih doživlja, kar je zelo jasno izraženo v naslednjem stavku:
”Lahko se vidi na obrazu, da je nekaj narobe, in lahko nekaj povem vsem prijateljicam, vendar tisto
glavno, kar me muči, bom držala v sebi.” Svoje probleme in težave želi rešiti sama.
Svojo sedanjo družino doživlja zelo nepovezano. Zdi se ji, da so bili v osnovni družini, ko je živela še
s svojo pravo mamo in očetom, bolj povezani. S svojo mačeho je na začetku skušala vzpostaviti
odnos, vendar je ni pustila blizu. Ko se je rodil njen brat, se je morala preseliti od stare mame k njim,
predvsem pa je oče vztrajal, da preživi z njimi konec tedna. Morala je paziti na svojega polbrata, da se
je mačeha lahko naspala. Večkrat pravi, da ji je bilo hudo in enkrat se je celo uprla in ni hotela k njim,
vendar ji je oče zagrozil, da jo bo pretepel, če ne bo ubogala. Meni, da oče ni vedel, kako naj ju zbliža,
zato jo je prisilil v nekakšen odnos z mačeho, ki pa ga ni marala. Sedaj se kot družina zberejo samo
ob redkih priložnostih, kot je npr. praznovanje rojstnega dneva mačehe in očeta.
Večina medsebojnega pogovora je namenjeno prehranjevanju nasploh. Če se začnejo pogovarjati o
šoli, se skregajo. Pravzaprav meni, da je tema o šoli edina tema o kateri se pogovarjata z njo, kar pa
ona zavrača, saj že vnaprej ve, kaj bosta rekla. Največ se med seboj pogovarjata oče in mačeha. Zase
meni, da sploh nima nobenih kontaktov z njimi, da se z družinskimi člani, razen z očetom, običajno
sploh ne pogovarja. Kadar se pogovarja, jo mačeha pozorno posluša, medtem ko za očeta pravi, da je
“čisto v oblakih”. Možnost, da izrazi svoje potrebe in želje, ima, vendar jih nihče ne upošteva.
Družinsko komunikacijo opiše kot neiskreno (nikoli si ne povedo tega, kar resnično mislijo) in
nejasno, dvoumno. Ponavadi si, posebno še mačeha, sporočajo preko vedenja: “Ko začne nekdo
razbijati s kozarci ,takoj veš, da je jezen nate.” Najbolj nejasno se po njenem mnenju izraža oče.
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Družina se izogiba pogovorov o problematičnih temah in se dela, kot da konfliktov ni. Starša in sestra
so skregani, zato je ona posrednik med očetom in sestro, ureja njune odnose. Čeprav je mačeha vrgla
sestro iz stanovanja, tega nikoli ne omenjajo. Kadar je mačeha odsotna se z očetom pogovarjata o
njej.
V družini je redkokdaj deležna pohvale. Za očeta pravi, da nikoli ne pokaže svojih čustev, ker tega ne
zna, medtem ko mačeha pokaže samo jezo. Jezo izražajo z nejevoljo (mačeha), tišino in umikom
(oče). Jezo, žalost in podobnih neprijetnih čustvev nikoli ne izrazijo z besedami. Družinski člani se ne
spodbujajo k izražanju občutij in mnenj, to ni zaželjeno. Izraženje svojega mnenja doživljajo kot
vsiljevanje mnenja drugemu.
Meni, da se v njihovi družini pogovarjajo bistveno manj kot v drugih družinah, ki jih pozna (20 % v
primerjavi s povprečno družino). Želi si več pogovora, predvsem z očetom. Najbolj je pogrešala
pogovor konec osnovne in začetek srednje šole. Po mamini smrti je zelo pogrešala nekoga ob sebi.
Oče je bil takrat veliko odsoten zaradi dela in ona je večino časa preživela s staro mamo in sestro, ki
je bila v adolescenci in se je zapirala v svojo sobo. Že takrat je bila nekakšen advokat med sestro in
ostalimi.
Doma se največkrat prepirajo glede dela (kdo bo kaj naredil, zakaj ni naredila stvari dobro, ipd),
denarja in prehrane (dokler je sestra živela doma, je pojedla “vse, kar je videla”, zato so začeli skrivati
hrano pred njo), pa tudi njenega vedenja. Pogosto je ona tista, ki prepozna in izpostavi problem v
družini, vendar običajno ne najdejo konstruktivne rešitve, temveč ga samo odložijo in se nekaj časa
ne ukvarjajo z njim, dokler ne postane situacija spet tako napeta, da se skregajo. Največkrat se
skregajo pri kosilu. Kljub temu, da problemov ne razrešijo, pa ne poskušajo poiskati novih poti za
reševanje le-teh.
Ana meni, da doma ne zaupajo v pravilnost njenih odločitev. To se je zelo očitno pokazalo pri
prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Ko se je hotela vpisati na željeno šolo, ji oče tega ni dovolil. Z
mačeho sta imela vsak svojo idejo, kaj je zanjo primerna šola. Tako se je mimo njunega védenja
vpisala na gimnazijo. Pogosto kritizirata njene prijateljice in fanta. Očitata ji tudi, da ju premalo
upošteva kot družino, za kar pa meni, da sta sama kriva, saj je tudi onadva ne upoštevata kot del
družine. Na eni strani ji govorita, naj bo samostojna, po drugi strani pa ji očitata in kritizirata njene
odločitve. Samostojnost vidita v tem, da jo prepustita samo sebi, ko se znajde v težavah.
V družini se počuti nezaželjeno. Tako z družino kot s seboj je nezadovoljna. Niti ene stvari v družini
ne najde, s katero bi bila zadovoljna. Najbolj jo moti to, da ne upoštevajo njenega mnanja. Če bi
lahko, bi spremenila vedenje mačehe.
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Svoje otroštvo Ana opredeli kot nesrečno, ker je večino časa preživela sama. Bolelo jo je, ker so
prijateljice izkoriščale njeno zaupljivost, na koncu pa je vedno ostala sama. Še vedno meni, da je
človek lahko dober in na to se zanese.

