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POVZETEK
V teoretičnem delu diplome so podrobneje predstavljeni obrambni mehanizmi, ki se
uporabljajo tekom celotnega življenja in so ena izmed tehnik soočanja s stresom. Podani so
sprožitelji obrambnih mehanizmov, njihova opredelitev, kategorizacija, opisani so nekateri
posamezni obrambni mehanizmi, sledi vloga obrambnih mehanizmov v svetovanju in njihovo
ovrednotenje. Sledi krajša predstavitev drugih načinov spoprijemanja s stresom in
predstavitev sodela ter sodelovne skupnosti KIKštarter kot ene izmed strategij soočanja s
stresom, in sicer iskanja pomoči v skupnosti. V empirični raziskavi, ki je bila izvedena v
sodelovni skupnosti KIKštarterja med 20 stalnimi stanovalci, smo raziskali doživljanje stresa
pri stanovalcih KIKštarterja, uporabo obrambnih mehanizmov in pričakovano pomoč od
KIKštarterja ter ostalih stanovalcev. Rezultati raziskave so pokazali, da stanovalci v največji
meri uporabljajo skupino zrelih obrambnih mehanizmov po DSQ-40, izmed posameznih
obrambnih mehanizmov pa najpogosteje uporabljajo obrambni mehanizem humor. Stanovalci
doživljajo različne stresne situacije, kot najbolj stresno situacijo pa so stanovalci navedli
plačilno nedisciplino strank. Najpogosteje so stanovalci navedli, da pričakujejo pomoč v
obliki strokovnih svetovanj predvsem na področju podjetništva. Stanovalci si med seboj
pomagajo z izmenjavo izkušenj in informacij ter debatiranjem o svojih težavah in se družijo
ob skupnih srečanjih, nekateri pa med seboj tudi poslovno sodelujejo.
Ključne besede: obrambni mehanizmi, stres, KIKštarter, sodelo
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ABSTRACT
In the theoretical part of this diploma thesis, defense mechanisms, being used throughout
whole life and being one of the key techniques of stress confronting, are defined in detail. In
the thesis defense mechanism triggers are introduced, together with their definition and
categorisation, and some individual defense mechanism, as well as the role of defense
mechanisms in counselling and their evaluation, are described. Following is a short
presentation of other means of stress handling and a presentation of cowork and coworking
community KIKštarter as one of the stress handling strategies, that is to say, seeking for help
within the community. In the empirical research, which was carried out in one of the
KIKštarter's coworking communities among 20 permanent residents, it had been investigated
how the KIKštarter residents experience stress, the use of defense mechanisms and the
expected help from the KIKštarter and other residents. The results suggest that the residents
use mainly a group of mature defense mechanisms according to DSQ-40, while of individual
defense mechanisms they use mainly humour. The residents are dealing with various stressful
situations, naming the late-payment culture of the customers as one of the most stressful one.
According to most of their reference, they expect help in the form of professional consulting,
mainly in the field of entrepreneurship. The residents help each other by experience and
information sharing and by debating about their problems, they hang out at joint meetings,
while some of them even do business together
Key words: defense mechanisms, stress, KIKštarter, coworking
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UVOD
Stres in različni čustveni konflikti so del vsakdana ljudi. Po raziskavah sodeč smo Slovenci
glede na doživljanje stresa vodilni v Evropi. Od leta 2008 se stres na delovnem mestu, v
družini in medosebnih odnosih opazno povečuje (Rituper Rodež, 2016). S stresom se
srečujejo tudi samozaposleni, katerih število v zadnjih letih strmo narašča. Današnje
spremembe v družbi in gospodarstvu so vse več ljudi, predvsem mladih, prisilile v
samozaposlitev, ki jim predstavlja edino možnost za preživetje. Na drugi strani se nekateri
samostojno odločijo, da bodo novodobni nomadi, kar omogoča, da lahko izbirajo svoj delovni
čas in način dela. Mnogi ustvarjalci zato delajo od doma, pri tem pa so izolirani, brez podpore
skupnosti. Sodoben način dela sodelo (ang. »coworking«)1 samozaposlenim in drugim
ustvarjalcem, ki namesto, da delajo od doma, omogoča občasno ali stalno deljenje
sodelovnega prostora ter jih spodbuja v spontano mreženje z ostalimi stanovalci (prebivalci)
sodelovne skupnosti (Perčič, Orel in Piškorič, 2015).
V diplomskem delu sem preučila doživljanje in načine obvladovanja stresa pri stanovalcih
sodelovne skupnosti KIKštarter. Uporabljena beseda stanovalec oz. stanovalci v kontekstu
diplomskega dela ne pomeni, da osebe živijo v prostorih KIKštarterja, temveč da stalno ali
občasno uporabljajo prostore za opravljanje svoje dejavnosti in so vključene tudi v ostale
dejavnosti KIKštarterja, so torej del sodelovne skupnosti KIKštarter. Ker sodelovne skupnosti
verjamejo v spontanost, prijateljstvo in zaupanje nad formalnostjo, se uporabljajo prijaznejši
in manj formalni izrazi. Nekatere druge sodelovne skupnosti govorijo o svojih »prebivalcih«
(npr. Poligon), KIKštarter pa o stanovalcih, zato uporabljam to besedo.
V teoretičnem delu sem podrobneje predstavila enega izmed načinov soočanja s stresom,
nezavedne obrambne mehanizme, za katere sem menila, da bodo prispevali k razumevanju
teme, vendar se v empiričnem raziskovanju niso izkazali kot relevantni. Obrambnih
mehanizmov se poslužujemo celotno življenje, že od zgodnjega otroštva naprej, pogosto

1

V slovenskem prostoru se večinoma uporablja angleški izraz »coworking«, iniciativa Slovenia Coworking pa

kot slovenski prevod uporabi besedo »sodelo«, »sodelovni prostor« in »sodelovna skupnost« (Perčič idr., 2015).
Ker menim, da je pomembno ohranjati in bogatiti slovenski jezik z novimi besedami, ki izhajajo iz aktualnih
trendov v današnjem času, uporabljam (zaenkrat) manj uveljavljen slovenski izraz in s tem prispevam k njegovi
uveljavitvi ter prepoznavnosti.
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delujejo nezavedno in avtomatično. Sprožijo se v situacijah in ovirah, ki vzbujajo občutke
sramu in krivde in s tem ogrožajo človekovo samospoštovanje (Kompare idr., 2004; Cramer,
2008). Z uporabo obrambnih mehanizmov se branimo in so v določeni meri nujni za
normalno psihično delovanje. Pri tem pa je pomembno, da ne postanejo najpogostejši in trajni
način reševanja problemov, saj lahko zameglijo resnične probleme in onemogočajo njihovo
konstruktivno reševanje. Lahko se pojavijo težave v odnosih z drugimi ljudmi, razvijejo pa se
lahko tudi različne duševne motnje (Kolenović-Đapo, Drače in Hadžiahmetović, 2015). Na
kratko sem opisala tudi druge načine obramb, v zadnjem poglavju pa sem se osredotočila na
predstavitev sodela in sodelovne skupnosti KIKštarter, kar je tudi ena izmed obramb oz.
strategij soočanja s stresom, in sicer iskanja pomoči v skupnosti.
Drugi del diplomske naloge je empirične narave, kjer so predstavljeni rezultati raziskave med
stanovalci KIKštarterja.
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TEORETIČNI DEL
1

Kaj sproža obrambne mehanizme?

Preden poskušamo odgovoriti na vprašanje v naslovu poglavja, najprej za lažje razumevanje
podajmo kratko definicijo obrambnih mehanizmov2, ki jo najdemo v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika pod oznako psihologije. Obrambni mehanizem je »vedenje, ravnanje
človeka, ki je v neprijetnem duševnem, čustvenem stanju« (Obrambni mehanizem, b. d.). D.
Kobal (1992) pravi, da se pri opredelitvah obrambnih mehanizmov »... kot nekakšna rdeča nit
vleče misel, da gre tu za pomagala ene instance duševnosti v spopadu z drugo« (str. 223).
Čeprav je v začetku 19. stoletja nemški psiholog Herbart prvi opisoval obrambni mehanizem,
podoben potlačitvi, ki je predstavljal pomembno obrambno operacijo znotraj Freudovega
izraza »obramba«, je Freud prvi, ki je poskušal razložiti njegov nastanek. Pri tem je postavil
temelje psihoanalizi, ki temelji na potlačenih vsebinah (Lamovec, 1994).

1.1

Konfliktnost med strukturami (Freudova teorija osebnosti)

Na podlagi spoznanj pri delu s svojimi pacienti je Freud duševnost razdelil na zavestno
(vsebine duševnosti, ki se jih zavedamo), predzavestno (vsebine duševnosti, ki se jih ne
zavedamo vedno, lahko pa jih prikličemo) in nezavedno duševnost (najgloblji del duševnosti,
v katerega potlačimo za nas nesprejemljive vsebine), ki se nikoli ne ozavesti. Duševnost je
primerjal z ledeno goro, ki se v večjem delu nahaja pod površjem. Vidni del gore tako
predstavlja le zavest, preostalo je pod vodo in skrito našim očem ter zavedanju (Hayes in
Orrell, 1998).
Nadaljnje je duševnost razdelil še na tri strukture: id (ono), ego (jaz) in superego (nadjaz), ki
se razvijejo v določenih obdobjih našega življenja. Čeprav ima vsaka izmed struktur svoje
specifične posebnosti, med seboj sodelujejo, sorazmerno vplivajo na vedenje posameznika in
tvorijo njegovo celovito osebnost (McLeod, 2016). Freud je menil, da je dodatna razdelitev
potrebna, saj nam omogoča boljše razumevanje in opis spreminjajočih procesov znotraj

2

Podrobnejše opredelitve obrambnih mehanizmov so navedene v poglavju Opredelitev obrambnih mehanizmov.
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duševnosti. Posamezne strukture med seboj nimajo ostrih razločevalnih mej, ampak prehajajo
ena v drugo (Kompare idr., 2004).
Primitivna struktura osebnosti, ki se razvije naprej, je id. Sestavljen je iz vseh temeljnih
gonov, impulzov in instinktov. Je impulziven, vsebuje tudi potlačene vsebine in se takoj ter
neposredno odzove na instinkt. Vlada mu princip ugodja: želi si nekaj in to takoj brez obzira
na realnost in ne glede na posledice. Ker je nezaveden del naše duševnosti, se skozi čas ne
spreminja, saj ni v stiku z zunanjim svetom. Osebnost novorojenčkov je na začetku zgolj id in
šele nato se razvijeta ego ter superego. Ko želje ida že hitro v začetku življenja naletijo na
odpor in zahteve zunanjega sveta, se iz ida razvije ego, ki deluje po načelu realnosti. Tako kot
id tudi ego še vedno teži k užitku, vendar se pri tem prilagaja realnosti. To je osnovna
funkcija zavestnega dela ega, kljub temu pa je velik del ega še vedno nezaveden. Freud je id
primerjal s konjem in ego z jezdecem, ki mu konja včasih uspe obvladati, včasih pa mora
vodstvo prepustiti konju, ki gre svojo pot. Na drugi strani pa se mora ego ukvarjati tudi s
tretjo strukturo duševnosti – superegom, ki ima svoje lastne zahteve. Zato je ego velikokrat
nemočen, ko poskuša uskladiti zahteve iz treh strani (id, zunanji svet in superego). Superego
vključuje vrednote in moralo družbe, ki se jih je otrok naučil od staršev in okolice. Razvije se
v falični fazi psihoseksualnega razvoja (okrog starosti 3–5 let). Nadzoruje predvsem tiste
impulze ida, ki jih družba prepoveduje. Sestavljen je iz dveh komponent, vesti in idealnega
jaza. Od ega zahteva prilagojenost in mu s pomočjo vesti povzroča občutke krivde, če ego
ugodi zahtevam ida ali ne doseže visokih zahtev superega. Idealni jaz ima pozitivnejšo
funkcijo, ki reagira na moralno vedenje in sproža občutke odobravanja in ponosa (Kompare
idr., 2004; McLeod, 2016; Musek, 2005).
Ego je tako ujet med dve skrajni nezavedni strukturi duševnosti. Na eni strani id, ki je brez
vsakega občutka za realnosti in le hoče takojšnjo zadovoljitev svojih želja, ter na drugi strani
strog in zelo krut superego s svojimi visokimi zahtevami, ki od ega zahteva popolnost.
Obenem pa se mora ukvarjati še z realnostjo (zunanjim svetom). Zato razvije obrambne
mehanizme, s pomočjo katerih se brani pred idom in superegom (Hayes in Orrell, 1998;
Musek, 2005).
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1.2

Neusklajenost med samoaktualizacijo in pozitivnim vrednotenjem (teorija

Carla Rogersa)
V nasprotju s psihodinamičnimi teorijami osebnosti, ki pravijo, da človek razvije zdravo
osebnost, če vzdržuje napetosti med različnimi strukturami, Rogers pravi, da ima človek
temeljno potrebo po izpolnjevanju lastnih potencialov in doseganju najvišjega »človeškega
obstoja«. To potrebo imenuje potreba po samoaktualizaciji, ki je hkrati kriterij za vrednotenje
naših življenjskih izkušenj.

Pozitivno doživljamo izkušnje, ki prispevajo k razvoju

samoaktualizacije, negativno pa izkušnje, ki samoaktualizacijo zavirajo (Hayes in Orrell,
1998; McLeod, 2014).

Druga temeljna potreba, ki jo imamo vsi ljudje, je potreba po pozitivnem vrednotenju. Vsi si
želimo biti ljubljeni, spoštovani in sprejeti, skratka pozitivno vrednoteni od drugih ljudi. Pri
tem razvijemo predstave o tem, kako se moramo vesti in delovati, da bomo to dosegli. Te
predstave oz. ideje Rogers imenuje pogoji vrednosti in pomembno vplivajo na naše vedenje
(Hayes in Orrell, 1998).
Pri zadovoljevanju obeh temeljnih potreb lahko pride do konflikta. Če želi posameznik ugajati
drugim, mora delovati v skladu s pogoji vrednosti, ki pa mu onemogočajo samoaktualizacijo,
katero želi doseči. Zaradi neskladja se pojavi občutek ogroženosti, ki nato povzroči nastanek
anksioznosti oz. tesnobe. Da bi se počutili manj ogroženi, se zato branimo z obrambnimi
mehanizmi. Rogers navede dva mehanizma, zanikanje (zanikamo, da neusklajenost obstaja)
in racionalizacijo (zavestno doživljanje preoblikujemo, da nas manj ogroža) (Hayes in Orrell,
1998; Kolenović-Đapo idr., 2015; McLeod, 2014).

1.3

Krivda

Krivda je čustvo, ki jo posameznik občuti, »kadar subjekt ocenjuje, da je z nekim svojim
ravnanjem neupravičeno povzročil škodo in neprijetna občutja pri drugem ...« (Milivojević,
2008, str. 591). Podobno menita tudi Erzar in Torkar (2007), ki pravita, da je krivda povezana
»... s konkretnimi dejanji posameznika ... « in služi k iskanju stika z osebo, ki je bila zaradi
teh dejanj posameznika prizadeta (str. 90).
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Predpogoj občutenja krivde je razvita psihična struktura, ki združuje norme, vrednote in
moralo družbe3. Če je ta del strukture slabo razvit, oseba ne občuti krivde in se vede kot
samoljubno bitje brez obzira na druge. Osnovi pogoj za občutje krivde pa je občutje
odgovornosti. Posameznik se mora najprej čutiti odgovornega za povzročene posledice, da
lahko občuti krivdo. Včasih pa kljub temu, da oseba ve in prizna, da je drugim povzročila
škodo, meni, da za to ni odgovorna in zato ne občuti krivde. Milivojević (2008) pravi, da do
tega prihaja, ker ljudje s svojimi dejanji »... niso nameravali izzvati posledic in menijo, da gre
za nesrečno naključje« (str. 593).
Glede na vrsto prekršene norme Milivojević (prav tam) razločuje:


kulturno pogojeno krivdo (pojavi se kot posledica kršitve družbeno moralnih norm, ki
so skupne za večino pripadnikov določene skupnosti) in



atipično ali idiosinkratsko krivdo (prekršena je lastna norma, ki ni skupna vsem
pripadnikom določene skupnosti).

Glede na teorijo Freuda o strukturah duševnosti in Milivojevićevo (prav tam) razlago, da se
krivda pojavi tudi, ko je poškodovana oseba posameznik sam, bi njegovo definicijo krivde
dopolnila: krivda se pojavi tudi v primeru, ko oseba ne povzroči škode drugim, še vedno pa se
vede neskladno z vrednotami ali normami in škoduje sebi. Npr. študent prespi predavanje, ker
se je prejšnji zvečer zabaval pozno v noč. Predpostavljajmo, da ni bil dogovorjen z nikomer
oz. nikomur ni česarkoli obljubil. Kljub temu doživlja občutke krivde, saj je zaradi zabave (ki
je po njegovem manj pomembna) zamudil predavanje (po njegovem bolj pomembno).
Osebe se ob doživljanju krivde želijo izpovedati, poiskati odpuščanje in dejanje popraviti.
Krivda osebo motivira, da z lastnim kaznovanjem spremeni neugodno vedenje, zato občutje
krivde povezujemo z učenjem in s pozitivnim vplivom na preoblikovanje posameznikove
osebnosti (Erzar in Torkar, 2007; Milivojević, 2008). Čeprav se za nezavedno občutje krivde
lahko aktivirajo vsi opisani obrambni mehanizmi v psihoanalizi, Milivojević (2008) kot
specifične mehanizme ob krivdi navaja reparacijo (oseba zmanjša oz. nevtralizira dojemanje
škode, ki jo je povzročila drugi osebi s svojim namišljenim napadalnim dejanjem tako, da do
oškodovane osebe v realnosti ali fantaziji postane ustrežljiva), korupcijo superega (oseba s
potlačenim čustvom krivde svoj superego prenaša oz. projicira na drugo močno osebo, ki se ji
3

Po Freudu to nalogo opravlja superego.
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nato prilizuje in dobrika, kar je na simbolni ravni izenačeno z odpuščanjem in nevtralizacijo
krivde) in kompenzacijo superega (oseba krivdo izničuje z drugim pretiranim dobrim
dejanjem).

1.4

Anksioznost ali tesnoba

Kompare idr. (2004) v poglavju Slovar strokovnih izrazov anksioznost opredeli kot »tesnoba
ali splošen strah brez znanega vzroka« (str. 406). Milivojević (2008) meni, da je takšna
definicija premalo natančna in zato napačna, saj dopušča možnost, da vsak strah brez očitnega
vzroka označimo za tesnobo, čeprav to ne drži. Avtor podaja konkretnejšo definicijo:
»Anksioznost je vrsta strahu, ki nastane, če oseba ocenjuje, da njena celotna življenjska
situacija presega njene zmožnosti« (str. 525). Oseba oceni, da ne obvladuje težav, zato išče
varnosti pri drugih.
Psihoanalitiki strah opredeljujejo kot reakcijo na zunanjo nevarnost, tesnoba pa povzroča
kronični notranji konflikt. Oseba se ne more odločiti o nečem pomembnem, zato se osebni
razvoj v določenem vidiku ustavi. Tesnobo je težko konkretizirati in povezati z določeno
situacijo, saj gre ponavadi za splošen koncept (npr. oseba se boji, da se v življenju ne bo
znašla, kar ji povzroča tesnobo) (Milivojević, 2008).

Za K. Hornay je tesnoba odziv na situacijo, ki jo posameznik dojema kot pomembno, vzroki
občutenja tesnobe pa so osebi ponavadi neznani. Avtorica je menila, da se osebnost primarno
oblikuje v stiku z okoljem in kulturo. Najpomembnejšo vlogo imajo kvalitetni medosebni
odnosi z osebami iz neposrednega otrokovega okolja. Če prihaja do konfliktov z drugimi, se
ustvarja ugodno okolje za razvoj tesnobe. Tesnoba je torej rezultat medosebnih konfliktov, ki
privedejo do notranjega psihičnega konflikta (Kolenović-Đapo idr., 2015).
Tesnoba je zaradi neopredeljenosti za posameznika zelo mučno stanje. Da bi lahko
posameznik to stanje razrešil, jo poskuša razumeti in omejiti. Po Arietiju se ta psihični
obrambni mehanizem imenuje konkretizacija. Značilno obliko mehanizma je opisal že Freud,
ko je ugotovil, da nekateri posamezniki tesnobo pretvarjajo v fobijo tako, da jo povežejo z
določeno situacijo ali objektom, ki se ga nato izogibajo in s tem obvladujejo tesnobo
(Milivojević, 2008). Fobija je torej vrsta tesnobe, kjer se nedoločena tesnoba veže na nek
objekt. Kateri objekt pa si posameznik izbere, je odvisno od kulturnega pripisovanja
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nevarnosti določenemu objektu in »... asociativne povezanosti objekta fobije z objektom, ki je
predstavljal averzivni dražljaj v preteklosti« (Hribar, 2007, str. 84).

1.5

Stres

Stres je eden izmed dejavnikov, ki nas ogrožajo in psihično obremenjujejo4. V življenju se
vsakodnevno srečujemo s stresom. Seyle (1980, po Zupančič, Horvat in Svetina, 1994) pravi:
»Stanje popolne odsotnosti stresa je smrt« (str. 100). Stres je fiziološki, čustveni, psihološki in
vedenjski odziv posameznika na stresne dražljaje (stresorje), ki ogrožajo posameznikovo
notranje ravnovesje. Je naraven telesni odziv in se pojavi, ko posameznik ocenjuje, da je
ogrožen (Kompare idr., 2004; Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek, 2015).
Stresorji so vsi dogodki, situacije, osebe ali predmeti, ki jih posameznik doživlja kot grožnjo
oz. stresni element in zato zamajejo telesno ali duševno ravnovesje. Od posameznikovih
izkušenj, osebnosti, okoliščin pojava stresorja in okolja, v katerem posameznik živi, je
odvisno doživljanje posameznega stresorja. Zato bo določen pojav za nekoga stresor, za
drugega pa le dobrodošla sprememba in spodbuda v življenju (Bajt idr., 2015).
Ravno pravšnjemu stresu, ki nas spodbudi, pravimo eustres in ga doživljamo, ko ocenjujemo,
da so naše sposobnosti večje od zahtev. O škodljivem stresu ali distresu pa govorimo takrat,
ko ocenjujemo, da so zahteve okolja večje od naših sposobnosti in ga zato doživljamo kot
stisko in nevarnost (Kompare idr., 2004).

Izvori stresorjev so (Kompare idr., prav tam):


okolje: previsoka ali prenizka temperatura, hrup, naravne nesreče (npr. potresi,
poplave, plazovi, ...), vojna, nuklearna nevarnost, ... Stres, ki ga povzročajo človeške
napake (nuklearna nevarnost), in vednost, da nam strežejo po življenju (vojna), težje
sprejmemo kot naravne nesreče (hurikani), ki jih ne moremo nadzorovati,



delovno mesto: stres na delovnem mestu je pogost, ker večinoma ljudje v službi
preživijo več časa kot doma. Stresa ne povzročajo le obveznosti, pritiski s strani
nadrejenih, ampak tudi, če dela ni dovolj in se dolgočasimo,

4

Nekateri drugi dejavniki so frustracije, konflikti, psihične travme in krize (Musek, 2010).
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življenjski dogodki in vsakodnevne skrbi: dnevni stresorji, kot so obtičanje v
prometnem kaosu, čakanje v vrsti, skrb ob vzgoji otrok, so bolj ogrožajoči za
posameznika kot redkejši pomembnejši dogodki v življenju.

Jeriček Klanšček in Bajt (2015) delita stresorje na notranje (npr. čustva – žalost, strah, ...,
občutek nemoči, pomanjkanje kisika) in zunanje (npr. promet, izpiti, jutranje vstajanje). Ker
pa stres vedno doživljamo notranje, je ločevanje velikokrat težavno.
Omenili smo, da so izvori stresorjev tudi življenjski dogodki. Psihologa Holmes in Rahe sta
na podlagi zapiskov o svojih pacientih sestavila lestvico življenjskih dogodkov (nekatere
prikazuje tabela 1), ki bi naj sprožali bolezni zaradi stresa. Lestvica zajema 43 različnih
dogodkov, ki so ovrednoteni s točkami 11 do 100. Višje število točk pomeni, da je življenjski
dogodek bolj stresen in obratno. Posameznik, ki je v zadnjem letu doživel več teh dogodkov,
je dosegal višjo stopnjo stresa (Middleton, 2014).

Tabela 1: Ocene nekaterih stresnih dogodkov in življenjskih sprememb po Holme-Rahejevi lestvici
stresa (Kompare idr., 2004)
Dogodek

Ocena

Smrt zakonca

100

Ločitev

73

Odsotnost zakonca

65

Zapor

63

Smrt družinskega člana

63

Bolezen, nesreča

53

Poroka

50

Nosečnost

40

Spolne težave

39

Nova služba

39

Vračanje posojila

31

Pomemben dosežek

28

Zamenjava stanovanja

20

Sprememba spalnih navad

16

Prazniki

13

Manjši kazenski prekršek

11
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K. Middleton (2014) pri razlagi delovanja stresa uporabi primerjavo s skoraj praznim
bazenom, v katerem stojimo. Pri normalnem delovanju je nivo vode (to so stresni hormoni)
nizek in obvladljiv (voda ne doseže niti višine gležnjev). Ob sprožitvi stresorjev se nivo vode
dvigne na višino gležnjev, vendar val ne predstavlja težav, zato ga zlahka razrešimo in s tem
se nivo vode vrne na izhodiščno raven. Pomeni, da smo stresor uspešno premagali. Težave
nastanejo, ko stresorja ne premagamo, zato se nivo vode ne spusti. Ob novem, dodatnem
stresorju se nivo vode še povečuje, kar lahko postane resnična težava, ko nivo vode doseže
nivoje, ob katerih začnemo čutiti, da se bomo utopili. Izhodiščna raven stresa se trajno dvigne
in bistveno zmanjša razliko do krizne ravni (rob bazena).
S primerjavo vode v bazenu je K. Middleton opisala Seylov model splošnega
prilagoditvenega sindroma, ki predstavlja učinke stresa kot odgovor z vzorcem telesnih
reakcij. Pri daljši izpostavljenosti stresorja gre posameznik skozi fazo alarma, sledi odpor in
če stresorja ne obvladamo, faza izčrpanosti. Ko se zavemo stresorja, nastopi prva faza alarma.
Postanemo zaskrbljeni, naša prva reakcija pa je šok. Sledi protišok, ki nas z vrsto fizioloških
in duševnih sprememb pripravi na akcijo obvladovanja učinkov stresorja. Sledi faza odpora, v
kateri se pripravljeni spopademo s stresorjem. Če stresor uspešno obvladamo, se naše
delovanje vrne na normalno raven. Ob neuspešnem obvladovanju stresorja ali konstantnem
pojavljanju vedno novih, ostanemo v fazi odpora in delujemo s povečanimi zmogljivostmi.
Zato pride do porušenja ravnovesja v simpatičnem in parasimpatičnem živčevju, nahajamo se
v fazi izčrpanosti, na katero nas opozarjajo telesni, duševni in vedenjski simptomi (Kompare
idr., 2004).
Nekateri telesni znaki so pogosti glavoboli, težave s prebavo, težave s spanjem, padec
odpornosti, izguba poželenja, poslabšanje stanj, kot je ekcem itd. Duševni znaki, ki se
pojavijo, so nezmožnost izklopa misli ali skrbi, slaba koncentracija, zaskrbljenost,
vznemirjenost in nezmožnost sprostitve, večja občutljivost na kritiko itd. Pojavljajo se tudi
vedenjski znaki, ki se kažejo kot nenadzorovani čustveni odzivi, umikanje pred družino in
prijatelji, povečano uživanje drog (od kave in tablet do trdih drog), prenagljene reakcije itd.
(Kompare idr., 2004; Middleton, 2014).
Pri intenzivnem in trajno izpostavljenem stresorju v določenih okoliščinah, predvsem na
delovnem mestu, prihaja do izgorevanja (»burn out« sindrom), za katerega so značilni
emocionalna izčrpanost, zmanjšana imunska odpornost, poveča se življenjski pesimizem,
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zmanjšana energija, zmanjšano prizadevanje v medosebnih odnosih in povečana odsotnost z
dela ter delovna neuspešnost (Musek, 2010).
Stres je torej vir neštetih težav in duševnih obremenitev oz. stisk, je pogost predhodnik
depresije in tesnobe, povzroča napade panike in druge psihične težave. Zaradi njega se
moramo spopadati tudi z negativnimi čustvi (Middleton, 2014).

Drugi (enaki) sprožilni motivi

1.6

Kellerman je specifične obrambne mehanizme povezoval s specifičnimi čustvi. Menil je, da
čustvo, ki prevladuje, sproži razvoj specifičnega obrambnega mehanizma. Osredotočil se je na
osem temeljnih čustev (jezo, strah, veselje, žalost, sprejemanje, gnus, pričakovanje in
presenečanje) (Lamovec, 1994).
Poleg zgoraj omenjenih čustev, krivde in tesnobe je eden od sprožiteljev obrambnih
mehanizmov tudi sram. Ker sta sram in krivda zelo prepleteni čustvi, ju nekateri avtorji sploh
ne ločujejo. Drugi pa kot pomembno razliko med njima navajajo njuno usmerjenost. Čustvo
sramu je usmerjeno na negativno vrednotenje samega sebe kot celote, krivda pa je usmerjena
na določeno negativno vedenje posameznika do drugih. Sramujoč posameznik se pred
sramom brani tako, da ga zanika, spremeni v drugo čustvo ali se konstruktivneje s sramom
spoprime prek humorja (Zadravec, 2012).
D. Kobal (1992) navaja tri sprožilne motive:


strah, ki se pojavi pred zelo silovitim nagonom ali pa je posledica vnaprej domnevne
realne ali imaginarne nevarnosti,



občutki krivde, ki se pojavijo zaradi strahu pred superegom, in



močan afekt, ki lahko poruši homeostazo osebnosti.

Prav tako so sprožilci obrambnih mehanizmov situacije, ki ogrožajo posameznikovo
samospoštovanje. Če bi se posameznik soočil z neprijetno resnico o sebi, ki mu vzbuja
občutke sramu ali krivde, bi lahko to vplivalo na poslabšanje njegovega samospoštovanja. S
pomočjo obrambnih mehanizmov si nato posameznik poskuša situacijo razložiti na način, ki
ne prizadene njegove samopodobe (Kompare idr., 2004). Po Maslowu spada samospoštovanje

11

med primarne psihosocialne potrebe posameznika, ki povečuje samozaupanje, občutek
vrednosti in pomembnosti v lastnih očeh. Ob nezadovoljeni potrebi po samospoštovanju
posameznik doživlja občutke nemoči, zavrženosti in manjvrednosti. Zato se začne braniti
(Krajnc, 2014).
Eden izmed sprožilcev obrambnih mehanizmov je tudi kognitivna disonanca. Ko se zavemo
nasprotij dveh hkratnih stališč, se pojavi napetost, zaradi katere moramo eno izmed stališč
spremeniti, da disonanco odpravimo. Leta 1956 je avtor teorije o kognitivni disonanci
Festinger skupaj z Rieckonom in Schachterjem izvedel študijo, kaj se zgodi, ko so naša
prepričanja v nasprotju z dogodki. Pridružili so se kultu, ki je bil prepričan, da bo nekega
točno določenega dne konec sveta. Ko je ta dan prišel, so se člani kulta zbrali na hribu in
molili. In ko se svet ni končal, so se člani kulta morali soočiti z dejstvom, da niso imeli prav.
Če bi si priznali svojo zmoto, bi to lahko pomenilo, da so neumni ali naivni (pred dnevom
konca sveta so vsi člani prodali vso svojo lastnino), kar bi vplivalo na njihovo
samospoštovanje. Zato so spremenili svoje prepričanje in trdili, da so s svojim dejanjem rešili
svet. S pomočjo obrambnih mehanizmov so ohranili svoje samospoštovanje (Hayes in Orrell,
1998).
Zaključek
Našteli in opisali smo nekaj bistvenih oz. glavnih sprožiteljev obrambnih mehanizmov, ki pa
se med seboj ne izključujejo, temveč se prepletajo in dopolnjujejo. Teoriji Freuda in Rogersa
pojasnjujeta, kaj se dogaja v jedru naše osebnosti in zakaj prihaja do občutij krivde in tesnobe.
Ti dve občutji5 se pojavita tudi v kombinaciji ostalih sprožilnih dejavnikov (zmanjšanju
samospoštovanja, pri stresnih dogodkih, ...). Večjo pozornost smo namenili stresu, s katerim
se soočamo vsakodnevno, sprožamo ga sami s svojimi odločitvami ali pa so vir stresni
življenjski dogodki.
Naslovno vprašanje poglavja bi lahko nekoliko zasukali in se vprašali: Pred čim se branimo z
obrambnimi mehanizmi? Ter ga zaključili z navedbo A. Krajnc (2014), ki pravi: »Človek se v

5

To nista edini občutji, ki sprožata obrambne mehanizme. Na njiju smo se osredotočili, ker se v literaturi

največkrat pojavita.
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življenju brani pred vsem, kar bi v njem lahko porušilo čustveno ravnovesje in ga prizadelo«
(str. 147).
Sedaj, ko smo odgovorili, kaj obrambne mehanizme sproža, si podrobneje poglejmo, kako so
obrambni mehanizmi definirani v literaturi.

2
Pred

Opredelitev obrambnih mehanizmov
opredelitvijo

se

dotaknimo

samega

poimenovanja

»obrambni

mehanizmi«.

Poimenovanje vzbuja vojne asociacije, kjer so napadalne in obrambne sile. Obstaja nek
konflikt, ki je za posameznika dovolj resen, da se brani (Kobal, 1992). Pri tem pa beseda
mehanizem verjetno ni najustreznejši izraz za psihološke obrambe, saj primarno pomeni nek
strojni del znotraj naprave. Izraz je uvedel Freud, ki je bil glede na čas svojega delovanja pod
vplivom mišljenja mehanične perspektive 19. stoletja, v katerem so človeka dojemali kot
zapleten stroj. Sčasoma se je izraz tako zelo uveljavil med psihologi, da se nihče več ne
sprašuje o ustreznosti poimenovanja (Kolenović-Đapo idr., 2015).

Kobal Grum in Musek (2009) kot sinonim za obrambne mehanizme uporabljata tudi izraz
obrambne reakcije. V DSM-IV (American Psychiatric Association, 2005) je kot sopomenka
naveden izraz strategija spoprijemanja (ang. »coping styles«), Vaillant (2011) pa kot
»politično korektno« preimenovanje za »staromoden« izraz obrambni mehanizmi ega uporabi
poimenovanje nehoteni/neprostovoljni mehanizmi spoprijemanja (ang. »involuntary coping
mechanism«).

Obrambni mehanizmi ega jih imenujemo, ker je ego tisti, ki jih razvije pred obrambo
pritiskov s strani ida in superega (Babšek, 2009). Z njihovo pomočjo se ego »... brani pred
nesprejemljivimi nagonskimi impulzi, jih skuša potisniti s področja zavesti ali lažno prikazati
v sprejemljivi luči« (Kobal Grum in Musek, 2009, str. 266). So torej strategije ega, katere ta
izvaja, da se zaščiti pred grožnjo (Hayes in Orrell, 1998).
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V DSM-IV6 (American Psychiatric Association, 2005) so obrambni mehanizmi ali strategije
spoprijemanja opredeljeni kot avtomatski psihični procesi, ki delujejo nezavedno, mimo
posameznikove zaznave. Posameznika ščitijo pred tesnobo, občutki notranje ali zunanje
nevarnosti ter vplivajo na njegove odzive na čustvene konflikte in notranje ter zunanje
stresorje.

Freud je obrambne mehanizme definiral kot nezavedne avtomatske odzive, katerih namen je
zmanjševanje ali preprečevanje tesnobe (Kolenović-Đapo idr., 2015). So del nezavednega
dela ega in omogočajo primerno delovanje osebnosti (Fekonja in Kavčič, 2004). Tesnobo
zmanjšujejo na dva načina (Cervone in Caldwell, 2015):


blokirajo tesnobno-provokativne ideje: ego blokira tesnobne ideje, preprečuje jim
vstop v zavest in



izkrivljajo tesnobno-provokativne ideje: ego nesprejemljive ideje izkrivi tako, da se v
zavesti pojavijo v socialno sprejemljivi obliki.