Na projekcijski preizkušnji se je grafično postavila nad družino, z nekakšno distanco do drugih,
vendar kljub temu še v aktualni bližini. Sebi pripiše rdečo bravo, ki jo doživlja v smislu močne in
pozitivne energije, za žival pa izbere tigra, ker je “napadalen, močan, deluje nagonsko”.
Očeta umešča v center prostora in ga označi z modro bravo, ker je “umirjen, flegmatik”, in ga
primerja s konjem, ker je “lepa žival, očeta imam rada”. Obdan je s sorojencema, v valoriziranem,
nekoliko izoliranem območju.
Med sebe in očeta umesti starejšo sestro in ji pripiše oranžno barvo, ker je “pozitivna, sijoča barva”.
Zanjo izbere mucko, ker “pride, kadar ji paše, nihče jo v nič ne sili”.
Do polbrata ima zelo pozitivne projekcije, pripiše mu rumeno barvo in medvedka, ker je “ luštkan,
nežen”.
Mačeho umesti na levo stran, nekoliko izolirano od ostalih družinskih članov. Primerja jo z risom, ki
je napadalen, in ji pripiše svetlo zeleno barvo, ker je “zelena v obraz”.
Če bi živali oživele, bi se “pokončale”.
Iz navedenih projekcij lahko vidimo Anino energično oz. agresivno pozicijo v družini, ki ji je
omogočena skozi vlogo grešnega kozla.
Oče ima v družinskem sistemu pomembno vlogo, je pa zanjo oddaljen in čustveno težje dostopen,
čeprav izraža naklonjenost do njega in išče njegovo bližino. Tudi do sestre goji čustva naklonjenosti,
zaznamo pa lahko tudi rivaliteten odnos do očeta.
Najbolj konflikten odnos izraža Ana do svoje mačehe, doživlja jo kot tekmico, ki zaseda njeno mesto
v odnosu do očeta. Doživlja jo ogrožujoče, zato jo postavlja na distanco.
Odnose med družinskimi člani doživlja konfliktno in izraža stah pred izničenjem.
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Družinski genogram

Diagnostika družine
V tej družini bi lahko Ano in njeno sestro označili za identificiranega pacienta oz. tistega družinskega
člana, ki s svojo prisotnostjo in vednjem v družino vnaša probleme in s tem vzdržuje patološko
homeostazo celotnega družinskega sistema.
Zelo očitno je, da se nobena od sester ni zmogla vključiti v novo družino, ki jo je po materini smrti
oče na novo osnoval. Materina smrt je obe sestri doletela v zelo občutljivem razvojnem obdobju. Ana
je z vstopom v osnovno šolo prehajala iz družinskega okolja v širše socialno okolje, ki je od nje
zahtevalo novih prilagoditev, za kar je potrebovala varno in zanesljivo družinsko okolje, ki pa je bilo
z materino smrtjo porušeno. Sestra je bila v obdobju adolescence, ki zahteva od mladostnika naporno
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formiranje lastne identitete in postopno osamosvajanje. Materina smrt je te procese prav gotovo, vsaj
za določeno obdobje, zavrla.
Oče ni zmogel na na novo vzpostaviti družinskega ravnovesja in družina je takorekoč razpadla.
Otroka je v oskrbo prevzela stara mama. Oče se je s svojo fizično odsotnostjo tudi čustveno vse bolj
oddaljeval od otrok.
Po materini smrti je bila Ana nenehno izpostavljena situacijam, ki so od nje zahtevale novega
prilagajanja. Z materino smrtjo ni izgubila le enega starša, temveč je razpadel celoten družinski
sistem, ki je do takrat prinašal relativno varnost in stalnost. Ustalitev v novem okolju pri stari mami je
onemogočila očetova ponovna partnerska zveza, ki je za sabo potegnila ponovno selitev in nasilno
prekinitev odnosov s staro mamo. Tej novi situaciji je sledilo še rojstvo polbrata, v obdobju, ko je
sama dodobra vstopila v adolescenco.
Vse te situacije so vnašale v Anino življenje nestalnost in s tem negotovost v čustvenih odnosih z
zanjo pomembnimi osebami. Nesposobnost ponovne integracije v novo družino in izjemno
konflikten odnos z očetovo ženo daje slutiti, da Ana ni zmogla uspešno predelati izgube svoje matere.
Oče ji s svojim umikom iz družine tega prav gotovo ni omogočil, temveč prej otežil, saj je še poglobil
njeno negativno izkušnjo ločitve. Bolečino ob izgubi matere je tako samo navidezno predelala, ostalo
pa je močno narušeno zaupanje v medosebne odnose in strah pred bližino. Negotovost, s katero stopa
v medosebne odnose, prav gotovo v veliki meri izhaja iz odnosa s starši, ki je bil nasilno pretrgan in
ni bilo možnosti za postopno diferenciacijo in individualizacijo v adolescenci.
V očetovi novi družini je bilo zelo malo prostora za njene čustvene potrebe, saj je osrednje mesto
zasedel novi otrok. Z odraščanjem je Ana postajala vse bolj problematična, kar ji je oče tudi nenehno
očital. S sestrinim odhodom iz družine je prevzela mesto grešnega kozla.
Sedanja družinska situacija je zelo neugodna. V družini je zelo visoka stopnja konfliktnosti in
sovražnosti. Ana s svojo vlogo grešnega kozla prevzema nase projecirane slabe vsebine drugih
družinskih članov. Zunanje meje družinskega sistema so zelo zaprte, družina je izolirana od
socialnega okolja, ki jo obkroža. Notranje meje lahko označimo za nejasne, difuzne. Na eni strani
starša posegata v Anin intimni prostor, sta pretirano “odkrita” pred njo in polbratom, na drugi strani
pa se pretirano zapirata v svoj svet. Ana občasno vstopa v koalicijo s sestro, pa tudi z očetom.
Družinski člani se malo pogovarjajo med seboj. Komunikacija je neiskrena in nejasna, polna
nebesednih sporočil. Družinski člani se izogibajo pogovorom o konfliktnih temah, kar še stopnjuje
napetost v družini, ki se sprosti skozi nekostruktivni prepir. Pravila so rigidna in nedemokratična in
Ana jih pogosto krši, saj s tem obrača pozornost staršev nase. Eno izmed nepisanih pravil je tudi
nezaželjenost oz. prepoved izražanja čustev. Naloge družinskih članov so nejasne, prav tako tudi z
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njimi povezana odgovornost. Reševanje problemov je nekonstruktivno, dužinski člani se vedno
znova vračajo k starim strategijam, čeprav se vedno znova izkažejo za neuspešne. Družina izkazuje
visoko stopnjo nepovezanosti. Stopnja zaupanja je majhna.
Opisana družinska situacija Ani ne daje ustrezne podpore in varnosti, da bi uspešno izpeljala proces
postopne diferenciacije in separacije od družine in vzpostavila z družino zdravo obliko navezanosti.
Tako ostaja patološko vezana v družinsko interakcijo in na simboličen način, skozi motnjo
prehranjevanja, izraža čustveno nezadovoljstvo. Intrapsihični konflikti, ki so v obdobju adolescence
zelo intenzivni, se s prisotno interpersonalno dinamiko samo še poglabljajo, namesto da bi se
razreševali in vodili v osebnostno rast. Zelo verjetno je, da se bo pri Ani razvila prava klinična slika
bulimije nervoze z vsemi značilnimi simptomi te bolezni.
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Primer Špela
Špela je stara petnajst let in obiskuje prvi letnik srednje strokovne šole. Na vprašalniku motenj
prehranjevanj je izkazala visoko stopnjo motenosti v smeri anoreksije nervoze, čeprav je njena
trenutna telesna teža popolnoma ustrezna. Ob telesni višini 166 cm in telesni teži 55 kg (BM = 19,96)
se zdi sama sebi zelo predebela. Njena željena oz. idealna telesna teža je 48 kg (BMI = 17,42). Pri
sedanji telesni višini je tehtala najmanj 52 kg pri 14 letih in največ 57 kg, prav tako pri 14 letih. To je
bilo tudi obdobje, ko je prvič poskušala namerno shujšati.
Živi v popolni družini, z mamo, očetom in starejšim bratom (23 let). Živijo v stanovanjski hiši. V isti
hiši živi tudi mamina sestra z družino. Oče je zaposlen v sosednji državi, zato je veliko odsoten od
doma (tri tedne je odsoten, en teden doma). Tako živijo že štiri leta.
Nihče od družinskih članov ni huje telesno ali duševno bolan.
Družina je zelo povezana z mamino družino, ki živi v sosednji hiši. Mama vsak dan obišče stare
starše, z njimi preživijo tudi konec tedna. Po očetovi strani živi še stara mama, s katero skorajda
nimajo stikov, razen očeta, ki dela v svojem domačem kraju. Družinskih prijateljev nimajo. Starša
imata vsak svoje prijatelje.
Špela ima mamo za najpomembnejšega člana družine, ker ji je vedno na razpolago, z njo se največ
pogovarja in mama ve za vse njene težave. Odnos z očetom opiše kot bolj površinski in ga po
pomembnosti uvršča na zadnje mesto v družini. Sebe in brata postavi na drugo mesto. Meni, da jo
družina zelo upošteva, ker hodi v šolo, veliko ve in ima dobre ideje. Imajo jo za najbolj iznajdljivega
družinskega člana. Mama vedno sprašuje njo za nasvete, nikoli se ne obrne na očeta. Glede
gospodijnstva svetujeta druga drugi.
Svoje mesto v družinskem sistemu opredeli kot najboljše, ker je najmlajša in jo imajo vsi najrajši. Z
vsemi družinskimi člani ima dober odnos. Očetov odnos do nje opiše takole: “Ko pride, ima rad, da
sem še vedno njegova mala punčka, in jaz mu pustim, da uživa v tem, čeprav mu nekako že skušam
nakazati, da odraščam in da ne morem biti vedno stara pet let./.../Saj se resno pogovarja z mano,
ampak še vedno se rad pocarta.”
Pravila v družini postavlja mama. Tudi kadar je oče doma, njo vpraša za dovoljenje, do kdaj sme npr.
ostati zvečer zunaj ipd.
Starša na prvem mestu pričakujeta njeno uspešnost v šoli in če ji ostane kaj časa, tudi pomoč v
gospodinjstvu. Na to, da bi lahko posegla po drogah, niti ne pomislita. To, da je zanju popolnoma
samoumevno, da ne bo “zašla”, jo moti. Včasih jima skuša nakazati, da morata biti pripravljena tudi
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na to možnost. Starša svojih pričakovanj ne izrazita direktno z besedami, temveč posredno, preko
vedenja in govorjenja.
Za njeno vedenje jo mama redkokdaj kritizira. Špela pravi, da ve, kako se mora obnašati, da se bo
izognila kritiki ali kaznovanju.
Pravil in dogovorov v družini se najpogosteje ne drži oče. Vedno odlaša z izpolnitvijo obljub in Špela
pravi, da se obnaša kot veter. Kadar se ona izogiba dogovorov v družini, npr. glede pospravljanja, ji
mama napiše na listek, namesto da bi ji povedala.
Za mamo meni, da ima preveč obveznosti in odgovornosti, saj prevzema vlogo obeh staršev.
Družinski člani spoštujejo njeno zasebnost. Mama je pozorna na to, kaj in kdaj jé, pri drugih stvareh
pa jo ne nazdoruje. Tudi starša nikoli ne razrešujeta svojih partnerskih problemov pred njo in bratom.
Kadar gre za pomembnejše družinske odločitve, vedno vprašata za mnenje tudi otroke. Občasno z
bratom prevzameta njune obveznosti.