M. Zupančič (2004) navaja obrambne mehanizme kot ene izmed tehnik spoprijemanja s
stresom. Osredotočeni so na čustva in jih posamezniki večinoma uporabljajo nezavedno.
Podobno pojmovanje zasledimo tudi pri B. Babšek (2009) in Kompare idr. (2004), ki
obrambne mehanizme opredeljujejo kot poseben način spoprijemanja z duševnimi
obremenitvami. Z njihovo pomočjo si konfliktne situacije razlagamo na najugodnejši način za
nas, ki ne prizadene našega samospoštovanja.
Obrambni mehanizmi so hipotetični konstrukti, o katerih sklepamo na podlagi opazovanja
vedenja posameznikov. Glede na to, da vemo, kako se obrambni mehanizmi manifestirajo, jih
lahko opišemo. Sam opis pa ne zadostuje za razumevanje težav, zaradi katerih posameznik
obrambne mehanizme sploh uporablja. To je eden izmed razlogov, ki jih navajajo Atkinson in
sodelavci, zakaj vsi obrambni mehanizmi vključujejo prevaro (Kolenović-Đapo idr., 2015).
V gestalt terapiji veljajo obrambni mehanizmi za »način, s katerim ego ohranja svojo
identiteto« (Žorž, 1997, str. 24). Posameznik se z njimi brani pred poslabšanjem stanja oz.
pred situacijo, ki bi za posameznika imela še hujše posledice. Ščuka (2008), ki prav tako

6

Aktualna verzija DSM-V iz leta 2013 ne vsebuje kategorizacije psihičnih obrambnih mehanizmov, zato se v

diplomski nalogi osredotočamo na verzijo DSM-IV.
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izhaja iz gestalta, pojmuje obrambne mehanizme kot prepreko pri postavljanju meje med
posameznikom in okoljem.

O medosebnih odnosih in obrambah, ki iz tega izhajajo, govori tudi A. Krajnc (2014). Ker
smo pogosto ranjeni zaradi različnih neprijetnih doživetij, se počutimo ogrožene, porušeno je
naše psihično ravnotežje, zato se ogradimo z ograjami in okopi. Da smo ranljivi, skrivamo
pred drugimi in pred samim seboj. Braniti se moramo v vseh medosebnih odnosih. »Mi smo
edini zagovorniki in branilci svojih potreb« (str. 147).
V integrativni terapiji so obrambe psihofizične tehnike preživetja pred vsemi strahovi, ne
glede na njihov izvor (notranji konflikt, travmo, deficit ali konflikt med posameznikom in
okoljem). S strukturnega vidika jih opisujejo kot »utečene strategije« (Heliodor, 2002, str.
249).
Bibring (Lešnik, 2009) je menil, da nekateri obrambni mehanizmi (pri Freudu žalovanje in
sublimacija) nimajo dejansko obrambne funkcije, zato je opisoval tako imenovane
»razbremenitvene mehanizme kot oblike »upravljanja napetosti«« (str. 191). V nasprotju z
obrambnimi mehanizmi, ki delujejo v skladu z načelom ugodja in se trudijo zmanjšati
napetost, delujejo razbremenitveni po principu načela realnosti, njihov cilj pa je »uresničitev
možnosti, tudi za ceno trenutnega povečanja napetosti« (str. 191). Koncept ni imel večjega
odmeva in mu tudi v diplomski nalogi ne posvečamo posebne pozornosti.
Na psihološki ravni so obrambni mehanizmi kot povišana telesna temperatura na fiziološki
ravni. Vročina je alarm organizma (obramba), ki pomeni, da smo začeli boj z bakterijsko ali
virusno okužbo. To nas opozarja na potrebo, da ukrepamo, vzamemo zdravilo in ozdravimo
okužbo. Tako Brown (2004, po Kolenović-Đapo idr., 2015) predlaga primerjavo obrambnih
mehanizmov z imunskim sistemom. Oboji so namreč nedostopni

zavesti. Podobno kot

imunski sistem ščiti celice, obrambni mehanizmi branijo našo osebnost pred pretečimi
notranjimi psihičnimi impulzi.
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2.1

Lastnosti obrambnih mehanizmov

P. Cramer (2008) je definirala 7 lastnosti oz. stebrov obrambnih mehanizmov, ki jih je
podkrepila in podprla s svojimi več kot 20-letnimi raziskavami na področju obrambnih
mehanizmov. V nadaljevanju bomo stebre navedli in pojasnili, kako so bili potrjeni7.
Steber 1: Obrambni mehanizmi so kognitivne operacije, ki delujejo mimo našega zavedanja.
Raziskava je temeljila na predpostavki, da če bi bili obrambni mehanizmi zavestni, bi bili
manj učinkoviti, zato bi jih uporabljali tudi v manjši meri. Na vzorcu otrok in študentov so
dokazali, da so tisti, ki so obrambne mehanizme razumeli, le-te uporabljali v manjši meri –
bolj so jih prepoznavali oz. razumeli, manj so jih uporabljali in obratno.
Steber 2: Obstaja kronološki razvoj obrambnih mehanizmov.
S pomočjo testiranj uporabe obrambnih mehanizmov se je potrdilo, da določen obrambni
mehanizem prevladuje pri določeni starosti. Otroci pri 5 letih v največji meri uporabljajo
zanikanje, pri 8 projekcijo, uporaba zanikanja pa strmo pade. Uporaba identifikacije počasi
narašča, prevladujoč obrambni mehanizem pa postane okrog 14 leta, ko začne padati tudi
uporaba projekcije. Opravljene se bile tudi raziskave v starostni skupini 16–21 let, ki prav
tako potrjujejo kronološki razvoj obrambnih mehanizmov.

Steber 3: Obrambni mehanizmi so del normalnega, vsakodnevnega delovanja. Uporaba
zrelejši obramb spodbuja uspešnejše delovanje, uporaba nezrelih obramb pa je povezana z
manj uspešnim delovanjem.
Obstaja veliko raziskav, ki temeljijo na povezanosti med uporabo obrambnih mehanizmov in
delovanjem posameznika. Ugotovilo se je, da je uporaba zrelih obrambnih mehanizmov
povezana s pozitivnimi osebnostnimi lastnosti, kot so empatija, višje samospoštovanje,
notranja kontrola, kompetentnost, samozavest, družabnost in varen stil navezanosti8. V
nasprotju s tem pa je uporaba nezrelih obrambnih mehanizmov povezana s težavami, kot so
neodgovornost, egoizem, nejasno razmišljanje in tesnoba.

7

Vseh 7 stebrov in pojasnil je povzetih iz P. Cramer (2008).

8

Gre za stil navezanosti na drugo osebo. Za varen stil navezanosti je značilno čustveno zbližanje z drugimi

ljudmi brez večjih težav. Posameznik se v odnosih počuti varno, brez strahu, da bi bil nesprejet ali zapuščen.
Kljub povezanosti z drugimi ohranja svojo individualnost (Žvelc in Žvelc, 2006).
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Steber 4: V stresnih razmerah se uporaba obrambnih mehanizmov poveča.
To je osnoven princip v teoriji obrambnih mehanizmov. Če je funkcija obrambnih
mehanizmov zaščititi osebo pred preveliko tesnobo, pretiranimi negativnimi afekti in izgubo
samospoštovanja, potem izpostavljanje takim situacijam vpliva na povečanje uporabe
obrambnih mehanizmov. V več različnih raziskavah, kjer so posameznikom namerno
povzročili doživljanje stresa, se je obrambna naravnanost povišala.
Steber 5: Uporaba obrambnih mehanizmov v stresnih razmerah zmanjšuje doživljanje
tesnobe ali drugih negativnih afektov.
To lastnost avtorica poimenuje srce teorije obrambnih mehanizmov. V eni izmed raziskav so
pri otrocih, starih 9–18 let, kateri so bili pod stresom zaradi težke bolezni sorojencev ali smrti
staršev zaradi HIV, izmerili uporabo obrambnega mehanizma zanikanja 2-krat več, kot je
pričakovano po normalni razporeditvi. Hkrati pa se višina točk na Achenbachevi lestvici za
merjenje osebnostnih motenj ni bistveno razlikovala od števila točk kontrolne skupine, v
nekaterih primerih je bila vrednost celo nižja. Tudi rezultati pri drugih raziskavah so pokazali,
da je povečan stres vodil do povečane obrambe, hkrati pa zmanjšal zavestno izkušnjo tesnobe
in psihološke motnje.

Steber 6: Uporaba obrambnih mehanizmov se povezuje z drugimi nenamernimi in
nezavestnimi procesi, ki so povezani s čustvenim vzburjenjem.
Uporaba obrambnih mehanizmov se povezuje z notranjimi fiziološkimi spremembami –
aktivacijo avtonomnega živčnega sistema, za katere je znano, da so simptomi stresa. V
raziskavi so mladim odraslim spremljali nivo krvnega tlaka in raven prevodnosti kože med
tem, ko so bili izpostavljeni stresnim situacijam. Pri povečani prevodnosti kože, do katere
pride pri čustveni inhibiciji, je prihajalo do hkratnega povečanja uporabe obrambe zanikanja.
Pri povišanem krvnem tlaku, ki se pojavi pri kognitivnih zahtevah, pa so zaznali povečano
uporabo obrambe identifikacije. Ko pa ta stanja postanejo kronična, lahko hkratna močna
uporaba obramb in visoka fiziološka vzburjenost pripeljeta do fizioloških bolezni.

Steber 7: Prekomerna uporaba obrambnih mehanizmov, uporaba nezrelih ali starosti
neustreznih obrambnih mehanizmov je povezana s psihopatologijo.
Obstajajo obsežne raziskave, ki kažejo na povezavo med uporabo obrambnih mehanizmov in
patologijo tako pri pacientih kot nepacientih. Uporaba nezrelih obrambnih mehanizmov je
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tako povezana z višjim številom patoloških simptomov, medtem ko se pri uporabi zrelih
obrambnih mehanizmih pojavlja manj simptomov.
Eden izmed vidnejših raziskovalcev na področju obrambnih mehanizmov Vaillant (2011)
navaja 6 pomembnih lastnosti obrambnih mehanizmov:


omilijo stresni učinek čustev in kognitivne disonance,



so nezavedni (neprostovoljni),



med seboj se razločujejo,



čeprav so pogosto znak za veliko psihiatričnih simptomov, so dinamični in
reverzibilni,



lahko so funkcionalni in celo ustvarjalni kot tudi patološki in



čeprav so posamezniku neopazni, so lahko za druge čudni in moteči.

Po Krechu in Crutchfieldu (1958, po Kolenović-Đapo idr., 2015) imajo obrambni mehanizmi
naslednjih 8 splošnih lastnosti:


uporaba obrambnih mehanizmov v manjši meri predstavlja normalno uporabo,



ne uporabljamo jih zavestno,



uporaba specifičnega obrambnega mehanizma je odvisna od posebnosti določene
situacije in lastnosti posameznika,



vedenjski vzorec posameznika je zaradi uporabe obrambnih mehanizmov edinstven,



lahko imajo funkcionalne ali škodljive posledice,



imajo vzporedno vrednost za posameznika in družbo,



blokirajo lahko sami sebe in



če obrambni mehanizmi niso uspešni pri zmanjševanju tesnobe, lahko nastanejo
psihološke motnje.

Ob pregledu navedenih lastnosti obrambnih mehanizmov s strani različnih avtorjev vidimo,
da se le te prepletajo in dopolnjujejo.

2.2

Funkcije obrambnih mehanizmov

Vaillant (1992, po Kolenović-Đapo idr., 2015) navaja štiri bistvene funkcije obrambnih
mehanizmov:
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kontrolirajo izražanje čustev na sprejemljiv način,



vzpostavljajo ravnovesje ali usmerjajo nesprejemljive impulze v družbeno sprejemljiv
način,



omogočajo predah v situacijah, katerih ne zmoremo hitro integrirati ali niso v skladu z
našo samopodobo, ter



pomagajo pri spopadanju z nerešenimi konflikti s posamezniku pomembnimi osebami.

V psihodinamični teoriji je temeljna predpostavka, da imajo obrambni mehanizmi glavno
vlogo pri razvoju osebnosti, iz tega sledi, da so nekatere ali celo vse osebnostne lastnosti pod
vplivom obrambnih mehanizmov (Paulhus in John, 1998).

P. Cramer (2015) meni, da obrambni mehanizmi varujejo:


posameznika pred doživljanjem močne tesnobe,



samospoštovanje in



v ekstremnih situacijah integracijo ega.

Podobne funkcije obrambnih mehanizmov navaja tudi Laughlin (1970, po Lamovec 1994):

3



ohranjajo integritete ega,



ohranjajo čustveno ravnovesje,



razrešujejo čustvene konflikte,



preprečujejo vdor potlačenih vsebin v zavest,



izničijo ali preprečujejo tesnobo,



ohranjajo in povečujejo samospoštovanje,



nadzorujejo impulze in omogočajo njihovo zadovoljevanje na ustrezen način ter



razvijajo osebnostne lastnosti.

Kategorizacija obrambnih mehanizmov

V vseh znanostih je težnja po sistemizaciji in vzpostavitvi pravil ter meril, s pomočjo katerih
različne koncepte razvrstimo v smiselne kategorije. Takšna pravila obstajajo tudi v sistemu
obrambnih mehanizmov (Kolenović-Đapo idr., 2015). D. Kobal (1992) poleg sprožilnih
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motivov9 kot kriterij za razvrščanje obrambnih mehanizmov navaja še njihovo primitivnost
oz. zrelost, uspešnost in čas nastanka.
V nadaljevanju navajamo nekaj različnih razvrščanj obrambnih mehanizmov, kot jih
klasificirajo različni avtorji. Videli bomo, da se ne razlikujejo samo po načinu razvrščanja,
ampak tudi oz. predvsem po številu obrambnih mehanizmov, ki jih navajajo. Na vprašanje, ki
se nam zastavlja, koliko obrambnih mehanizmov potem sploh obstaja, poda Vaillant (1995)
hudomušen odgovor: toliko, kot je angelov, ki lahko plešejo na glavi bucike10. Vaillant z
odgovorom ni sporočal, da razvrščanje obrambnih mehanizmov ni pomembno, temveč da se
število glede na avtorje zelo razlikuje in zato ni enovitega odgovora na vprašanje, koliko
obrambnih mehanizmov obstaja. Tako je Freud v svojem povzetku psihoanalitične teorije leta
1932 navedel samo 4 obrambne mehanizme, Valenstein jih je opisoval 44, Vaillant pa jih je
zbral 18 (Vaillant, prav tam). Healy, Bronner in Bowers (1930) navajajo 16 obrambnih
mehanizmov, Laughlin (1970) navaja 22 temeljnih obrambnih mehanizmov, Kellerman
(1980) pa se je osredotočil na 8 obrambnih mehanizmov (vsi po Lamovec, 1994).
Popović (1958, po Kobal 1992) pri razvrščanju obrambnih mehanizmov izpostavlja nekaj
tipičnih pomanjkljivosti:


ni edinstvenega klasifikacijskega principa,



kategorije oz. skupine obrambnih mehanizmov se med seboj prekrivajo in



pri postavljanju dinamske diagnoze ali prognoze je potrebno poznati posamezne
obrambne mehanizme.

Pred kategorizacijo obrambnih mehanizmov v DSM-IV ni bilo splošno sprejetih poimenovanj
za posamezen obrambni mehanizem, kar je povzročalo semantični kaos v literaturi. Šele
DSM-IV je ponudil terminologijo, slovar in okvirno diagnostično os, ki raziskovalcem
obrambnih mehanizmov zagotavljajo skupni jezik (Vaillant, 2000).

9

Navedli smo jih v poglavju Kaj sproža obrambne mehanizme/Drugi (enaki) sprožilni motivi.

10

Odgovor izhaja iz vprašanja: Koliko angelov lahko pleše na glavi bucike? V današnjem času je vprašanje

metafora za izgubo časa, ko se razpravlja o temah, ki so brez praktične vrednosti.
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3.1

7 nivojev v DSM-IV

Začnimo s kategorizacijo obrambnih mehanizmov v DSM-IV (American Psychiatric
Association, 2005). Glede na konceptualne in empirične kriterije je 31 različnih obrambnih
mehanizmov (vsak je zelo na kratko opisan) kategoriziranih v sedem različnih nivojev:

1. Visoko funkcionalni nivo
Uporaba teh obrambnih mehanizmov omogoča optimalno prilagoditev posameznika pri
soočanju s stresorji. Povečujejo zadovoljstvo in omogočajo zavedanje čustev, idej in njihovih
posledic. Sem spadajo:
 anticipacija (ang. »anticipation«),
 afiliacija (ang. »affiliation«),
 altruizem (ang. »altruism«),
 humor (ang. »humor«),
 neposrednost (ang. »self-assertion«),
 samoopazovanje (ang. »self-observation«),
 sublimacija (ang. »sublimation«) in
 supresija (ang. »suppression«).
2. Nivo psihičnih inhibicij
Obrambni mehanizmi zadržujejo potencialno ogrožajoče ideje, spomine, želje, čustva ali
strahove pred vdorom v zavest. Sem spadajo:
 premestitev (ang. »displacement«),
 disociacija (ang. »dissociation«),
 intelektualizacija (ang. »intellectualization«),
 izolacija afekta (ang. »isolation of affect«),
 reakcijska formacija (ang. »reaction formation«),
 represija (ang. »repression«) in
 izničenje (ang. »undoing«).
3. Nivo manjšega popačenja samopodobe in podobe drugih
Funkcija obrambnih mehanizmov je popačitev dojemanja sebe in drugih z namenom
ohranitve posameznikovega samospoštovanja. Sem spadajo:
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 devalvacija (ang. »devaluation«),
 idealizacija (ang. »idealization«) in
 vsemogočnost (ang. »omnipotence«).

4. Nivo zanikanja
Vse neprijetne ali nesprejemljive misli, impulze, ideje, stresorje in afekte obrambni
mehanizmi držijo izven zavesti, z ali brez povezovanja z zunanjimi vzroki. Sem spadajo:
 zanikanje (ang. »denial«),
 projekcija (ang. »projection«) in
 racionalizacija (ang. »rationalization«).
5. Nivo večjega popačenja samopodobe in podobe drugih
Za ta nivo je značilna hujša motnja dojemanja sebe in drugih. Sem spadajo:
 sanjarjenje (ang. »autistic fantasy«),
 projektivna identifikacija (ang. »projective identification«) in
 razcep (ang. »splitting of self-image or image of others«).