Špela se zelo velikokrat pogovarja na samem z mamo. Zaupa ji veliko intimnih stvari. Svoje prijatelje
vedno predstavi tudi mami. Doma ne pove, da ima fanta, ker ji je mama že večkrat omenila, da je
premlada za odnos s fantom, oče pa tega sploh ne bi razumel. Pravi, da bi jo on najrajši imel kar
zaprto doma.
Kadar je v težavah, se vedno obrne na pomoč k mami, ker jo razume. Očetu svojih problemov ne
razlaga, ker se ne poglobi v njeno situacijo tako kot mama. Mama se zelo zanima za njene hobije,
prijatelje, šolo. Če se npr. želi vpisati v kakšen krožek ali dejavnost, vedno vpraša za mnenje tudi
mamo in, če se ona s tem strinja, to tudi naredi, sicer pa ne.
Meni, da so kot družina zelo povezani drug z drugim, kar izrazi skozi naslednjo izjavo: “Če se z
mamo skregam, sem zelo slabe volje. To je zame težko breme, nesproščena sem v šoli,/.../ zato se
tudi tako dobro razumeva, ker ne dovolim, da bi neke malenkosti prišle med naju. Imava zelo čustven
odnos. Tudi z očetom in bratom ne maram biti skregana.”
Kot družina se zelo redko zberejo skupaj. Včasih, kadar je oče doma, skupaj gledajo televizijo ali
imajo skupno nedeljsko kosilo.
Kadar so skupaj, se najpogosteje pogovarjajo o njeni šoli in prijateljih in v pogovoru sodelujejo vsi
družinski člani. Največ pa se pogovarjata z mamo, saj sta oče in brat veliko odsotna (brat zaradi
študija). V družini ima možnost, da izrazi svoje potrebe in želje in ob tem pravi: “Če kaj rabim, to
povem na tak način, da mi mama ne more reči ne. Njo zlahka prepričam, očeta pa niti ne.”
V družini se po njenem mnenju iskreno, odkrito pogovarjajo, ni pa komunikacija vedno jasna ter
enoznačna in jo razumejo samo nekateri družinski člani. Za primer navajam naslednjo Špelino izjavo:
“Včasih mama reče kaj takega, kar samo jaz vem, kaj je ona v resnici želela reči. Ostala dva mislita,
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da vesta, v resnici pa samo jaz vem, kaj je mislila.” Tudi oče se ne izraža zelo jasno, saj včasih kar v
mislih dokonča stavek, ostali pa si po svoje razlagajo nadaljevanje. Še najbolj razumljiv je brat.
Pred drugimi družinskimi člani jo najboljše zastopa mama, predvsem pred očetom. Kadar je oče
odsoten, se velikokrat pogovarjajo o njem, posebno še kadar ga potrebujejo pri kakšnem konkretnem
opravilu. Ona in mama tudi največkrat uporabljata nebesedno komunikacijo, kar razloži s tem, da
imata obe bolj “slabe živce”. Naklonjenost in ljubezen si izražata z besedami, ob doživljanju
neprijetnih čustev kot so žalost, jeza ipd pa se družinski člani zaprejo vase.
Špela meni, da se lahko v družini odkrito pogovarja, so pa določene teme, ki jih mora skrivati pred
staršema, npr. da včasih v družbi spije alkohol ipd. Drug drugega ne spodbujajo k izražanju mnenj in
občutij, predvsem oče želi, da bi imeli vsi enako mnenje.
V primerjavi z drugimi družinami meni, da se manj pogovarjajo (70,0 %, če se povprečna družina
pogovarja 100%). Želi si več pogovora z mamo in bratom, na pa tudi z očetom, saj jo moti, da ima
drugačen način razmišljanja.
Pri izbri srednje šole so ji popolnoma prepustili odločitev, ker niso želeli tudi pri njej narediti napake
kot pri bratu, ki jim še vedno očita, da so mu vsilili izbiro šole. Starša popolnoma zaupata njenim
odločitvam, kar se po njenem mnenju kaže tako, da mama nikoli ne podvomi o tem, ali govori
resnico ali ne, niti ne preverja tega. Mama ji pogosto očita, da se obnaša preveč neodvisno in da bi
morala njo vprašati za nasvet, vendar jo po drugi strani starša spodbujata k prevzemanju odgovornosti
za svoja ravnanja.
V družini se najpogosteje srečujejo s problemom različnega razmišljanja očeta in ostalih družinskih
članov. Zdi se ji, da oče uporablja bolj primitiven način razmišljanja in govorjenja, kar ji ni všeč.
Problem je tudi komunikacija med staršema, saj se skorajda ne pogovarjata. Enkrat sta že bila na tem,
da se ločita, zakon se je komaj obdržal. Sedaj živita vsak za sebe.
Običajno je ona tista, ki zazna in izpostavi problem v družini, tudi kadar gre za konflikte med
staršema. V zvezi s tem Špela pravi: “Včasih jima rečem, naj se zmenita, da sta otročja, ker se ne
pogovarjata drug z drugim. “ O problemih se nikoli ne pogovorijo, temveč pustijo, da se problem s
časoma razreši.
Družinski člani, razen očeta, so ji v oporo, kadar jih potrebuje. Če ji je težko, jo potolažijo, da bo
boljše. Z mamo sta zelo dobri prijateljici. Mama jo v vsem razume.
Špela se v družini ne počuti najboljše in pravi: “Lahko bi rekla, da smo srečna družina, vendar bolj na
površju. Vem, da mama ni srečna in zanjo bi bilo boljše, če bi se ločila. Oče pa bi se čisto zlomil, če
nas bi izgubil.”
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Ni ji všeč, da je oče veliko odsoten in da se starša ne razumeta kot zakonca. V svoji družini bi
spremenila to, da bi se mama ločila. Mama ima zelo dobrega prijatelja,. in večkrat ji pove, da je
naredila napako, ker se je premlada poročila.
Tudi s seboj in svojim telesnim izgledom pogostokrat ni zadovoljna. Njene izjave so sledeče: “Včasih
sem zelo zadovoljna s seboj, včasih pa se ne morem videti. Včasih se pogledam v ogledalo in sem si
všeč, drugič pa se pogledam in kar obrnem stran in sem vsa depresivna. Nezadovoljna sem z obrazom
in pogosto se zdim sama sebi predebla, zato sem zelo nesrečna. Včasih, ko se pogledam, se mi zdi, da
sem predebela v noge in da bom morala na zdravljenje... Takrat začnem paziti na prehrano. Ne bom
rekla, da začnem stradati, ker tega ne zdržim, ker obožujem hrano in se ji ne morem upreti. Odvisna
sem od tega, da vsak dan pojem eno čokolado. Rabim jo, tako kot eni rabijo cigaret. Tega se ne
morem odvaditi, zato rajši pazim, da pojem manj kruha in več sadja. Čokoladi pa se ne bom
odpovedala. Včasih grem tudi na dieto, vendar zdržim le kakšen teden ali pa telovadim. Brat mi
pogosto govori, da sem debela.”

Na projekcijski preizkušnji izbere zase zelo idealizirane projekcije. Kot žival izbere leva, ker je “rada
v središču pozornosti, občudovana, ker je romantična”, barvo pa svetlo modro, ker “obožuje naravo,
je nežna”. Postavi se v aktiven prostor, vendar zelo visoko nad mater in očeta.
Brata postavi v stabilno središče prostora in ga označi z intenzivno rdečo barvo, ker je “pozitiven,
razgledan, napreden, poln ljubezni”. V živalski podobi je brat orel, ker je “svoboden, posebnež”.
Mater umesti na šibkejšo levo stran in ji pripiše roza barvo, ker je “čustvena, občutljiva, če bi imela
ob sebi nekoga za oporo, bi bila krotka, prijazna”. V živalski podobi jo vidi kot psa, ker je “zelo dobra
prijateljica, pomaga v težavah”.
Očeta označi s temno zeleno barvo, ker “ne paše v našo družino, čisto drugačen je od nas, občutljiv,
veliko ljubezni rabi”, za žival pa izbere mačko, ker “niso vezane na ljudi, so priliznjene, zato jih ne
maram”. Prostorsko očeta postavi v skrajni zgornji desni kot, v polkrogec, tako da je le polovično
prisoten v prostoru. Najbližje je njej.
Če bi živali oživele, bi nastal “kaos”. Pes (mama) bi pojedel mačka (oče), drugi pa bi se med seboj
razumeli.
Špeline projekcije kažejo na ambivalenten odnos do sebe in nakazujejo narcisistične poteze. Na eni
strani se doživlja močno, po drugi strani pa je njena samopodoba hitro zamajana, če ni dovolj
občudovana in pomembna. Težnja k idealiziranju je lahko delno tudi razvojne narave.
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Mater doživlja kot psihično šibko, potrebno njene zaščite. Njun odnos opisuje kot prijateljski. To
kaže na odnos simbiotične narave, kjer ona zavzema vlogo močnejšega, mati pa vlogo šibkejšega
partnerja.
Do očeta ima ambivalenten odnos, saj ga po eni strani doživlja negativno, hkrati pa skuša biti do
njega razumevajoča.
Najmočnejšo in najbolj aktivno vlogo v družini pripisuje starejšemu bratu in do njega izraža
občudovanje, kar je ob šibkem in psihično odsotnem očetu dokaj razumljivo. Brat je idealizirana
podoba moškega, ki jo zaman išče v svojem očetu.
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Družinski genogram

Diagnostika družine
Špelina družina je vsaj na prvi pogled veliko bolj funkcionalna kot Anina. V družini ni odprtih
konfliktov, partnerski sistem navidezno deluje dokaj nekonfliktno, otroka sta uspešna v šoli in tudi
sicer neproblematičnega vedenja.
To, kar je pri tej družini najbolj očitno, so neustrezne meje med starševskim oz. partnerskim
podsistemom in podsistemom otrok. Če za starša lahko rečemo, da do neke mere še opravljata vlogo
roditeljev, pa tega nikakor ne moremo trditi za njun partnerski odnos, ki ga takorekoč ni. Čustvene
vezi med njima ni (več) in namesto konstruktivne ločitve, ki se je pred leti pokazala kot izhod iz
konfliktne situacije, sta našla patološko rešitev, ki ohranja družinski sistem v regresivni homeostazi in
s tem onemogoča kakršenkoli premik v smeri razrešitve partnerskega problema. Vlogo materinega
čustvenega partnerja v družini je prevzela Špela. Z materjo sta izoblikovali močno koalicijo, ki v
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popolni meri izključuje očeta, delno pa tudi brata (tudi on je, podobno kot oče, večino časa fizično
odsoten od doma). Zdrava družinska hierarhija in generacijeske meje so s tem porušene. Avtoriteta ni
več na strani staršev, temveč ima najdominantnejšo vlogo mati. Ona postavlja pravila, oče je
popolnoma izključen in ostaja bolj ali manj samo še v vlogi družinskega hranitelja. Rešitev najde v
fizični ločitvi od družine in v čustveni navezi s svojo materjo, kjer preživi večino časa.
Zunanje meje družinskega sistema so zaprte, družina ima zelo malo kontaktov s širšim socialnim
okoljem. Edina močna vez, ki obstaja med delom družine in zunanjim okoljem, je materina družina, s
katero vzdržujejo pretirano pogoste stike. V tem se kaže materina nesposobnost separirai se od svoje
primarne družine. Iz svoje čustvene in osebnostne nezrelosti tudi hčerki onemogoča odrasti in
vzpostaviti bolj zrelo obliko čustvene navezanosti. S tem, ko ji nenehno kaže, kako zelo jo potrebuje,
da zapolni svojo čustveno lakoto, jo drži v patološki simbiozi. Da gre v odnosu med materjo in
hčerko za prolongirano simbiozo oz. zlivanje, je očitno iz Špelinih izjav kot so: “Z mamo sva
najboljši prijateljici”. “Mama me popolnoma razume”. “Samo jaz v resnici vem, kaj je mislila
povedati.”