6. Nivo akcije
Posameznik rešuje notranje ali zunanje konflikte z akcijo ali umikom. Sem spadajo:
 udejanjenje (ang. »acting out«),
 apatičen umik (ang. »apathetic withdrawal«),
 pritoževanje in zavračanje pomoči (ang. »help-rejecting complaining«) ter
 pasivna agresija (ang. »passive aggression«).

7. Nivo disfunkcionalnih obrambnih mehanizmov
Tukaj se nahajajo najbolj nezreli obrambni mehanizmi, ki so posledica razcepa osebnosti z
realnostjo. Sem spadajo:
 deluzijska projekcija (ang. »delusional projection«),
 psihotično zanikanje (ang. »psychotic denial«) in
 psihotično popačenje (ang. »psychotic distortion«).
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Hierarhična razporeditev po Vaillantu

3.2

Vaillant (1995) je obrambne mehanizme hierarhično razdelil od nivoja 1 do nivoja 4 glede na
njihovo funkcionalnost. Na prvem nivoju se nahajajo nefunkcionalni in nezreli obrambni
mehanizmi, na zadnjem pa najfunkcionalnejši in najzrelejši. Skladno s tem so nivoji ustrezno
poimenovani.
1. nivo – psihotični obrambni mehanizmi
Ti mehanizmi so pogosti pri otrocih do petega leta starosti, psihozah in v sanjarjenju ter
fantazijah odraslih. Posamezniku zelo predrugačijo realnost, okolica pa jih dojema kot
»blazne«. Imuni so na spremembo s pomočjo običajne psihoterapije, razuma ali groženj.
Norcu, sanjaču ali ogorčenemu dvoletnemu otroku s prej naštetimi ukrepi ne moremo
dopovedati realnosti, saj so vsi (po njihovem) vsemogočni. Obrambni mehanizmi pa se lahko
spremenijo s pomočjo sprememb v realnosti ali posameznikova živčnega sistema, npr. s
pomočjo antipsihotičnih zdravil, odstranitvijo stresne situacije ali z dosegom nove razvojne
stopnje. Sem spadajo:


deluzijska projekcija (ang. »delusional projection«),



zanikanje (ang. »denial«) in



popačenje (ang. »distortion«).

2. nivo – nezreli obrambni mehanizmi
V nasprotju z mehanizmi v nivoju 1 se ti mehanizmi uporabljajo pogosteje. Pogosti so v
otroštvu in mladostništvu do petnajstega leta starosti ter pri odraslih, ki se borijo z depresijo,
zasvojenostjo in različnimi fizičnimi boleznimi oz. pomanjkljivostmi. Spremenijo
posameznikovo dojemanje stresnih situacij ali občutij. Okolica jih smatra kot nezaželeno in
nedostojno vedenje. Uporabo nezrelih obrambnih mehanizmov lahko spremenimo z boljšimi
medosebnimi odnosi ali soočenjem z vrstniki, ki imajo enake težave (npr. srečanja anonimnih
alkoholikov). Sem spadajo:


projekcija (ang. »projection«),



shizoidno sanjarjenje (ang. »schizoid fantasy«),



hipohondrija (ang. »hypochondriasis«),



pasivno-agresivno obnašanje (ang. »passive-aggressive behavior«) in



udejanjenje (ang. »acting out«).
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3. nivo – nevrotični mehanizmi
Čeprav so ti obrambni mehanizmi osnova simptomatike nevroze, so pogosti tudi pri zdravih
posameznikih od otroštva do starosti. Pojavljajo se predvsem pri obvladovanju akutnega
notranjega konflikta. Posameznik z njimi spreminja lastno doživljanje ali nagonsko izražanje.
Sem spadajo:


intelektualizacija (ang. »intellectualization«),



represija (ang. »repression«),



premestitev (ang. »displacement«),



reakcijska formacija (ang. »reaction formation«) in



disociacija (ang. »dissociation«).

4. nivo – zreli mehanizmi
Posameznik z njihovo pomočjo povezuje realnost, medosebne odnose in svoja občutja, se
optimalno odziva in prilagaja na konfliktne situacije. Okolica jih dojema kot ustrezne odzive.
Vaillant (2000) meni, da je ta skupina obramb tako učinkovita, da lahko »svinec spremeni v
zlato11« s tem, da posamezniku omogoči, da iz obstoječih situacij potegne najboljše.
Sem spadajo:

3.3



altruizem (ang. »altruism«),



humor (ang. »humor«),



zatiranje (ang. »suppression«),



anticipacija (ang. »anticipation«) in



sublimacija (ang. »sublimation«).

Obrambni mehanizmi kot zaščita pred določenimi čustvi (Kellerman)

Kellerman (1980, po Lamovec 1994) je glede na temeljno funkcijo obrambne mehanizme
razdelil v dve kategoriji. Obrambe v prvi kategoriji (introjekcija, idealizacija in identifikacija)
služijo v pomoč pri razvoju osebnostne strukture, obrambe v drugi pa uravnavajo čustvene
reakcije. Avtor navaja naslednje povezave:

11

Ideja izhaja iz alkimije, vede, ki je poskušala neuporaben svinec spremeniti v cenjeno zlato. V kontekstu

obrambnih mehanizmov pomeni, da procesi uporabe obramb služijo kot transformativni agenti v realnem svetu
(Vaillant, 2010).
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Premeščanje – jeza. Klinične izkušnje in študije o predsodkih potrjujejo, da jezo največkrat
uravnavamo tako, da jo preusmerimo na drug objekt.
Represija – strah. Obramba se najpogosteje in najmočneje pojavlja pri posameznikih, ki
občutijo strah. Ogrožajoča vsebina se odstrani iz zavesti, kar zmanjšuje občutje strahu.
Reakcijska formacija – veselje. Najpogosteje je povezana z zadrževanjem seksualnih
impulzov, ki se začnejo kot spolna privlačnost in se nato spreobrnejo v odpor. Ker izražanje
nasprotnega vedenja posameznik doživlja kot prijetno, se reakcijska formacija razume kot
obramba pred veseljem in užitkom.
Kompenzacija – žalost. Zaradi izgube nam pomembnega objekta ali pri znižanju
samospoštovanja občutimo žalost. Pojavi se občutek izgube samega sebe, ki je podoben
izgubi identitete. Za ponovno pridobitev samospoštovanja in identitete se poslužujemo
kompenzacije.
Zanikanje – sprejemanje. Zanikamo nam neprijetne vidike objektov in situacij in jih s tem
idealiziramo, kar je predpogoj za čustvo sprejemanja. Pri posamezniku se kaže v obliki
lahkovernosti in pomanjkanja kritičnosti ali kot toplina in zaupanje.
Projekcija – gnus. Ko posameznik ni sposoben sprejeti lastne realnosti, začne zavračati vse po
vrsti. Občutek gnusa, ki ga je občutil pri sebi, projicira navzven, na drug objekt.
Intelektualizacija – pričakovanje. Čustvo pričakovanja se povezuje s potrebo po nadzoru in
predvidevanju poteka dogodkov. Posameznik na situacije ne reagira čustveno, ampak o njih
premišljuje.
Regres – presenečenje. Ko pride do nepričakovanega in nekontroliranega doživljanja,
občutimo presenečenje. V situacijah, kjer se je potrebno hitro in motorično odzvati, regres
zniža nadzor pri posamezniku in s tem omogoči impulziven odziv.
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3.4

Obramba pred zunanjimi situacijami in notranjimi impulzi (Mahl)

Glede na vir obrambe je Mahl (1969, 1971, po Lamovec, 1994) obrambne mehanizme razdelil
v dve skupini. V prvi skupini so obrambe pred ogrožajočimi zunanjimi situacijami, v drugi pa
tiste, ki branijo ego pred impulzi in afekti.

Obramba pred zunanjimi situacijami
Ogrožajoče zunanje situacije so lahko realne (npr. izguba službe, smrt prijatelja, izguba
samospoštovanja, ...) ali nerealne (npr. prividi, neškodljiv dražljaj, ki je podoben dejanski
nevarnosti), v obeh primerih posameznik občuti potrebo po obrambi. Osnovna značilnost teh
obramb je prekinitev situacij, ki so vzrok za neprijetne občutke. Za zmanjšanje oz. prekinitev
neprijetnih čustev lahko uporabimo:


fizični pobeg ali umik prekine vsa neprijetna občutja,



zanikanje z izključitvijo ali izkrivljanje dražljaja prepreči realno zaznavo,



identifikacijo z agresorjem – posameznik sebe zaznava podobnega drugi agresivni
osebi in s tem le-ta postane manj ogrožajoča,



identifikacijo z izgubljenim ljubezenskim objektom – posameznik sebe zaznava
podobno drugi izgubljeni osebi in izgubljen odnos nadaljuje v (psihični) notranjosti ter



ego – omejitev, ki varuje pred zmanjšanje samospoštovanja tako, da posameznik
preneha s prizadevanjem na področju, kjer ni uspešen.

Obramba ega pred impulzi in afekti
Vir grožnje predstavljajo seksualna in agresivna občutja, pred katerimi se branimo z
blokiranjem čustev ter impulzov ali z njihovo modifikacijo. Na tej osnovi avtor definira še
dve podskupini obramb.
Obrambe, ki čustva in impulze zavirajo:


represija preprečuje vdor misli, ki so povezane z impulzi, v zavest in zavira vedenje,
ki izhaja iz impulzov,



pri projekciji lastno nezaželeno lastnost pripišemo drugi osebi in s tem razbremenimo
sebe,



s pomočjo reakcijske formacije občutke in vedenje obrnemo v njuno nasprotje,

26



denegacija – občutke zanikamo verbalno, čeprav so dostopni zavesti, torej se jih
posameznik zaveda,



izolacija razcepi enovitost doživetja na posamezne enote, ki so izolirane ena od druge,
in



poničenje – posameznik poskuša z neko simbolično gesto izničiti predhodno dejanje.

Obrambe, ki modificirajo čustva in impulze:


preusmeritev – posameznik postane ciljni objekt svojega impulza (npr. pri seksualni
agresiji govorimo o mazohizmu),



reverzija »pomeni premik impulzov, občutij in želja v njihovo nasprotje« (str. 47) le v
specifičnih primerih,



regres – posameznik se vrača na zgodnejšo razvojno obliko in



sublimacija »se izraža v oblikah vedenja, ki so na videz le malo podobne originalnemu
impulzu in so socialno sprejemljive« (str. 47).

4

Vrste obrambnih mehanizmov

Veliko število definicij različnih obrambnih mehanizmov in njihovih kategorizacij s strani
različnih avtorjev nam precej otežuje odločitev, katere obrambne mehanizme obravnavati
posamično. D. Kobal (1992) pravi, da je »... vsaka izbira na nek način nasilna« (str. 228).
V izbor posameznih obrambnih mehanizmov, ki so opisani v sledečih poglavjih, so vključeni
tisti, ki so se pri pregledu literature največkrat pojavljali12. Glede na kategorizacijo so
vključeni »predstavniki« iz zrelih, nevrotičnih in nezrelih obrambnih mehanizmov.

4.1

Humor

Posameznik s pomočjo humorja odkrito izraža čustva in misli brez osebnega nelagodja ter
brez neprijetnega učinka na druge. To mu omogoča, da prenaša stresne situacije, obenem pa
se na njih tudi osredotoča. Po tem se recimo humor razlikuje od obrambnega mehanizma
premeščanja, ki odvrača pozornost od izvora težav (Vaillant, 1995). S čustvenimi konflikti in
zunanjimi stresorji se torej posameznik sooča tako, da poudari zabavne in ironične vidike
12

Največkrat so se pojavili po subjektivnem mnenju avtorice diplomskega dela.
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konflikta ali stresorja (American Psychiatric Association, 2005). Zato ga tako po klasifikaciji
DSM-IV kot tudi po Vaillantu najdemo v kategoriji zrelih mehanizmov oz. na visoko
funkcionalnem nivoju obramb.
Uporaba humorja nam v prvi fazi omogoča, da se osvobodimo negativnih čustev, zato po
določenem času situacijo bolje razumemo in jo aktivneje rešujemo (Kolenović-Đapo idr.,
2015). Da je humor zdrav, meni tudi Bowins (2004), saj ljudem pomaga obvladovati
neprijetne situacije, povrh pa vpliva na višje doživljanje sreče v življenju.
Rezultati več raziskovalcev kažejo, da je humor v kontekstu obrambnega mehanizma povezan
z večjo sposobnostjo posameznika, da spremeni pogled pri soočanju s stresnimi situacijami,
večjo sposobnostjo načrtovanja reševanja težav in večjim pozitivnim dojemanjem stresnih
situacij (Kolenović-Đapo idr., 2015). Metzger (2014) meni, da verjetno Freud najbolje pojasni
edinstveno moč humorja pri soočanju s hudo grožnjo, ko pravi, da humor ni vdaja, ampak
uporništvo.

Plutchik in sodelavci pa so zrele obrambne mehanizme, torej tudi humor, zagovarjali kot
zavestne in jih zato niso prištevali med obrambne mehanizme, ki so po definiciji nezavedni. Iz
tega razloga jih tudi niso vključili v merski inštrument Vprašalnika življenjskega sloga (ang.
Life Style Index), ki meri izraženost 8 različnih obrambnih mehanizmov (Davidson in
MacGregor, 1998).

Primer:
Žena med nedeljskim kosilom z več člani družine razlaga o sestrinem obisku sorodnika v
bolnišnici v Ljubljani, kamor z možem nameravata naslednji dan. Pri tem se med razlago
zmoti in pravi, da je sestra parkirala v javni hiši (namesto parkirni), kar je vzrok smeha med
ostalimi člani. Ko se žena zave napake, se počuti osramočeno (seksualne teme ji predstavljajo
tabu), zato se tudi sama začne šaliti in smejati na svoj račun. Možu pravi, da gresta jutri
parkirat v javno hišo.
Viktor Frankl (1984, po Metzger, 2014) je opisal svojo izkušnjo v delovnem taborišču med
drugo svetovno vojno. Humor je označil kot eno izmed orožij svoje duše v boju za
samoohranitev. S pomočjo humorja si je lahko privoščil vzvišenost in sposobnost, da se je
dvignil nad vsako situacijo, pa čeprav le za nekaj sekund. Pri tem je humor pomagal razviti
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tudi svojemu prijatelju na gradbišču. Obljubila sta si, da si bosta vsak dan izmislila nek
smešen dogodek, ki se bo zgodil dan po osvoboditvi.

4.2

Sublimacija

V zreli skupini mehanizmov se nahaja tudi sublimacija. A. Freud (1966, po Kolenović-Đapo
idr., 2015) je sublimacijo opisala kot zreli in najnaprednejši obrambni mehanizem, saj
omogoča delno izražanje nezavednih impulzov v spremenjeni in družbeno sprejemljivi obliki.
Podobno pravita tudi Fekonja in Kavčič (2004): »Nedopustna ali nedosegljiva čustva in misli
se navzven zamaskirano izrazijo preko osebno in socialno bolj sprejemljivih in zaželenih
dejavnosti« (str. 431). Vaillant (2000) tej definiciji dodaja, da posameznik ne le, da se s
pomočjo sublimacije boljše počuti, temveč tudi ustvarja stvari, ki imajo objektivno vrednost
za ostale ljudi. Omogoča nam kreativnost – ustvarjanje idej, akcij in objektov, ki jih prej ni
bilo. Metzger (2014) pravi, da ustvarjalec s pomočjo sublimacije da nekemu dogodku namen.

Za razliko od humorja ima uporaba sublimacije konkretne rezultate. V nasprotju od
nevrotičnih obrambnih mehanizmov (npr. premeščanje) so pri sublimaciji nagoni
usmerjani/preoblikovani in ne le preusmerjeni na drug objekt v enaki obliki. Oseba občutke
prizna, jih spremeni in preusmeri s ciljem doseganja zadovoljstva (Vaillant, 1995).

Primer:
Študent, ki zaradi različnih težav občuti veliko agresije, se vpiše na tečaj boksa in svojo
agresivno energija sprošča z boksanjem boksarske vreče.
Beethoven, ki se je spopadal z depresijo in obupom zaradi svoje gluhote, je svoje občutke izlil
v glasbo in napisal 9. simfonijo. Sublimacija se velikokrat izraža v obliki umetniških del,
glasbe, plesa, športnega in znanstvenega udejstvovanja (Vaillant, 2000).

4.3

Reakcijska formacija

Obrambni mehanizem reakcijske formacije se glede na klasifikacijo po Vaillantu uvršča med
nevrotične obrambne mehanizme. Za to obrambo je značilno, da posameznik nesprejemljive
ali potlačene impulze in ideje na zavedni ravni nadomesti z njihovim, za posameznika
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sprejemljivim, nasprotjem (Zupančič idr., 1994). Ker impulze sprevrača v njihova nasprotja,
obrambo imenujemo tudi sprevračanje (Kompare idr., 2004). Diametralno nasprotno
obnašanje potlačenemu gonu se kaže v različnih oblikah, ki so večinoma pretirane glede na
socialno sprejemljivo vedenje (Mahl, 1969, 1971, po Lamovec, 1994).

Millon T., Grossman, Millon C., Meagher in Ramnath (2004) uporabo reakcijske formacije
povezujejo z obsesivno-kompulzivno osebnostjo. Zakaj je temu tako, lepo razloži primer
Zupančičeve idr. (1994), ki pravijo, da se otrok, ki je obseden s čistočo, brani pred nezaželeno
željo biti umazan tako, da se pretirano umiva. Tako se zaposli s tem, da je čist, torej ne more
imeti želje biti umazan.

Kot razumen in zrel obrambni mehanizem se ga dojema v situacijah, ki lahko bile za
posameznika nevarne, če bi mu bila druga oseba zaradi njegovih izraženih čustev ali misli
nevarna (Millon idr., 2004).

Primer:
Zaposleni svojega avtoritarnega šefa sovraži, vendar mu zaradi strahu pred izgubo službe tega
ne more pokazati. Službo nujno potrebuje, da lahko preživi svojo družino. Agresivna čustva
zato potlači, do šefa pa se vede pretirano ustrežljivo in ljubeznivo (Kompare idr., 2004).
Poleg agresivnih impulzov s pomočjo reakcijske formacije potlačujemo tudi seksualne težnje.
Osebe, ki si ne morejo priznati svoje istospolne usmerjenosti, ker je to za njih nesprejemljivo,
lahko razvijejo intenzivno sovraštvo do homoseksualnih oseb (Kolenović-Đapo idr., 2015).