Z izključujočo komunikacijo, ki jo razumeta samo mama in hčerka, ustvarjata neprepustne meje med
njima in ostalima družinskima članoma. Tovrstna komunikacija je značilna za zgodnji odnos med
materjo in otrokom, kjer gre mati v konstruktivno regresijo in se tako zlije s svojim otrokom.
Komunikacija v celotnem družinskem sistemu je zelo siromašna, predvsem med staršemo, saj jo
takorekoč ni.
Očetov odnos do Špele je prav tako infantilen. Zanj je še vedno mala punčka, ki zadovoljuje njegove
čustvene potrebe, in njeno odraščanje ga očitno ogroža in vznemirja, zato je netoleranten do njenih
hetreoseksualnih zvez.
Družino ogroža tudi različnost in individalnost njenih članov, zato je to najpogostejši problem, s
katerim se srečuje družina.

PAGE

283

PAGE

284

RAZPRAVA
V raziskavi sem skušala osvetliti nekatere značilnosti družin mladostnic, ki kažejo določene
simptome motenj prehranjevanja, in bi jih glede na prisotno simptomatiko lahko uvrstili v t.i.
predklinično skupino. Čeprav ne dosegajo vseh kriterijev, ki so navedeni v DSM-IV za pozitivno
postavitev diagnoze anoreksije nervoze ali bulimije nervoze, vendarle s prisotnostjo določenih
vedenjskih simptomov in psihičnega funkcioniranja nakazujejo motenost v eni ali drugi smeri.
Ali se bo določena vrsta motnje (anoreksija nervoza, bulimija nervoza ali kompulzivno prenajedanje)
pri dekletu razvila ali ne, je odvisno od mnogih dejavnikov. Družinska socialna klima je samo eden
od sicer pomembnih dejavnikov, ki pripomore k razvoju in vzdrževanju (pa tudi izboljšanju) bolezni,
nikakor pa ne moremo razvoj aanoreksije nervoze ali bulimije nervoze pripisati zgolj in samo
neugodni družinski atmosferi, v kateri odrašča mladostnica. Pretirano bi poenostavljali, če bi ob tem
zanemarili prispevek drugih dejavnikov, ki posredno ali neposredno sodelujejo pri motnjah
prehranjevanja. Težko bi z gotovostjo rekli, da obstaja vzročno-posledična zveza med določenim
dejavnikom in določeno motnjo prehranjevanja. En sam dejavnik še ne vodi v bolezen, temveč se
ugodna klima za razvoj bolezni ustvari šele ob interakcijskem delovanju več dejavnikov.
Neugodna družinska klima še ni zadosten pogoj za razvoj motnje prehranjevanja pri mladostnici,
odpira pa se vprašanje, ali je le-ta nujen pogoj, oz. drugače rečeno ali se lahko motnja prehranjevanja
razvije tudi pri mladostnici, ki živi v optimalni družini. Prav tako se lahko vprašamo, zakaj vse
mladostnice, ki živijo v družinah, kjer prevladujejo nezdravi medosebni odnosi, ne razvijejo ene
izmed oblik motenj prehranjevanja, temveč najdejo izhod v drugačni obliki patologije. Odgovore na
ta vprašanja nam najbolj zadovoljivo pojasni multikavzalni pristop, ki ne skuša zreducirati motnje na
en sam vzrok, temveč upošteva interakcijsko delovanje številnih dejavnikov, ki v večji ali manjši
meri prispevajo k nastanku in vzdrževanju motnje oz. bolezni. Poleg genetskih in drugih bioloških
faktorjev, ki prav gotovo doprinesejo k večji občutljivosti za razvoj motnje prehranjevanja, pa
psihološki razvojni faktorji in nekatere psihološke karakteristike posameznika in njegove družine
pomagajo razumeti mehanizem vzdrževanja psihosomatskega simptoma v družini in družinsko
homeostazo, ki jo družina vzpostavi preko posameznikovega simptoma ali motnje.
V grobem lahko doslej prepoznane dejavnike motenj prehranjevanja razdelimo v tri večje skupine. V
prvo sodijo t.i. predisponirajoči oz. predispozicijski dejavniki. Že samo ime pove, da so pomembni v
smislu posameznikove nagnjenosti, dovzetnosti, lahko rečemo tudi ranljivosti za določeno vrsto
bolezni. Med predispozicijske dejavnike motenj prehranjevanja prištevamo socialne, psihološke in
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biološke dejavnike. Biološka ranljivost se kaže kot disregulacija ali disfunkcija neurotransmiterskega
sistema, ki uravnava prehranjevalno vedenje in učinke hranjenja. V drugo skupino sodijo t.i.
precipitirajoči oz. spodbujevalni dejavniki. Med pomembnejšimi znotraj te skupine so nove zahteve
in pričakovanja širšega in ožjega socialnega okolja do posameznika (obdobje adolescence),
destabilizacija družinske homeostaze, ločitve in izgube, neposredna grožnja izgube samospoštovanja,
telesna bolezen idr. V tretjo večjo skupino dejavnikov pa lahko uvrstimo perpertirajoče oz.
vzdrževalne dejavnike, med katerimi so zlasti pomembni širše socialno okolje (prehranjevalne
navade v družbi, odnos družbe do žensk in pričakovanja do nje, estetski normativi, ki veljajo v
določenem družbenem okolju idr.) in družina (disfunkcionalni družinski vzorci, patološki odnos med
posameznikom in staršema) ter neposredni vplivi stradanja in drugih oblik kompenzacijskega
vedenja, ki so značilni za določeno vrsto motnje prehranjevanja. Fiziološke spremembe, ki spremljajo
motnje prehranjevanja, inducirajo psihične spremembe, ki tako skupaj vzdržujejo neustrezno
prehranjevalno vedenje.