4.4

Intelektualizacija

Intelektualizacija je nevrotični obrambni mehanizem, za katerega je značilno, da posameznik
pretirano uporablja intelektualne procese z namenom izogiba čustvenega izražanja ali
izkušnje (Vaillant, 1995). Osebne motivacijske in čustvene probleme dojema le izključno na
racionalnem nivoju (Zupančič idr., 1994). Fekonja in Kavčič (2004) opredelita
intelektualizacijo kot »poskus objektivnega in nepristranskega pogleda na dogodke in
medosebne odnose, ki pa prikriva posameznikovo nezmožnost soočanja s čustvi« (str. 431).
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S pomočjo intelektualizacije torej pobegnemo v razum in pridobimo nadzor na ta način, da na
stresne situacije in doživljanja odreagiramo posredno na intelektualni ravni. Namesto, da bi
občutili, razmišljamo.
Pojavi se šele v mladostništvu in se kaže v obliki neosebnih, filozofskih diskusij. Teme
diskusij lahko odražajo druge skrbi ali pa le nudijo izkušnje v sposobnosti abstraktnega
mišljenja (Zupančič idr., 1994).

Primer:
Najstnik je na vprašanje, če je še vedno z punco, ki ga je enkrat vmes že pustila, odgovoril:
Biti z nekom ali ne, kaj je razlika? Človek je v osnovi vedno sam (Kolenović-Đapo idr.,
2015).
Punca, ki ima težave s težo, poišče raziskave, ki dokazujejo škodljivosti pretirane vitkosti in
nevarne posledice hujšanja. Vsakič, ko se sooča z neprijetnimi občutki zaradi svoje teže, se
potolaži z izsledki raziskav (Kompare idr., 2004).

4.5

Represija

Eden izmed predstavnikov nevrotičnih obramb po Vaillantu (1995) je tudi represija, ki je
osnovni obrambni mehanizem in pogosto prisoten v kombinaciji z drugimi obrambami
(Babšek, 2009). Posameznik vse neprijetne dražljaje, nedopustne misli in želje, ki bi lahko
povzročile doživljanje anksioznosti in s katerimi se id ne zmore soočiti, izrine, potlači iz
zavesti v nezavedni del. Brani se s potlačevanjem, zato obrambo imenujemo tudi potlačevanje
(Kompare idr., 2004; Fekonja in Kavčič, 2004). Kratko in jedrnato represijo opiše Vaillant
(1995): »Če se ne zmoreš soočiti, pozabi o tem« (str. 128).
Predstavlja temelj, na kateri sloni celotna struktura psihoanalize. Freud, oče psihoanalize, je
tekom večine svoje kariere izraza obramba in represija uporabljal kot sopomenki (Vaillant,
1995). Pri psihoanalitični obravnavi so eni izmed bistvenih momentov dostop in analiza
potlačenih vsebin in posledično slabljenje nevrotičnih simptomov (Regovec, 2015).
Represijo uporabljamo celotno življenje od zgodnjega otroštva naprej in je lahko začasna ali
trajna. Navzven se kaže kot pozabljanje oz. amnezija. Tako se posameznik začasno ne spomni
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imena zoprne osebe ali pa trajno potlači in izrine iz spomina hude seksualne zlorabe v
otroštvu (Zupančič idr., 1994).

Primer:
Poročena ženska se zaljubi v drugega moškega, zaradi česar se znajde v notranjem moralno
konfliktnem položaju. Zaljubljenost se ne sklada z njeno predstavo o dobri ženi, kar ogroža
njeno samospoštovanje. Zato prepovedana čustva potlači (Kompare idr., 2004).
Vojak se po vrnitvi iz 2. svetovne vojne domov ne spominja travmatičnih doživetij v celoti. Iz
spomina je delno potlačil in pozabil situacije, ko je iz neposredne bližine ubijal ljudi.

4.6

Premestitev

Premestitev se nanaša na spremembo cilja impulza iz izvorne osebe na drugo osebo ali objekt,
ki je z izvorno osebo povezan s pomembnimi asociacijami (Baumeister, Dale in Sommer,
1998). Konkretno to pomeni, da sovražna, jezna in agresivna čustva, katera ne moremo
izživeti, ker je oseba, h kateri so prvotno usmerjena, avtoriteta in zato močnejša od nas ali pa
smo od nje odvisni, v sprevrženi obliki preusmerimo na drugo manj pomembno osebo ali
stvar (Kompare idr., 2004).
Čeprav se večinoma pojavlja pri agresivnih čustvih, do premika prihaja tudi pri ostalih
čustvih, ki jih ne moremo izraziti v odnosu z določeno osebo (Kompare idr., 2004). Zaradi
povezave z agresivnimi čustvi Millon idr. (2004) povezujejo obrambni mehanizem
premestitve s pasivno agresivno motnjo osebnosti. To obrambo pa pogosto povezujemo tudi z
večino fobij in strahovi (Vaillant, 1995).

Primer:
»otrok, ki se boji očeta, ta strah prenese na določeno žival« (Fekonja in Kavčič, 2004, str.
431).
Frustrirani delavec, ki se zaradi strahu pred izgubo službe ne sooči s krivičnim šefom, doma
vpije na ženo, ta vpije na otroke, otroci pa brcajo psa.
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Študent, ki sovraži profesorja, po zaključku predavanj zakuri učbenik tega predmeta (Millon
idr., 2004).

4.7

Projekcija

Vaillant (1995) projekcijo uvršča med nezrele obrambne mehanizme, po DSM-IV
klasifikaciji (American Psychiatric Association, 2005) pa jo najdemo v 4. nivoju zanikanja,
kamor spadata še zanikanje in racionalizacija.
Beseda projekcija izhaja iz latinske besede proiicere, kar pomeni vreči ven (Kompare idr.,
2004). Posameznik, ki se znajde v konfliktu zaradi lastnih napak, škodoželjnih mislih, slabih
namenov in slabosti, se teh znebi tako, da jih projicira na druge. Vse svoje napake pripiše
drugim in s tem razbremeni sebe, saj s preusmeritvijo pozornosti na druge odvrne pozornost
od sebe, hkrati pa s tem opravičuje svojo slabost (Babšek, 2009): »češ, »saj nisem jaz takšen,
temveč drugi«« (Musek, 1982, str. 283). Tako si s projekcijo pomagamo na dva načina; ne
priznamo si lastnih grehov, če pa si jih, pa imamo pri roki opravičilo, da so takšni tudi drugi,
torej naš greh ni tako grozen (prav tam).
Ščuka (2008) pojasnjuje, da se projekcije poslužujejo predvsem tisti, ki so bili v otroštvi
vzgajani po strogih moralnih načelih med dvema poloma: dobro in zlo, pošteno in nepošteno,
torej v luči črno in belo. Zato posameznik ne sprejema črnega pola lastnega vedenja in ga
pripisuje okolju, ki ga dojema kot sovražnega. »V potrošniški površnosti pač ni časa za razvoj
zavesti o sebi in je lažje pljuvati po drugih, kot pa sebi priznati lastno zmotljivost ali šibkost«
(str. 214–215). Žal takšno vedenje podpirajo že starši, ko npr. za slab učni uspeh krivijo šolo,
zastarele učbenike, slabo družbo, torej vedno le okolje in ne učenca. Uporaba projekcije pa je
pogosto tudi v ozadju predsodkov v zvezi z raso, religijo itd., kar kažejo številne raziskave
(Zupančič idr., 1994). Zelo dobro pa jo znajo zlorabljati nekateri brezvestni politiki za svoje
namene (Kobal Grum in Musek, 2009), kar smo lahko opazili predvsem v migrantskem in
begunskem valu s pričetkom jeseni 2015, ko je migrante in begunce pot zanesla tudi preko
Slovenije ter so nekateri politiki spodbujali nestrpnost in predsodke proti njim.
Na druge pa ne projiciramo le slabih, temveč tudi dobre lastnosti z namenom olepšanja
dejanske situacije. Razočaran oče nad hčerkino izbiro fanta, fantu pripiše lastnosti (npr.
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spoštljivost, dobrovoljnost itd.), ki jih le-ta nima, bi jih pa po očetovem mnenju moral imeti
(Krajnc, 2014).

Nasprotni obrambni mehanizem projekcije je introjekcija, pri kateri dobre lastnosti drugih
pripisujemo sebi (Musek, 1982).

Primer:
»Fuj, kako pokvarjena je današnja mladina,« se zgraža urejena oseba moralno vzornega
vedenja, ko vidi objeta zaljubljenca, obenem pa premišljuje o različnih seksualnih željah in
fantazijah (Kompare idr., 2004, str. 207).
A. Krajnc (2014) opisuje primer nasilnega moža do žene, ki se zelo obremenjuje z obtožbami
okolja glede njegovega grdega ravnanja do žene. Zato se zelo trudi, da bi resnično stanje
prikril s tem, da konstantno razlaga drugim, kako je dober in idealen do žene, hkrati pa govori
o drugih nasilnih moških, ki grdo ravnajo s svojo ženo.

4.8

Zanikanje

Obramba zanikanja ali kakor jo je občasno poimenoval Freud, negacija (Lešnik, 2009), ki
izhaja iz latinske besede negatio: tajenje (Kompare idr., 2004), ponazarja posameznikovo
vedenje, ko kljub objektivnim okoliščinam, ki kažejo na obstoj problema, tega zanika in se
vede, kot da problem ne obstaja (Babšek, 2009). Z namenom izognitve tesnobi, bolečini in
neodobravanju posameznik zanika frustriranost, izkušnje in njihove posledice ter svoje
vedenje (Fekonja in Kavčič, 2004).
V nasprotju mehanizma represije, ki ščiti posameznika pred notranjimi konflikti, se z
zanikanjem posameznik brani pred hudimi zunanjimi konflikti (Zupančič idr., 1994) v fazi
največjega šoka, ko določene izgube enostavno ne more prenesti, zato vztraja pri tem, da hud
dogodek ni resničen. Je prva obramba, ki nas varuje pred živčnim zlomom, izgubo upanja ali
padca v psihotično stanje. Da nam čas, da si čustveno opomoremo, zato nekateri avtorji
zanikanje opisujejo kot začasno in prehodno obrambo ob nepričakovani težki življenjski
situaciji (Kranjc, 2014). Zupančič idr. (1994) navajajo pomembno vlogo zanikanja pri
žalovanju (npr. ob smrti osebe), kot neprimernega pa ga označujejo ob dogodkih, ki zahtevajo
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takojšnjo racionalno akcijo (npr. ob seznanitvijo s hudo boleznijo se oseba zaradi zanikanja
diagnoze ne prične zdraviti).

Primer:
Žena že dlje časa vara svojega moža, kar vedo že vsi v njuni okolici. Čeprav je mož že
večkrat našel dokaze, ki potrjujejo ženino nezvestobo, si še vedno zatiska oči pred bolečo
resnico (Kompare idr., 2004).
Zanikanje prepoznamo v izjavah, kot so »To se meni ne more zgoditi.« (Kolenović-Đapo idr.,
2015, str. 121), »Ni res. ... Nič se ni zgodilo.« (Kranjc, 2014, str. 165), otrok, ki ga starši ne
marajo, pravi: »Sem posvojen. Moji pravi starši me imajo radi.« (Zupančič idr., 1994, str. 60).

4.9

Racionalizacija

Ko se posameznik sooča z neizpolnjenimi željami, lastnimi pomanjkljivostmi in neuspehi, se
pred občutki krivde, nesposobnosti ali doživljanjem lastne nemoči brani z racionalizacijo
tako, da vzroke za neuspeh poišče v zunanjem svetu (Krajnc, 2014). »Posameznik podaja
socialno sprejemljive razlage za vedenje ali stališča, kjer objektivni razlog ni sprejemljiv«
(Zupančič idr., 1994, str. 61). Ti razlogi večinoma niso pravi, so pa za posameznika
razumnejši, racionalnejši in navidezno opravičujejo napako (Kompare idr., 2004). Pri uporabi
racionalizacije ne gre za laž, za katero je značilno zavestno spreminjanje resnice, temveč za
nezavedno spremembo razlogov, za katere posameznik verjame, da so resnični (Babšek,
2009).
Kolenović-Đapo idr. (2015) navajajo dve obliki racionalizacije:


»Kislo grozdje«: posameznik razvrednoti oz. podcenjuje objekt, ki mu je všeč. Ime
izhaja iz Ezopove basni, kjer lisica ni mogla doseči grozdja, zato je začela govoriti, da
je grozdje za njo preveč zeleno in kislo. Enako se obnašamo tudi ljudje, ko ne moremo
dobiti tistega, kar želimo. Takrat pravimo, da to tako ali tako ni za nas.



»Sladka limona«: posameznik podcenjuje neugodno situacijo. Npr. po prekinitvi
dolgotrajnega prijateljstva posameznik pravi, da je hvaležen, da je do tega prišlo in da
je njegovo življenje sedaj kvalitetnejše.
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Zupančič idr. (1994) pa govorijo o treh oblikah racionalizacije, in sicer o podcenjevanju
(oblika »kislo grozdje«), olepševanju (oblika »sladka limona«) ter o dodatni tretji obliki –
opravičevanju, kjer posameznik poišče dobre sprejemljive razloge, ki opravičujejo neuspeh.
Millon idr. (2004) racionalizacijo navajajo kot glavni obrambni mehanizem pri narcisistični
osebnosti, za katero je značilno, da se posameznik dojema kot grandiozen, zato vzroke za
neuspeh vedno išče pri drugih oz. v okolici.

Primer:
Študent zaradi preslabe priprave in premalo učenja pade na ustnem delu izpita. Namesto, da bi
si priznal, da vzrok tiči v njegovi nepripravljenosti, se toži sošolcu, da je na izpitu padel, ker
ga ima profesor na piki (Kompare idr., 2004).
Gospa si je zelo želela krznen plašč, ki pa si ga zaradi njegove visoke cene finančno ni
zmogla privoščiti. Ko si je njena prijateljica kupila prav takšen plašč, je bila čustvena napetost
zaradi neuresničene želje še večja. Nekega dne je med pogovorom s prijateljico rekla: »Kaj bi
mi tak plašč! Zaradi njega te lahko še huligani napadejo. Poleti pa ga nažirajo molji in hitro se
obrabi.« (Krajnc, 2014, str. 157).

4.10 Ostali obrambni mehanizmi
V tem poglavju podajamo kratki opis še nekaterih ostalih obrambnih mehanizmov.
Altruizem (ang. »altruism«): posameznik se s konfliktom sooča tako, da drugim ljudem nudi
pomoč na enakem ali podobnem področju, kot ima težave sam (Vaillant, 2000). Pri
psevdoaltruizmu (ang. »pseudo-altruism«) pa za razliko od altruizma, kjer posameznik za
svoja dejanja ne pričakuje nobene nagrade, posameznik nezavedno ali zavedno pričakuje neke
vrsto nagrado (Feigin, Owens in Goodyear-Smith, 2014).
Anticipacija (ang. »anticipation«): pri soočanju z različnimi čustvenimi konflikti se
posameznik brani z realističnim načrtovanjem in predvidevanjem ter domnevanjem vnaprej
(Vaillant, 1995).
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Idealizacija (ang. »idealization«): posameznik se pred različnimi konflikti brani tako, da
drugim, njemu ljubim osebam, pripisuje pretirano pozitivne lastnosti (American Psychiatric
Association, 2005).
Izničenje (ang. »undoing«): »posameznik se z nesprejemljivimi mislimi, občutki ali vedenji
sooča z besedami ali vrsto vedenj, ki negirajo ali simbolično poravnajo te težke občutke in
misli« (APA, 1994, po Zabukovšek, 2105, str. 46).
Kompenzacija (ang. »compensation«): področje, kjer se posameznik počuti šibek, poskuša
nadomestiti oz. kompenzirati z uspehom na drugem področju. Tako se znebi občutka
manjvrednosti in neuspešnosti (Babšek, 2009). Če pa poskuša izboljšati to šibko področje in
se na njem uveljaviti, pa govorimo o nadkompenzaciji (Kompare idr., 2004).
Pasivna agresija (ang. »passive aggression«): način uresničevanja sovražnih motivov brez
napada ali včasih brez dejanja tako, da posameznik ne stori ničesar, odtegne pomoč, ublaži
izraze, namesto besnega izbruha zelo utiša glas ali molči (Lešnik, 2009).
Regres (ang. »regression«): pomeni vrnitev v prejšnjo obliko vedenja, značilno za
posameznikovo razvojno zgodnejše vedenje (Zupančič idr., 1994). Primeri so, ko mladostnik
ali odrasla oseba uporabljata otročje vedenje, ker ne dobita želenega, se cmerita ali kuhata
trmo (Babšek, 2009).
Sanjarjenje (ang. »autistic fantasy«): neuresničene želje v realnosti in s tem povezane
frustracije posameznik olajšuje tako, da se predaja sanjarjenju in dosegu teh želja v svoji
fantaziji (Zupančič idr., 1994).
Supresija (ang. »suppression«): posameznik zavestno in svobodno odstrani ter odmisli
neprijetne in nerešljive stresorje (Zupančič idr., 1994).
Udejanjenje (ang. »acting out«): s čustvenimi konflikti se posameznik sooča tako, da jih
udejanji z nekim fizičnim dejanjem. Primeri so npr. tudi kronična uporaba drog ali
samopoškodbe (rezanje) z namenom odpravljanja tesnobe (Vaillant, 1995).
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5

Obrambni mehanizmi v svetovanju

Socialni pedagog v vlogi svetovalca deluje v različnih okoljih oz. svetuje različnim
uporabnikom. Pri tem se mi zdi pomembno, da pozna oz. prepozna prevladujoče obrambne
mehanizme, ki jih posameznik uporablja, in mu tako učinkoviteje svetuje ter pomaga pri
razreševanju njegovih težav. Vprašanje, ki se nam zastavlja, je, kako naj socialni pedagog
prepozna uporabo obrambnih mehanizmov pri posamezniku, ki mu svetuje. Ker se obrambni
mehanizmi izražajo v posameznikovem vedenju (Kolenović-Đapo idr., 2015), je to osnova za
njihovo prepoznavo, seveda ob predhodnem teoretičnem poznavanju lastnosti določenega
obrambnega mehanizma. Kljub temu je velikokrat težko povedati, ali gre res za obrambo ali
le naključno vedenje (Vaillaint, 1995). Eden izmed načinov je tudi merjenje obrambnih
mehanizmov s pomočjo standardiziranih samoocenjevalnih vprašalnikov. Davidson in
MacGregor (1998) sta ovrednotila 4 različne samoocenjevalne vprašalnike in ugotovila, da
nobeden v zadovoljivi meri ne oceni ustrezne uporabe obrambnih mehanizmov, saj
vprašalniki ne upoštevajo nekaterih individualnih razlik. Zato menim, da se mora socialni
pedagog primarno osredotočiti na različne komunikacijske tehnike, ko dela s posameznikom,
samoocenjevalne vprašalnike pa uporabiti v raziskovalne namene, ko želi dobiti splošen
pregled značilnosti uporabe obramb v določeni skupini, katero obravnava oz. kateri pripada
tudi obravnavani posameznik. Za določene izključene skupine so namreč značilne specifične
obrambe. Tako je na primer za alkoholikov obrambni sistem značilna uporaba obrambnih
mehanizmov zanikanja, racionalizacije, projekcije in fragmentacije (Kmet, 2013). Nekaj
različnih komunikacijskih tehnik našteje in opiše Vec (2005), posebej pa bi poudarila
specifično tehniko, imenovano protislovja, s pomočjo katere namerno ustvarjamo kognitivno
disonanco (za katero smo že ugotovili, da sproža obrambne mehanizme) in lahko zaradi
neustreznih kompetenc terapevta vodi do škodljiv posledic zaradi porušenih obrambnih
mehanizmov. Vec (prav tam) pravi, da je zato za uporabo te tehnike kompetenten le izobražen
psihoterapevt.

Pomembna podpora na profesionalni poti socialnih pedagogov in drugih psihosocialnih
poklicev je supervizija, ki spodbuja refleksijo in samorefleksijo ter omogoča integracijo
teoretičnih znanj z lastnimi izkušnjami z namenom pridobivanja novih strokovnih in osebnih
spoznanj (Žorga in Kobolt, 2006). Ena izmed tehnik v superviziji je tudi konfrontacija, s
pomočjo katere supervizor pomaga supervizantu, da se sooči »z nekaterimi vidiki njegovega
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načina mišljenja, emocijami ali vedenjem, ki so vzrok za težave« (Eiselt, 2010, str. 365). Pri
tem je za socialnega pedagoga ali drugega izkušenega svetovalca oz. terapevta, ki nastopa v
vlogi supervizorja, pomembno, da pozna obrambne mehanizme, ki v procesu supervizije
predstavljajo ovire pri napredku supervizanta. Prav tako je pomembno uporabljati ustrezne
načine konfrontiranja, ki obrambe sprožajo v čim manjši meri, oz. povedano drugače, ne
uporabljati neustreznih tehnik, kot so moraliziranje, intelektualizacija, argumentiranje in
dogmatske interpretacije, ki obrambe izzovejo (prav tam).
Obrambne mehanizme pa lahko s pomočjo svetovanja tudi spremenimo. Predpogoja
svetovanja

s

ciljem

modifikacije

nefunkcionalnih

obrambnih

mehanizmov

s

funkcionalnejšimi sta dobra zmožnost svetovalca v prepoznavanju obrambnih mehanizmov,
ki se kažejo kot vedenjski znaki pri posamezniku, in dobro terapevtsko odzivanje na njih. V
svetovalnem procesu poteka modifikacija obrambnih mehanizmov po tristopenjskem
zaporedju: zavedanje, razumevanje in konsolidacija. V prvi ali odnosni fazi (ang.
»relationship stage«) svetovalec najprej identificira posameznikove obrambe, ki se skoraj
vedno pojavljajo tudi pri drugih ogrožajočih medosebnih situacijah. Pri tem je pomembno, da
svetovalec vzpostavi varen odnos, v katerem se posameznik čuti sprejetega in lahko razvija
občutek vzajemnosti in zaupanja. Vzpostavitev pozitivnega in varnega odnosa je predpogoj za
konfrontacijo, primarno svetovalno tehniko, katero svetovalec uporabi med srednjo ali
integracijsko fazo (ang. »integration stage«). S pomočjo osredotočanja na protislovje in
pomanjkanje kontinuitete v vedenju posameznika je cilj faze, da posameznik začenja
razumeti, kako in zakaj uporablja določene obrambne mehanizme. Končna ali uresničitvena
faza (ang. »accomplishment stage«) je obdobje utrjevanja uporabe zrelejših obrambnih
mehanizmov namesto predhodnih manj funkcionalnih obramb, ki jih je posameznik
uporabljal. Ker obrambne vzorce ne spremenimo zlahka, je potrebna dodatna podpora. Kot
uspešne so se pokazale kognitivno-vedenjske tehnike, npr. »ujemi sebe« (ang. »catch
oneself«), pri kateri posameznik predvideva uporabo določene obrambe in namerno
preprečuje njeno uporabo ter »vedi se, kot da« (ang. act as if), kjer se posameznik obnaša oz.
odzove na sprejemljivejši način (Clark, 1991).

Vaillant (1995) nam pri modifikaciji obrambnih mehanizmov ponuja 4 smernice. Prvi
napotek: obrambni mehanizmi so za osebnost zaščita kot obleka za telo, brez obrambnih
mehanizmov in obleke smo goli in izpostavljeni. Pri odstranjevanju ali izpostavljanju
posameznikove obrambe je potrebno biti spoštljiv in previden ter posamezniku omogočiti
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možnost izbire in zasebnost, kot če bi mu slačili oblačila. Drugi napotek: prepoznavanje in
razlaganje obramb zahteva veliko časa, ljubezni in potrpežljivosti pri deljenju odgovornosti za
posledice. Tretji napotek: če želimo biti uspešni pri modifikaciji določenega obrambnega
mehanizma, moramo ponuditi alternativno obliko vedenja. Obrambni mehanizmi namreč ne
izginejo, ampak se razvijejo v druge mehanizme. Zadnji, četrti napotek: zapomniti si je
potrebno, da so obrambni mehanizmi nezavedni. Poskus discipliniranja funkcionalnih
mehanizmov je kot boj z mlini na veter.

6

Ovrednotenje obrambnih mehanizmov

V konfliktnih situacijah se pogosto vedemo kompromisno, na eni strani skušamo zadovoljiti
svojo potrebo, po drugi strani pa bežimo pred težavo in skušamo odstraniti čustveno napetost.
Znotraj teh kompromisov delujejo obrambni mehanizmi. Tudi izid uporabe obrambnih
mehanizmov je ponavadi kompromisen, cilj je dosežen le delno, obenem pa tudi napetost ne
popusti dovolj. Zato uporaba obrambnih mehanizmov ne reši težav, temveč lahko vodi v
ponavljajoč krog nezadovoljstva, kar se lahko stopnjuje v resne čustvene motnje (Kobal Grum
in Musek, 2009). Taka narava obrambnih mehanizmov nam namiguje, da so negativni in
patološki. Vaillant (1995) pravi, da obrambni mehanizmi sami po sebi niso patološki, temveč
je potrebno upoštevati kontekst, v katerem se pojavijo in kakšna je njihova fleksibilnost.
Izbiro obrambe ocenjujemo glede na okoliščine, upoštevamo pa tudi vpliv obrambe na odnose
z drugimi ljudmi. Podobno navaja tudi Heliodor (2002): »Problem niso obrambe kot take,
temveč njihova fiksacija oz. morebiten izključevalni značaj glede na druge, v določeni
situaciji ustreznejše načine reagiranja« (str. 250).
V določeni meri je uporaba obrambnih mehanizmov nujno potrebna za normalno psihično
delovanje, saj nam pomagajo ohranjati enega izmed temeljih motivov – pozitivno
samopodobo, samospoštovanje in dobro mnenje s strani drugih tako, da nas branijo pred
negativnimi čustvi in omogočajo čustveno stabilnost (Kompare idr., 2004). Včasih je uporaba
obrambnih mehanizmov edini način, ki posameznika zavaruje pred »razpadom selfa in
dezintegracijo osebnosti kot celote« (Ščuka, 2002, str. 262). Težave nastanejo, če obrambne
mehanizme uporabljamo prepogosto, saj s tem varamo sami sebe in ne vidimo dejanskih
problemov, lahko pa škodujemo tudi ljudem v okolici. Prav tako lahko zaviranje čustev vodi v
različne duševne motnje (Kompare idr., 2004). V duševno bolezen pa lahko vodijo tudi
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premalo razviti obrambni mehanizmi. Njihova razvitost je odvisna od vzgoje, okolja,
osebnostnega značaja itd. Otroci v prvi vrsti prevzamejo obrambe od družine in kulturnega ter
socialnega okolja, v katerem živijo (Krajnc, 2014).
O slabo prilagodljivi obrambi govorimo, ko določeno obrambo uporabljamo na rigiden,
nefleksibilen način, upoštevamo načine zadovoljitve iz preteklosti namesto sedanjega in
prihodnjega realnega stanja, če obramba preveč izkrivlja oz. popači trenutno situacijo ter
zadrži izražanje čustev (Vaillant, 1995). Popović (Kobal, 1992) pod patološko obrambo
pojmuje, če posameznik uporablja le malo različnih obramb, en obrambni mehanizem
konstantno uporablja pri različnih situacijah, obenem pa uporablja le primitivne obrambe.
Problem pretirane uporabe le ene obrambe izpostavi tudi A. Krajnc (2014), saj nam to
onemogoča ustrezno reakcijo na različne življenjske situacije, ki zahtevajo različne odzive.
Ne glede na vrsto uporabljenih obrambnih mehanizmov pa ti ne odstranjujejo vzroka za
stresne situacije. Perko (Zgonik, 2013) pravi, da se z obrambnimi mehanizmi umaknemo pred
samim seboj, »s potlačevanjem ali zanikanjem spravimo iz zavesti, vendar potlačeno ali
zanikano še vedno živi v nas in živi svoje življenje in vpliva navzven. Odstraniti je treba
vzrok« (str. 171).
O vplivih potlačenih čustev in težavnih odnosih je pisala A. Miller (2005). Med drugim
pripoveduje o ženski, ki jo je mama v otroštvu zelo trpinčila, zato je ob njej doživljala zelo
negativna čustva. Ko je v odrasli dobi trpela zaradi depresij, je poiskala pomoč terapevtke, ki
ji je svetovala, da se naj s svojo mamo pobota. Ženska je takoj, kot je potlačila čustva, trpela
za migreno in drugimi telesnimi nadlogami. Čim je začela upoštevati svoja čustva in jih
odkrito izpovedovati, so telesne nevšečnosti izginile. Psihična nelagodja se torej izražajo na
telesu, ki je nekakšen varuh resnice, saj nas opozarja, da je vzrok težav še vedno prisoten. Na
psihosomatske simptome se je v raziskavi osredotočil Zabukovšek (2015) in ugotovil, da so
tisti zdravstveni delavci, ki so v večji meri uporabljali obrambne mehanizme, tudi navajali več
psihosomatskih simptomov.
Ker se vsakodnevno srečujemo z različnimi stresnimi situacijami in doživljamo čustvene
pritiske ter nelagodja, se moramo tudi braniti. »Človek naj ne teži k temu, da ugaja drugim,
jim ustreže, ampak naj najprej brani svoje potrebe« (Krajnc, 2014, str. 147). Zato se strinjam s
Kolenović-Đapom idr. (2015), da ne moremo živeti brez obrambnih mehanizmov, ki so naši
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branilci in pomembna pomoč pri obvladovanju življenja. Obenem pa se mi zdi pomembno se
truditi prepoznati lastne vzorce obnašanja in jih spremeniti v učinkovitejše.

7

Ostali načini obramb

Obrambni mehanizmi so le eni izmed načinov, kako se branimo. N. Haan (1977, po Kramer,
2010) jih je v tristopenjskem modelu ego procesov umestila na sredino. Na prvem mestu je
optimalno funkcioniranje, kamor spadajo strategije spoprijemanja, sledijo neoptimalni
obrambni mehanizmi, na zadnjem mestu pa se nahaja fragmentacija ega. Za obrambne
mehanizme smo že ugotovili, da delujejo nezavedno, za spoprijemanje se odločamo zavestno,
do začasnega osebnostnega zloma pa pride, ko obrambe odpovedo (Lamovec, 1994).
Tristopenjski model soočanja s težavami navaja tudi Vaillant (2000). Prva dva, iskanje
pomoči v socialni podpori in zavestne kognitivne strategije, sta superiorna nezavednim
obrambnih mehanizmom, saj oba uporabljamo zavestno in namerno. Razlika med
obrambnimi mehanizmi in strategijami spoprijemanja je v tem, da obrambni mehanizmi
branijo posameznika pred tesnobo, strategije spoprijemanja pa zmanjšujejo ali odstranijo
psihološke distresorje ali stresne situacije (Kramer, 2010).

Poznamo konstruktivno in nekonstruktivno premagovanje ovir. Pri posamezniku, ki stresne
situacije dojema kot izziv, je večja verjetnost, da se bo reševanja težav lotil na konstruktiven
način in se osredotočil na problem, saj ni obremenjen z negativnimi čustvi. S konstruktivnim
spoprijemanjem je tudi več možnosti za uspešno razrešitev situacije. Nasprotno pa se bo
posameznik, ki stresno situacijo dojema kot grožnjo, osredotočil na čustva in se z njo
spoprijel na nekonstruktiven način. Sproščal bo le svojo čustveno napetost, težava pa bo
ostala. Za konstruktivno premagovanje ovir velja, da se posameznik osredotoči na trajno
razrešitev problema, upoštevajoč tudi ostale posameznike. K reševanju problema pristopi
celovito, razmisli o vzrokih in posledicah, z namenom razrešitve poišče potrebne informacije
in podporo v skupnosti. Primeri konstruktivnega spoprijemanja so premostitev (z namenom
razrešitve težave povečamo svojo dejavnost, tako npr. punca s prekomerno težo, ki želi
shujšati, začne telovaditi), preusmeritev (ko težave ni mogoče razrešiti, poiščemo drug
enakovreden cilj, ki zadovolji našo potrebo; npr. fant, ki je naredil vozniški izpit, si želi avto.
Čeprav si je ogledoval nov avtomobil, si ga finančno ne more privoščiti, zato kupi
rabljenega.), odložitev (včasih zadovoljitev potrebe v tistem trenutku ni možna, zato jo
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preložimo, med tem pa delamo druge stvari, npr. radi bi šli na potovanje, vendar namesto da
vzamemo kredit, potovanje preložimo in denar privarčujemo) in sublimacija (nesprejemljive
potrebe zadovoljimo na družbeno sprejemljiv način). Za nekonstruktivno premagovanje ovir
je namesto ukvarjanja s problemi značilno ukvarjanje s čustvi in čustveno sprostitvijo, kar
posamezniku prinese le trenutno olajšanje. Težave pa ostanejo, lahko jih celo poslabšamo.
Nekonstruktivni primeri premagovanja ovir so agresivno vedenje (težavo razrešujemo
nasilno, brez obzira na druge ljudi, pri tem pa ponavadi zabredemo še v večje težave, npr.
najstniku je všeč kolo nekega meščana, zato ga nasilno odrine in kolo ukrade), regresija
(vedemo se neprimerno za naše razvojno obdobje, npr. mama najstnice ne pusti na zabavo,
zato se najstnica začne cmeriti in cepetati z nogami), beg pred oviro (izogibamo se stresnim
situacijam in vsemu, kar lahko do tega privede oz. nas spominja na njih, npr. dijak
neupravičeno izostane od pouka, saj ve, da je na vrsti za ustno preverjanje znanja), prehitra
vdaja (ne vztrajamo pri razrešitvi problema, temveč zelo hitro obupamo in odnehamo, npr.
Miha je sosedu posodil nekaj izvijačev, ki jih ta po prvem opominu ni vrnil, zato se je Miha
sprijaznil s tem, da izvijačev več ne bo dobil nazaj) in utišanje neprijetnih čustev (z namenom
pozabitve težave uporabljamo različna sredstva – drogo, hrano, alkohol itd., npr. punca, ki jo
je zapustil fant, se nažira s sladoledom) (Kompare idr., 2004; Babšek, 2009).
P. Selič (1999, po Kompare idr., 2004) navaja naslednje uspešne strategije obvladovanja
stresnih situacij:


dobra časovna organizacija: vsakodnevno določimo prednostne naloge in jih
vključimo v urnik, pri tem pa predvidevamo in pustimo dovolj časa za nepredvidljive
nujne stvari,



telovadba: zmanjšuje občutljivost na stres, krvni pritisk in tesnobo in



vnaprejšnja priprava na stresno situacijo,



kognitivno prestrukturiranje: z vnovičnim razmislekom o situaciji spremenimo
zaznavanje stresorja,



različne tehnike sproščanja,



uporaba kompenzacijski tehnik, npr. ukvarjanje z različnimi hobiji,



socialna podpora: iskanje pomoči pri prijateljih, sorodnikih, znancih in drugih
skupnostih.
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Nekaj kriterijev oz. smernic za uspešne strategije spoprijemanja navaja tudi Musek (1982):


stresno situacijo je potrebno realistično oceniti,



situacijo logično razčlenjujemo in poiščemo relevantne informacije, ki doprinesejo k
rešitvi situacije,



zaupati moramo vase, v svoje sposobnosti in v okviru realnosti dojemati pozitivno
sebe in druge,



razreševanja situacij se lotimo raziskovalno in aktivno,



iskanja rešitev se lotimo fleksibilno, obstoječe rešitve pa se trudimo izboljšati,



z drugimi sodelujemo ustvarjalno in konstruktivno,



svoja čustva odkrito izražamo, sprejemamo in prenašamo ter



kapacitete in energijo, ki jo imamo, izkoriščamo smotrno.