V raziskavi sem se omejila zgolj na družinsko socialno klimo, ki jo večina raziskovalcev in
terapevtov v praksi, že od Lasagueja naprej, prišteva med zelo pomembne dejavnike za razvoj in
vzdrževanje anoreksije nervoze in bulimije nervoze. To je seveda pomankljivost, ki že vnaprej
onemogoča celosten pristop k raziskovanju in razumevanju problema, lahko pa nam približa določen
vidik, ki pomaga videti in razumeti celoten mozaik.
Z družino in njenim vplivom na biopsihosocialni razvoj posameznika se ukvarjajo avtorji različnih
strok, ki pri svojem proučevanju izhajajo iz različnih usmeritev in domnev. Danes je že veliko
znanega o genetskih faktojih, ki sodelujejo pri posameznikovem razvoju in oblikovanju, za kar imajo
zasluge stroke, kot je biologija in medicina pa tudi druge. Sociologija, antropologija in sorodne vede s
svojimi izsledki pomagajo k boljšemu razumevanju družine kot osnovne celice družbe oz. je temelja
socialnega življenja in socialnih odnosov in njene funkcije v kontekstu širšega družbenega okolja in k
spoznanju, da se z razvojem družbe spreminja oblika in s tem vloga družine v odnosu do
posameznika in družbe.
Prav tako pa je družina pomembna tudi za razumevanje psihičnega razvoja posameznika, zato ji
psihologija posveča pomembno mesto v svojem proučevanju. Družina je prvi agens socializacije, z
družinskimi člani otrok najprej vzpostavi interakcijo, ki služi kot nekakšen prototip vseh nadaljnjih
čustevnih vezi, ki jih bo posameznik spletal v življenju. Družina je prostor, kjer otrok varno spoznava
svet, ki ga obdaja, in iz teh izkušenj gradi svojo predstavo o sebi in drugih in se tako osebnostno
oblikuje. Topel čustven odnos, v katerem je veliko ljubezni, naklonjenosti in razumevanja, pa tudi
ustreznega odrekanja in omejevanja, omogoča otroku uspešno in brez večjih zapletov preiti zahtevno
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pot od popolne odvisnost do zdrave navezanosti. In tak odnos lahko otroku v prvi vrsti omogočijo
predvsem starši oz. mati, s katero otrok najprej vzpostavi simbiotični odnos. Dobra simbioza je
predpogoj za dobro navezanost. Na zmožnost vzpostavitve dobre simbioze med materjo in otrokom
pa ne vpliva le materina osebnostna in čustvena zrelost ter otrokove sposobnosti, da se aktivno odziva
in vzpostavlja objektni odnos, temveč tudi čustvena klima v celotneem družinskem sistemu.
Ackerman je našel zelo plastično primerjavo za družino. Primerjal jo je s polprepustno membrano oz.
porozno vrečo, v kateri se nahajajo družinski člani. Porozna vreča omogoča samo selektivno
izmenjavo med njim in okoljem. Resničnost selektivno prodira skozi pore in na družinske člane
vpliva na način, ki je že vnaprej določen z lastnostmi vreče. Velja tudi obratno, da družinski člani
vplivajo na zunanji svet v skladu z lastnostmi vreče. Neugodni pogoji v vreči ali njeni okolici lahko
uničijo vrečo in tako njeni člani izgubijo zaščitno opno. Zunanja nevarnost lahko povzroči krčenje
vreče, kar ima za posledico manj ugodne pogoje življenja v vreči in izoliranost od okolja, to pa
vpliva na uspešnost opravljanja njenih funkcij. Ugodni zunanji pogoji širijo vrečo in spodbujajo bolj
fluidno interakcijo z zunanjim svetom. Prevelika napetost v vreči, ki je rezultat neravnotežja med
družinskimi člani, ki se v njej nahajajo, lahko deformira vrečo in na koncu izzove eksplozijo
(Ackerman, 1966).
Če naredimo še korak naprej v primerjanju, potem lahko rečemo, da je družina pravzaprav prevzela
tisto vlogo, ki jo je v simbiotičnem odnosu z otrokom imela mati.
Običajno je, da vsak posameznik do določene mere izkusi razočaranje v družini. Prvo tovrstno
izkušnjo dobi že v najzgodnejšem odnosu z materjo, ko spozna, da mati ne le zadovoljuje njegove
potrebe, temveč tudi odreka in s tem frustrira. Drugo razočaranje pride s spoznanjem, da starši niso
vsemogočni, s čimer se sesuje otrokova iluzija. Posledica razočaranja je jeza in strah. Kadar je
razočaranje preveliko, prevladata bolečina in sovraštvo, ki sta resna ovira za zdrav osebnostni razvoj.
V običajnih pogojih zmore otrok skozi proces nevtralizacije obvladati svoje razočaranje in narediti
korak naprej v razvoju. Doživljanje določene mere razočaranja, posamezniku omogoča razviti
sposobnost, da ne obupa zaradi neizpolnjenih želja, in vodi v večjo čustveno zrelost. Razočaranja in
odrekanja dajeta spodbude za nove izkušnje in nove dosežke.
Moteno družinsko življenje, kjer je otrok ob neprestani frustraciji prikrajšan za zdravo starševsko
ljubezen, se odraža v velikem številu duševnih, osebnostnih in življenjskih problemov. Tako
odsotnost, pomanjkanje ali nepopolnost družinskega življenja kot motnje in konflikti v družini imajo
za osebnostni razvoj posameznika podobne negativne posledice. Posameznik te negativne posledice
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izravnava na različne načine, med katerimi je pogosto tudi duševna bolezen ali vse pogostejše
psihosomatske motnje in bolezni.
Družine so lahko motene ali nefunkcionalne na različne načine in kot sem že v uvodu poudarila, ne
obstaja en sam tip nefunkcionalne družine, prav tako kot ne obstaja en sam vzrok za motene
družinske odnose.
V raziskavi so se mi potrdile nekatere domneve o karakteristikah družin, v katerih živijo posamezniki
z motnjami prehranjevanja. Ob tem je pomembno poudariti, da je družina živ sistem, ki je v
nenehnem spreminjanju in preoblikovanju, in posameznikovo videnje in doživljanje družine je samo
ena od možnih slik družinske organizacije. Raziskava, ki temelji na posameznikovem
samoocenjevanju, je razkrila družinsko sliko, kot jo vidi in doživlja mladostnica, kar je na eni strani
pomankljivost v smisli objektivnosti, na drugi strani pa je ravno ta vidik najbolj relevanten, saj je
njeno subjektivno doživljanje zanjo pomembnejše od dejanske situacije, ki jo lahko prepozna
nevtralen opazovalec.
Osnovne ugotovitve lahko strnemo v kratek opis družine, v kateri živi mladostnica s predklinično
motnjo prehranjevnja.
V teh družinah ni bistveno več psihosomatskih ali psihičnih težav pri drugih družinskih članih.
Prehranjevalne navade so podobne kot v drugih družinah, s to razliko, da si mladostnica pogosteje
pripravlja hrano zase in ne mara skupnih družinskih obrokov.
Druge ugotovitve, ki jih lahko izpeljemo iz rezultatov raziskave, se nanašajo na družinsko dianamiko.
Temeljna ugotovitev je, da so družine mladostnic z nakazanimi motnjami prehranjevanja v nekaterih
vidikih svojega življenja manj funkcionalne kot družine mladostnic, ki ne kažejo tovrstne motenosti.
V osnovi različnih oblik motenega družinskega življenja so neustrezni medosebni odnosi, ki so
generator številnih konfliktov in odtujenosti med družinskimi člani. Družinska hierarhija je narušena,
notranje meje so ali pretirano zabrisane ali toge in neprepustne. Mladostnica največkrat zavzame
vlogo krivca, v nekaterih primerih pa tudi vlogo superiornega družinskaga člana.
Te družine so tudi bolj konfliktne. Problemi se nanašajo predvsem na moteče in izstopajoče vedenje
posameznika, pogosto je to mladostnica sama, neredko pa se v ozadju kažejo partnerski konflikti, ki
so v nekaterih primerih prepoznani, v drugih pa zelo maskirani in prikriti. Ta navidezna
nekonfliktnost in razumevanje je lahko samo fasada za čustevno odtujene in hladne medosebne
odnose. V takšni partnerski klimi je otrok pogostokrat nadomestek za čustevno praznino enega ali
drugega starša.
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Reševanje problemov v teh družinah lahko označimo za nekonstruktivno, saj ne prinaša rešitve,
temveč zamero, užaljenost in prizadetost. Namesto pogovora in iskanja skupnega konsenza se
poslužujejo avtoritarnih pristopov ali pa pasivnega umika, oz. zanikajo obstoj kakršnegakoli
problema.
Komunikacija je pogostokrat nejasna, dvoumna in nekongruentna, kar ustvarja možnost za
medsebojno manipulacijo in vnaša v posameznika občutke negotovosti.
Družinsko življenje je pomankljivo organizirano, na drugi strani pa obstaja pretirano močna
kontrola nad posameznikom. Kontrola je potrebna, saj zmanjšuje ogroženost, ki jo prinaša morebitna
različnost in avtonomija posameznega družinskega člana. Kontrola vsebuje tudi elemente
nezaupanja, kar se odraža v tem, da starši, posebno še mame, nadzorujejo prehranjevanje
mladostnice, kar le-ta doživlja kot grobo poseganje v njen intimni prostor, saj se tudi sama doživlja
nemočno pri obvladovanju tega področja.
Taka družina prav gotovo mladostnici ne nudi ustreznega okolja za razreševanje notranjih
konfliktov, ki so sestavni del odraščanja. Namesto varnosti in trdnosti ji nudi negotovost in negativne
izkušnje, ki jih prenaša tudi v druge medosebne odnose izven svoje družine. Funkcionalna družina naj
bi spodbujala razvoj avtonomije znotraj konteksta družinske bližine in s tem pospeševala aktivno
eksploracijo in obvladovanje okolja. Družina naj bi tako nudila varno bazo podpore in pomoči, brez
vmešavanja ali omejavanja poskusov neodvisnosti.
Mladostnica, ki v svojem okolju ne bo našla ustreznih odzivov na svoje razvojne potrebe, bo ostala
nekje na pol poti odraščanja. Negotova vase in nezaupljiva v medosebnih odnosih bo iskala
nadomestne zadovoljitve, ki jih bo lahko v našla tudi hrani in manipulativnem odnosu do nje.
Tako lahko hrana postane instrument samoregulacije oz. edini način za obvladovanje ogrožujočega
zunanjega sveta. Anoreksijo nervozo vidimo kot možen sistem kontroliranja vsega, kar prihaja od
zunaj. Mladostnica preko simbola hrane zavrača vse, kar ji je od zunaj ponujeno ali vsiljeno. Svojo
psihično ranljivost in izpostavljenost prenese na telo, zato ima nenehno potrebo, da zavrača in odbija
in s tem obvaruje samo sebe.
Hrana pa je lahko tudi stik z zunanjim svetom in simbol povezanosti in potešitve, zato se mladostnica
zateče v uživanje pretiranih količin hrane. Tako začasno zapolni svojo praznino. S hrano hkrati vnese
vase tudi sovražne, zastrašujoče, neobvladljive in nekontrolirane elemente okolja, ki jih ne zmore
asimilirati, zato jih z aktom bruhanja nepredelane izloči iz svojega telesa.
Hranjenje in hrana postane nekaj, kar močno ponazarja zgodnje interakcije med otrokom in starši, pa
tudi kasnejše interakcijske odnose v družinskem sistemu.
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