Kot eno izmed obramb smo že omenili socialno podporo. Ljubeča nega, osebna pomoč ali
socialna podpora prijateljev in družine so za posameznika lahko koristne na dva načina. Prvi
način je zmanjševanje vpliva stresnih situacij na posameznika s pomočjo problemskega in
čustvenega spoprijemanja. Če se npr. posameznik znajde v finančni krizi, mu družina posodi
denar (problemsko spoprijemanje) in ga tolaži ter zmanjšuje njegovo doživljanje tesnobe
(emocionalno spoprijemanje). Druga korist socialne podpore pa se pokaže še pred dejanskim
doživljanjem stresa. Velika podporna mreža prijateljev in družine povečuje splošno
posameznikovo dobro psihološko počutje in fizično zdravje, kar po drugi strani zmanjšuje
možnost doživljanja negativnih čustev ob stresnih situacijah (Cervone in Caldwell, 2015).
Podobne učinke socialne podpore navaja tudi Selič (1999), ki govori o modelu glavnega
učinka in modelu blažilnega učinka. Model glavnega učinka vključuje močno in veliko
socialno mrežo posameznika, ki pozitivno vpliva na posameznikovo počutje ne glede na
stresne obremenitve. Model blažilnega učinka pa se nanaša na vidike, ki delujejo blažilno in
ščitijo pred negativnimi učinki stresa. Zajema štiri vrste podpore: instrumentalna (neposredna
pomoč v obliki posojil, uslug ali daril), katere rezultat je neposredna rešitev problema,
informacijska (podpora v obliki informiranja, svetovanja in povratnih informacij o
posameznikovem ravnanju), potrjevanje človekovega ugleda (s pomočjo bodrenja,
sprejemanja posameznikovih čustev in vrednot zagotavlja posamezniku občutek lastne
vrednosti) in emocionalna podpora (izrazi nežnosti empatije, posamezniku vzbuja občutke
varnosti, pripravnosti in udobja).
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8

Sodelo – pomoč skupnosti

V okviru študije o sodelu v Sloveniji so Perčič idr. (2015) v slovenski družbi identificirali 2
bistvena problema, kompleksno problematiko samozaposlenosti in gospodarski pesimizem v
družbi, ki sta vzpodbudila vzpostavljanje koncepta sodela. V Sloveniji naraščata prekerno
delo13 in brezposelnost, ki posameznike postavljata v precej negotovo pozicijo. Veliko
samozaposlenih ima nizko socialno varnost in živi na pragu revščine. Posameznikom
primanjkuje tudi podjetniških veščin, ker pa večinoma delajo od doma, so tudi socialno
izolirani, kar jim otežuje mreženje in pridobivanje novih projektov. Gospodarski pesimizem
se kaže kot beg možganov, propad industrij in posledično veliko praznih delovnih prostorov
ter splošno mrtvilo, občutek, da se v določenih, predvsem ekonomsko šibkejših regijah nič ne
dogaja oz. ni nobene perspektive.
Sodelo kot orodje kreativne ekonomije (STAznanost, 2015), ki se je pojavilo in razširilo v
zadnjih letih, Perčič idr. (2015) definirajo kot koncept sodobnega načina dela, kjer
posamezniki iz različnih strok (ponavadi) delujejo znotraj sodelovnih prostorov z namenom
izmenjave profesionalnih izkušenj, optimizacije delovnega procesa, zmanjšanja socialne
izolacije in povezovanja z ostalimi posamezniki. Sodelo ni samo deljenje fizičnega prostora,
ki ga posamezniki uporabljajo za svoj delovni prostor, ampak je socialnokulturni ekosistem
izmenjave informacij, širjenja socialne mreže in sodelovanja med posamezniki, je skupnost
dela (Rus in Orel, 2015). Iniciativa Slovenia Coworking (2016) pravi, da je sodelo »filozofija,
ki vzpodbuja spontano mreženje nadarjenih posameznikov najrazličnejših profilov«. Kultura
sodela sloni na vrednotah in načelih, ki so zapisana v mednarodnem coworking manifestu.
Prednost daje razvoju odprto kodne kulture v nasprotju z zaprto in skrivno podjetniško
kulturo, pred tekmovalni individualizem postavlja sodelovalni individualizem, namesto ozke
specializacije poudarja pomembnost interdisciplinarnosti, spodbuja aktivno participacijo in
akcijo namesto opazovanja, niso pomembni le rezultati, ampak preplet procesov in rezultatov,
spodbuja spontanost, prijateljstvo in zaupanje namesto formalnih odnosov ter se osredotoča
na potencial nadarjenih skupnosti nad osebnostmi (Perčič idr., 2015). Kot najpomembnejšo
13

»Prekersko delo je vsakršno delo, ki mu je izvzeta varnost in je zato izpostavljeno najrazličnejšim tveganjem

ter je večinoma podplačano in s katerim se delodajalec do delojemalca izkazuje kot izkoriščevalec.
Najpogostejše oblike prekernega dela so: delo na avtorske pogodbe, delo za določen čas, delo za polovični
delovni čas, študentsko delo, delo samostojnih podjetnikov, delo samozaposlenih v kulturi, delo na črno« (Perčič
idr., 2015, str. 21).
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prednost v primerjavi s tradicionalno organizacijsko kulturo Brodel, Disho in Pibal (2015)
navajajo možnost enakopravnega dela, saj sodelovni prostori ne določajo hierarhije.
Foertsch (2011, po Kanjuo Mrčela 2012) kot tipične posameznike, ki sodelajo v sodelovnih
prostorih, navaja mlade v dvajsetih in tridesetih, izobražene strokovnjake v kreativnih
industriji in novih medijih. Brodel idr. (2015) pravijo, da sodelovno skupnost soustvarjajo
svobodnjaki, samozaposleni, podjetniki malih podjetij, kjer so tudi zaposleni. Iz prakse je
razvidno, da znotraj sodelovnih prostorov najpogosteje ustvarjajo oblikovalci, programerji,
spletni načrtovalci, arhitekti, prevajalci, vodje projektov, umetniki itd., kar so, kot že
omenjeno, poklici na področju kreativne industrije (Iniciativa Slovenia Coworking, 2016) . V
osnovi gre torej za posameznike ali manjše ekipe, predvsem mladih ljudi, ki so jih današnje
spremembe v družbi in gospodarstvu prisilile v samozaposlitev, zato ne preseneča, da Košak
(2014) sodelovni prostor poimenuje pisarna za prekarce.
Da lahko sodelo predstavlja eno izmed obramb posameznika, in sicer iskanje pomoči v
skupnosti, je socialna podpora predpogoj, da sodelovna skupnost obstaja. Perčič idr. (2015)
navajajo, da obstajata dva pristopa pri vzpostavljanju in delovanju sodelovnih prostorov. Za
prvi pristop, imenovan zgoraj navzdol (ang. »top–down«), so značilni institucionalizirani
sodelovni prostori, največkrat vzpostavljeni s strani javnih institucij z namensko porabo
denarnih sredstev, kjer si posamezniki sicer delijo delovni prostor, vendar manjka temeljni
element – skupnost. Taki sodelovni prostori zato delujejo po principu prazne lupine (ang.
»empty shell space«). Drug pristop, imenovan spodaj navzgor (ang. »bottom-up«), pa pri
vzpostavljanju sodelovnih prostorov temelji na dejanskih potrebah lokalne skupnosti,
vrednotah sodelovne kulture in ustvarja skupnost. Tudi v raziskavi, ki je bila opravljena v
okviru projekta Alpe Adria Coworking (Brodel idr., 2015), ugotavljajo, da posamezniki v
sodelovnih prostorih primarno iščejo socialno podporo in izmenjavo znanja ter praktičnih
izkušenj, torej pomoč skupnosti. Delo od doma oz. domača pisarna je vir socialne izolacije,
sodelovni prostori pa omogočajo socialno podporo, stik in komunikacijo s podobno mislečimi
ljudmi, kar pozitivno vpliva na delovno motivacijo in vodi k večji produktivnosti. Pomen
skupnosti poudarita tudi Rus in Orel (2015), saj lahko uporabniki sodelovnega prostora
pričakujejo koristi od neoviranega dostopa do ustvarjalnih idej, pomoči in podpore od ostalih
uporabnikov šele z izgradnjo skupnosti. Brez skupnosti namreč ni bistvene sestavine
ustvarjalnega sodelovanja, in sicer kulture delitve.
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8.1

KIKštarter

Ime sodelovne skupnosti KIKštarter »združuje staro identiteto – tovarno smodnika in
fenomen Kickstarterja14 kot simbol nove oblike podjetništva« (Cerar, 2015, str. 15). Cilj
KIKštarterja je v obliki izobraževanj in delavnic, mesečnih druženj, mentoriranja, svetovanja,
izmenjevanje izkušenj, vključitvijo v skupnost ter zagotavljanja delovnih prostorov
zainteresiranim mladim nuditi oporo ter jih opogumiti na njihovi samozaposlitveni poti
(Kotlovnica, 2016). »KIKštarter sloni na sodelovanju, enakopravnosti in interdisciplinarnem
razvijanju idej« (Mladinski center Kotlovnica, 2015, str. 1).

Ideja o sodelovnem prostoru v Kamniku je vzklila v Mladinskem centru Kotlovnica Kamnik
(ustanovitelj in upravitelj KIKštarterja) leta 2013, kjer so prepoznali potencial mladih in se
odločili, da jih motivirajo k razvoju podjetniških idej. Sledilo je leto aktivnosti, ki so bile v
glavnem osredotočene na izgradnjo partnerstva, učenja in razvoja ideje. Cilj učenja o
sodelovnem konceptu je bil razvoj rešitve od spodaj navzgor, ki temelji na konkretnih
potrebah motiviranih posameznikov. Na konceptu sodelovanja je temeljila tudi obnova
prostora nekdanje Šmodnišnice, ki so ga v začetku leta 2015 pomagali obnoviti prostovoljci
programa EVS in kjer danes domuje in deluje sodelovna skupnost KIKštarter (Mladinski
center Kotlovnica, 2016). V sklopu predstavitvenega večera KIKštarterja 15. aprila 2015 je
potekal prvi dogodek z naslovom »Kaj je coworking?«, kjer je bil predstavljen sam koncept
sodela in primeri dobrih praks v Sloveniji (Kamnik Info, 2015a). Ob uradni otvoritvi, ki je
bila 10. junija 2015, je KIKštarter že gostil nekaj stalnih stanovalcev (Kamnik Info, 2015b).
V KIKštarterju svoj prostor najdejo svobodnjaki, podjetniki in vsi, ki iščejo ali razvijajo svojo
poslovno idejo oz. pot. V samostojni stavbi je na 880 m2 na voljo 13 opremljenih pisarn15, v
katerih delujejo ekipe ali posamezniki, čajna kuhinja za stanovalce, bralni kotiček in
skupinski prostor s predavalnico in prostorom za druženje. Zraven se nahaja vrt, kjer se lahko
stanovalci KIKštarterja družijo ob kavi ali pikniku in oddahnejo od dela. Poleg hitre
14

Mišljena je spletna platforma , kjer posamezniki ali podjetja s pomočjo množičnega financiranja (ang.

»crowfunding«) zbirajo denar za implementacijo svojih projektov.
15

Zasedenost pisarn je zelo različna, ponekod so v pisarnah posamezniki (mini pisarne), nekatere pisarne si

delijo osebe z različnih področij delovanja, spet v drugih pa ustvarjajo ekipe. Pisarne so opremljene z mizami in
stoli ter predalniki za dokumente, ker pa si jih stanovalci opremljajo in urejajo tudi sami, se pisarne precej
razlikujejo.
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internetne povezave je poskrbljeno tudi za skupni brezžični tiskalnik. Priročno pa je tudi
veliko število parkirnih prostorov in lahek dostop s kolesom.
Skupni prostor, ki se nahaja v spodnjem delu stavbe, je brezplačno odprt za vse ob torkih,
sredah in četrtkih med 14. in 19. uro, za stalne stanovalce pa je KIKštarter odprt vse dni v letu
(24/7/365). Zelo spodbudne so tudi nizke cene souporabe pisarn za stalne stanovalce, saj
lastna pisarna za dve osebi stane le 70 € na mesec, posameznik pa za souporabo pisarne
prispeva 25 € na mesec (Kotlovnica, 2016).
Stanovalci KIKštarterja so vsi, ki stalno ali občasno delujejo v prostorih in skupnosti
KIKštarterja (Kotlovnica, 2016). Maja 2016 je v KIKštarterju delovalo 14 podjetij s 23
stalnimi stanovalci, v skupnost pa so vključeni tudi drugi, ki se predvsem udeležujejo
različnih delavnic (Mladinski center Kotlovnica, 2016).
Program KIKštarterja je razdeljen na predinkubacijsko in inkubacijsko dobo. V sklopu
predinkubacijske dobe se širi ideja o podjetništvu in sodelu s ciljem vključitve čim večjega
števila posameznikov v projekte in delavnice ter pripravo na inkubacijsko dobo. Ko
udeleženci postanejo stanovalci KIKštarterja, so del inkubacijske dobe, v okviru katere so
zasnovani vsebinski programi, ki so osredotočeni na izboljšanje znanja veščin, potrebnih za
profesionalni razvoj (Mladinski center Kotlovnica, 2015). V letu 2015 je bilo organiziranih 65
različnih dogodkov z več kot 2000 udeleženci, dobra udeležba pa se nadaljuje tudi v letu
201616, saj se je 40 dogodkov udeležilo okrog 900 udeležencev (Mladinski center Kotlovnica,
2016).

16

Število projektov in število udeležencev velja za leto 2016 do konca aprila.
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EMPIRIČNI DEL
9

Raziskovalni problem

S stresom, ki je del vsakdana ljudi, se srečujejo tudi stanovalci KIKštarterja. Odvisno od
dojemanja situacije se ljudje poslužujejo različnih tehnik (konstruktivnih in nekonstruktivnih)
premagovanja ovir, ki se med seboj razlikujejo po učinkovitosti (Musek, 2010). Eden izmed
načinov soočanja z ovirami so obrambni mehanizmi, ki pogosto delujejo nezavedno in
avtomatično, ter iskanje pomoči skupnosti, ki je zavedno, ciljno usmerjeno delovanje.

9.1

Cilji raziskovanja

Cilj raziskave je ugotoviti uporabo obrambnih mehanizmov in doživljanje stresa pri
stanovalcih KIKštarterja ter spoznati njihova pričakovanja pri nudenju pomoči KIKštarterja
kot organizacije in ostalih stanovalcev pri soočanju z različnimi izzivi. Posreden cilj je na
podlagi ugotovitev umestitev socialnega pedagoga v sodelovno skupnost – razmislek, kako bi
svoje mesto v skupnosti našel tudi socialni pedagog.

9.2

Raziskovalna vprašanja

RV 1: Katero skupino obrambnih mehanizmov po DSQ-40 najpogosteje uporabljajo
stanovalci KIKštarterja? Kateri obrambni mehanizem po DSQ-40 uporabljajo stanovalci
KIKštarterja najpogosteje?
RV 2: S katerimi stresnimi situacijami in stiskami se srečujejo stanovalci KIKštarterja?
RV 3: Na katerih področjih pričakujejo stanovalci KIKštarterja pomoč od sodelovne
skupnosti KIKštarterja?
RV 4: Ali stanovalci KIKštarterja iščejo pomoč pri ostalih stanovalcih? Na kakšen način
stanovalci KIKštarterja med seboj sodelujejo?
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10

Raziskovalna metodologija

10.1

Vzorec

Raziskava je potekala v sodelovni skupnosti KIKštarter v Kamniku. Vključenih je bilo 20
udeležencev (N = 20), ki so stalni stanovalci KIKštarterja, starih 22 do 38 let (tabela 2).
Povprečna starost stanovalcev je 28,2 let z visoko starostno razpršenostjo (standardni odklon
= 5,2).

Tabela 2: Struktura vzorca glede na starost

Starost

N

Minimum

Maksimum

M

SD

20

22

38

28,2

5,2

Opombe: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon

Kot je razvidno iz grafa 1, je večji delež udeležencev moških, in sicer 16, ženske pa so 4.

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol

Glede na čas vključenosti v KIKštarter prevladujejo stanovalci z daljšim časovnim staležem
(graf 2). Udeležencev, ki so stalni stanovalci KIKštarterja več kot 10 mesecev, je 8, torej so
nekateri stanovalci že od samega začetka delovanja KIKštarterja. 5 udeležencev deluje v
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KIKštarterju 7 do 9 mesecev, po 3-je udeleženci so stanovalci 4 do 6 mesecev in 1 do 3
mesece, 1 udeleženec pa je stanovalec manj kot 1 mesec.

Graf 2: Struktura vzorca glede na čas vključenosti stanovalcev v KIKštarter

Zaradi zagotavljanja višje stopnje anonimnosti v anketni vprašalnik ni bilo vključeno
vprašanje, s čim se stanovalci ukvarjajo. Vse stanovalce osebno poznam, zato bi lahko na
podlagi dejavnosti, s katero se stanovalec ukvarja, le-tega prepoznala in s tem več ne bi bila
zagotovljena anonimnost. Na podlagi osebnega poznavanja pa lahko navedem, da stanovalci
delujejo predvsem na področju kreativne industrije (oblikovanje, programiranje, oglaševanje,
organizacija itd.).

10.2

Instrument

Za potrebe raziskave sem uporabila anketni vprašalnik (glej prilogo), ki je sestavljen iz
vprašanj zaprtega, pol odprtega in odprtega tipa ter vsebuje 10 vprašanj. V prvem delu so
trditve, ki se nanašajo na uporabo obrambnih mehanizmov, v drugem delu so vprašanja o
doživljanju stresnih situacijah, pričakovanju pomoči in medsebojnem sodelovanju, tretji del
pa zajema vprašanja o splošnih demografskih značilnostih.
V prvem delu sem uporabila vprašalnik DSQ-40 (Andrews, Singh in Bond, 1993), ki meri
uporabo obrambnih mehanizmov. Uporabila sem slovenski prevod Zabukovška (2015), ki
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sem ga pri nekaterih trditvah popravila (uporabila sem ustreznejše prevode in popravila
slovnične napake). Pred uporabo vprašalnika sem pridobila dovoljenje (preko elektronske
pošte) za njegovo uporabo v okviru diplomskega dela od izvirnih avtorjev in tudi od avtorja
slovenskega prevoda. Vprašalnik DSQ-40 je sestavljen iz 40 trditev, ki skupno merijo 20
različnih obrambnih mehanizmov. Vsak obrambni mehanizem merita po dve trditvi.
Anketiranec stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo navaja s pomočjo devetstopenjske
Likertove lestvice, kjer 1 pomeni močno nestrinjanje, 5 nevtralnost, 9 pa močno strinjanje.
Višja, kot je stopnja strinjanja s parom trditev, bolj je obrambni mehanizem prisoten pri
anketirancu. Obrambni mehanizmi so razdeljeni v tri skupine: zrele, nevrotične in nezrele
obrambne mehanizme. Med zrele obrambne mehanizme spadajo: sublimacija (3, 38)17, humor
(5, 26), supresija (2, 25) in anticipacija (30, 35). Med nevrotične spadajo: izničenje (32, 40),
psevdoaltruizem (1, 39), idealizacija (21, 24) in reakcijska formacija (7, 28). Med nezrele pa:
projekcija (6, 29), pasivna agresija (23, 36), udejanjenje (11, 20), izolacija afekta (34, 37),
devalvacija (10, 13), sanjarjenje (14, 17), zanikanje (8, 18), premestitev (31, 33), disociacija
(9, 15), razcep (19, 22), racionalizacija (4, 16) in somatizacija (12, 27).
V drugem delu vprašalnika se 2. vprašanje (odprti tip vprašanja) nanaša na doživljanje
stresnih situacij, ki jih stanovalci doživljajo predvsem pri svojem delu, 3. vprašanje pa se
nanaša na samooceno doživljanja življenja kot stresnega. Vprašanje 4 (odprti tip vprašanja) se
navezuje na pričakovano pomoč, ki jo stanovalci iščejo oz. pričakujejo od KIKštarterja.
Vprašanja 5, 6 in 7 se nanašajo na sodelovanje med stanovalci.
Tretji del vprašalnika sestavljajo demografska vprašanja, spol, starost in čas vključenosti kot
stanovalec KIKštarterja.
Originalni vprašalnik DSQ-40 (v angleškem jeziku) je standardiziran, ker pa sem uporabila
slovenski prevod, ki sem ga popravljala tudi sama, ne morem ničesar trditi o zanesljivosti.
Preostala vprašanja iz vprašalnika sem sestavila sama, zato prav tako ne morem ničesar trditi
o zanesljivosti in veljavnosti anketnega vprašalnika.

17

Zaporedno mesto para trditve v anketnem vprašalniku pri 1. vprašanju, ki se nanašata na posamezen obrambni

mehanizem. Trditve namenoma niso bile oštevilčene, da anketirancu z visokim končnim oštevilčenjem vprašanj,
ne bi zbijala motivacije za reševanje vprašalnika.
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10.3

Postopek zbiranja podatkov

Raziskava je potekala v sodelovni skupnosti KIKštarter v Kamniku konec meseca julija in v
začetku avgusta 2016. Za KIKštarter sem se odločila, ker sem tudi sama stanovalka in sem se
tako lažje dogovorila z večino stanovalcev za sodelovanje v raziskavi. Predhodno sem za
opravljanje raziskave pridobila ustno dovoljenje vodje KIKštarterja. Pri raziskavi sem zaradi
majhne skupnosti in osebnejšega pristopa uporabila anketni vprašalnik v fizični, papirnati
obliki. Večini stalnim stanovalcem sem osebno izročila anketni vprašalnik in ločen obrazec za
soglasje v raziskavi. Ker stanovalci uporabljajo sodelovne prostore ob različnih terminih, sem
nekatere stanovalce za sodelovanje v raziskavi prosila preko telefona in jim anketni
vprašalnik ter obrazec za soglasje pustila v njihovem nabiralniku ali pisarni. Vsem pa sem na
kratko povzela pisna navodila, ki so bila navedena na začetku vprašalnika, in posebej
poudarila, da je sodelovanje v raziskavi prostovoljno in zaupno ter da sem jim na voljo za vsa
morebitna vprašanja. V času reševanja anketnih vprašalnikov nisem bila prisotna, temveč sem
jih le prosila, da mi jih po končanem reševanju vrnejo osebno ali jih pustijo v nabiralniku.
Nekateri stanovalci so anketni vprašalnik in obrazec za soglasje tako vrnili osebno, drugi pa
so ju pustili v namenskem anketnem nabiralniku, ki je bil na vratih moje pisarne in sem ga
večkrat dnevno preverila ter izpraznila. Skupaj sem razdelila 24 anketnih vprašalnikov in
obrazcev za soglasje ter dobila vrnjenih 20. Vsi vrnjeni anketni vprašalniki in obrazi za
soglasje so bili v celoti in pravilno izpolnjeni. Obstaja pa možnost, da stanovalci niso vestno
pristopili k odgovarjanju na zastavljena vprašanja.

10.4

Postopek obdelave podatkov

Pri obdelavi podatkov, zbranih s pomočjo anketnega vprašalnika, sem uporabila kvalitativno
vsebinsko analizo (vprašanji 2 in 4) in kvantitativno raziskovalno metodo (ostala vprašanja).
S programom SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences) sem merila
aritmetično sredino, standardni odklon, frekvence, odstotke in ugotavljala razlike med
aritmetičnimi sredinami s pomočjo t-testa. S programoma Microsoft Word in Microsoft Excel
sem rezultate predstavila opisno in s pomočjo grafov ter tabel.
Ko sem zbrala izpolnjene vprašalnike, sem najprej vsakega po vrsti oštevilčila od 1 do 20.
Sledilo je še številčenje posameznih trditev in vseh odgovorov (npr. moški spol je dobil
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vrednost 1, ženski spol pa vrednost 2) pri zaprtih in pol odprtih vprašanjih ter vnos in analiza
podatkov v programu SPSS Statistics. Trditve pri 1. vprašanju, ki se nanašajo na izraženost
obrambnih mehanizmov, sem najprej združila po dve18, da sem dobila novo spremenljivko za
posamezen obrambni mehanizem, nato pa sem združila še posamezne obrambne mehanizme v
skupine19 (zreli, nevrotični in nezreli).

Posebna obdelava je bila potrebna tudi pri 7.

vprašanju, kjer je bilo možnih več odgovorov, zato se je vsak možen odgovor najprej
obravnaval kot ločeno vprašanje, da sem lahko izračunala frekvenco pojavitve posameznega
odgovora.
Pri obdelavi dveh odprtih vprašanj (2 in 4) sem uporabila induktivni pristop, za katerega je
značilno sprotno določanje kod na podlagi analiziranih podatkov (Vogrinc, 2008). Najprej
sem odgovore na vprašanje 2 iz vseh vprašalnikov prepisala in tako dobila pregled nad vsemi
podanimi odgovori. Posamezne odgovore sem nato združila glede na njihovo vsebinsko
podobnost in jim določila kategorijo. Pri tem sem se odločila, da vsak odgovor dodelim le eni
kategoriji, čeprav bi nekatere lahko več kategorijam. Zaradi večje preglednosti in manjšega
števila kategorij sem nekatere kategorije, tam, kjer je bilo smiselno, združila. Enak postopek
obdelave sem uporabila tudi pri vprašanju 4.

18

V poglavju Instrument je navedeno, kateri dve trditvi definirata določen obrambni mehanizem. Rezultat

izraženosti posameznega obrambnega mehanizma sem dobila z izračunom aritmetične sredine dveh trditev.
19

Rezultat izraženosti skupine obrambnih mehanizmov sem dobila z izračunom aritmetične sredine vseh

posameznih obrambnih mehanizmov te skupine.
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11

Rezultati in interpretacija

11.1

1. Raziskovalno vprašanje

Katero skupino obrambnih mehanizmov po DSQ-40 najpogosteje uporabljajo stanovalci
KIKštarterja? Kateri obrambni mehanizem po DSQ-40 uporabljajo stanovalci KIKštarterja
najpogosteje?

Tabela 3: Stopnje izraženosti obrambnih mehanizmov

Obrambni mehanizmi

M

SD

6,27

0,88

Humor

7,37

1,03

Anticipacija

6,02

1,55

Supresija

5,95

1,63

Sublimacija

5,75

1,83

4,63

0,73

Psevdoaltruizem

5,62

1,37

Reakcijska formacija

4,95

1,50

Idealizacija

4,27

1,56

Izničenje

3,67

1,27

3,65

0,62

Racionalizacija

6,35

1,62

Disociacija

4,85

1,42

Razcep

4,52

1,84

Izolacija afekta

4,02

2,29

Sanjarjenje

3,47

2,08

Zanikanje

3,47

1,90

Udejanjenje

3,32

1,17

Zreli

Nevrotični

Nezreli
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Devalvacija

3,05

1,62

Pasivna agresija

2,97

1,46

Premestitev

2,77

1,58

Projekcija

2,57

1,61

Somatizacija

2,37

1,28

Opombe: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon

Tabela 3 nam prikazuje stopnje izraženosti posameznih obrambnih mehanizmov in stopnjo
izraženosti posamezne skupine obrambnih mehanizmov (zreli, nevrotični in nezreli). Višja
aritmetična sredina pomeni, da je določen obrambni mehanizem bolj izražen (možen razpon
aritmetične sredine je od 1 do 9). Obrambni mehanizmi znotraj posamezne skupine so
razvrščeni od najvišje do najnižje aritmetične sredine (od najbolj do najmanj izraženih).
Rezultati kažejo, da je najvišja aritmetična sredina pri skupini zrelih obrambnih mehanizmov
(M = 6,27), nekoliko manjša je pri nevrotičnih obrambnih mehanizmih (M = 4,63), najmanjša
pa pri skupini nezrelih obrambnih mehanizmov (M = 3,64). Na podlagi tega domnevamo, da
stanovalci KIKštarterja v največji meri uporabljajo skupino zrelih obrambnih mehanizmov.
Za potrditev oz. zavrnitev te domneve smo s pomočjo parnega t-testa preverili, ali se
aritmetični sredini skupine zrelih in nevrotičnih obrambnih mehanizmov statistično
pomembno razlikujeta. Parni t-test uporabimo, ko želimo za odvisna vzorca na istih
anketirancih preveriti razliko med aritmetičnima sredinama (Žnidaršič, 2016).

Tabela 4: Rezultati parnega t-testa za zrele in nevrotične obrambne mehanizme

Razlika med paroma
Par
Zreli – nevrotični

M

SD

SE

t

sp

p

1,64

1,19

0,26

6,17

19

0,000

obrambni mehanizmi
Opombe: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, SE – standardna napaka, t – vrednost t-testa, sp –
stopinje prostosti, p – statistična pomembnost

Kot je razvidno iz tabele 4, je p vrednost parnega t-testa med skupino zrelih in nevrotičnih
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obrambnih mehanizmov enaka 0,00 (t = 6,17, df = 19), zato ničelno domnevno o enakosti
aritmetičnih sredin zavrnemo pri 5 % tveganju. Med aritmetično sredino zrelih in nevrotičnih
obrambnih mehanizmov torej obstaja statistično pomembna razlika. Trdim torej lahko, da
stanovalci KIKštarterja najpogosteje uporabljajo skupino zrelih obrambnih mehanizmov po
DSQ-40.
Najvišja aritmetična sredina za posamezen obrambni mehanizem (tabela 3) je pri humorju (M
= 7,37) iz skupine zrelih obrambnih mehanizmov, kateremu sledi racionalizacija (M = 6,35) iz
skupine nezrelih obrambnih mehanizmov. Na podlagi tega domnevamo, da stanovalci
KIKštarterja v največji meri uporabljajo obrambni mehanizem humor. Za potrditev oz.
zavrnitev te domneve smo s pomočjo parnega t-testa preverili, ali se aritmetični sredini
obrambnih mehanizmov humor in racionalizacija statistično pomembno razlikujeta.

Tabela 5: Rezultati parnega t-testa za obrambna mehanizma humor in racionalizacija

Razlika med paroma
Par
Humor –

M

SD

SE

t

sp

p

1,02

1,78

0,399

2,56

19

0,019

racionalizacija
Opombe: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, SE – standardna napaka, t – vrednost t-testa, sp –
stopinje prostosti, p – statistična pomembnost

Kot je razvidno iz tabele 5, je p vrednost parnega t-testa med obrambnima mehanizmoma
humor in racionalizacija enaka 0,019 (t = 2,56, df = 19), zato ničelno domnevno o enakosti
aritmetičnih sredin zavrnemo pri 5 % tveganju. Med aritmetično sredino obrambnih
mehanizmov humor in racionalizacija torej obstaja statistično pomembna razlika. Trdim torej
lahko, da stanovalci KIKštarterja najpogosteje uporabljajo obrambni mehanizem humor po
DSQ-40.
Rezultati nam povedo, da stanovalci KIKštarterja najpogosteje uporabljajo zrele obrambne
mehanizme, za katere je značilno optimalno odzivanje pri stresnih situacijah (American
Psychiatric Association, 2005) in povezovanje realnosti, medosebnih odnosov ter lastnih
občutij, hkrati pa jih tudi okolica dojema kot ustrezen odziv (Vaillant, 1995). Tudi Kramer
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(2010) za optimalno prilagoditev svetuje večjo uporabo zrelih obrambnih mehanizmov
(napram manj zrelim), obenem pa opozarja pred prepogosto uporabo katerekoli obrambe oz.
strategije spoprijemanja.
Izmed 20 obrambnih mehanizmov je pri stanovalcih KIKštarterja najbolj izražen obrambni
mehanizem humor (M = 7,37), s pomočjo katerega se posameznik osvobodi negativnih
čustev, kar mu omogoča boljše razumevanje stresne situacije in njeno aktivnejše reševanje
(Kolenović-Đapo idr., 2015). Razen racionalizacije (M = 6,35), ki spada med nezrele
obrambne mehanizme in je po stopnji izraženosti pri stanovalcih KIKštarterja na drugem
mestu, so med najvišje izraženimi obrambnimi mehanizmi preostali obrambni mehanizmi iz
skupine zrelih obramb, in sicer anticipacija (M = 6,02), supresija (M = 5,95) in sublimacija
(5,75).

V raziskavi med romunskimi odraslimi osebami (N = 542, M = 31,28 let) sta Maricutoiu in
Crasovan (2016) ugotovila povezavo med uporabo zrelih obrambnih mehanizmov in
aktivnimi strategijami spoprijemanja ter skoraj nično korelacijo s strategijami izogibanja.
Medtem ko so za nezrele mehanizme ugotovili ravno obratno, povezavo s strategijami
izogibanja in nično korelacijo z aktivnimi strategijami spoprijemanja. Glede na definirane
lastnosti zrelih obrambnih mehanizmov in prej omenjene raziskave domnevamo, da se
stanovalci KIKštarteja v večji meri dobro prilagajajo oz. odzivajo na stresne situacije, obenem
pa jih pogosteje poskušajo aktivno razreševati, kot pa se jim izogibati. Za potrditev domneve
pa bi bile potrebne dodatne raziskave.
Za drug najvišji izražen obrambni mehanizem pri stanovalcih KIKštarterja racionalizacijo (M
= 6,35) je značilno opravičevanje stresnih situacij oz. konfliktov z iskanjem vzrokov za
neuspeh v zunanjem svetu (Krajnc, 2014) oz. s podajanjem nestvarnih razlogov. Stanovalci
KIKštarterja se na svoji poslovni poti verjetno kot večina drugih podjetnikov srečujejo z
neuspehom na poslovnem področju, npr. ne uspejo na razpisu za investicijo. V takih primerih
jim racionalizacija lahko pomaga, da ne obupajo nad neuspehom. Menimo pa, da je
pomembno, da stanovalci racionalizacije ne uporabljajo prepogosto, saj je za podjetnike
pomembno, da namesto razpravljanja, kdo je kriv, svojo energijo preusmerijo v razrešitev
težav. Če bodo stanovalci le krivili slabo zastavljene razpise in ne izboljšali svoje prijave ali
aktivno iskali druge načine financiranja, to lahko vodi v propad njihovega podjetja, kar
posledično ogroža tudi njihov socialni položaj.
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V skupini nevrotičnih obrambnih mehanizmov stanovalci KIKštarterja najpogosteje
uporabljajo psevdoaltruizem (M = 5,62), ki je skupno na 6. mestu vseh obrambnih
mehanizmov po stopnji izraženosti. Za psevdoaltruizem je značilno, da posameznik za svoja
dejanja nezavedno ali zavedno pričakuje nagrado (Feign idr., 2014). Kar se za podjetnike ne
zdi nenavadno. Avtor knjige Delaj vitko (Maurya, 2014), ki govori o razvoju poslovne ideje
oz. poslovnega modela, pravi, da je najprej treba poiskati problem, ki ga je vredno rešiti. To
pa je problem, kjer rešitve ne prinašajo le zadovoljstva kupcu, ampak tudi predvsem finančno
korist tistemu, ki za problem ponudi rešitev. Stanovalci KIKštarterja zato verjetno rešujejo
določene probleme v obliki svojih storitev, v zameno pa pričakujejo vsaj finančno korist.
Možna pojasnitev uporabe psevdoaltruizma bi lahko bilo tudi njihovo udejstvovanje v
skupnosti KIKštarter, ko pomagajo drugim stanovalcem bodisi v obliki nasvetov, govorijo o
svojih izkušnjah, obenem pa kot nagrado pričakujejo pomoč skupnosti, ko jo potrebujejo
sami20.
V najmanjši meri stanovalci KIKštarterja uporabljajo premestitev (M = 2,77), projekcijo (M =
2,57) in somatizacijo (M = 2,37), ki se nahajajo v skupini nezrelih obramb. Zato domnevamo,
da stanovalci v manjši meri premeščajo čustva iz enega objekta na drugega, drugim skorajda
ne pripisujejo lastnih negativnih in nesprejemljivih misli, temveč se z njimi konstruktivno
spopadejo. Podrobneje sta mehanizma projekcije in premestitve predstavljena v teoretičnem
delu. Za somatizacijo, katere se stanovalci KIKštarterja poslužujejo v najmanjši meri, je
značilno »preusmerjanje neprijetnih impulzov na telo« (Zabukovšek, 2015, str. 85), zato
domnevamo, da se psihosomatski simptomi pri stanovalcih pojavljajo redkeje.
Na slovenski populaciji (N = 168) je s vprašalnikom DSQ-40 uporabo obrambnih
mehanizmov raziskoval Zabukovšek (prav tam), ker pa rezultati aritmetičnih sredin niso
prikazani na razponu 1– 9, jih ne moremo neposredno primerjati z našo raziskavo. V tabeli 6
navajamo rezultate raziskave, opravljene z DSQ-40 na splošni avstralski populaciji (N = 388,
M = 34 let) (Andrews idr., 1993) ter srbski populaciji vojakov (N = 400, M = 20,44 let)
(Čabarkapa in Dedić, 2002). Avtorji obeh raziskav navajajo, da sta bila raziskavi opravljeni
pri psihofizičnih zdravih osebah oz. pri osebah, ki niso bile psihiatrični pacienti z diagnozo.
Za boljšo preglednost in lažjo primerjavo smo dodali še rezultate, ki smo jih dobili v raziskavi
pri stanovalcih KIKštarterja. Obrambni mehanizmi so urejeni po vrstnem redu, kot so ga
20

Več o pričakovani pomoči stanovalcev od KIKštarterja je navedeno v poglavju 3. Raziskovalno vprašanje.
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uporabili izvirni avtorji vprašalnika DSQ-40.
Rezultati kažejo, da stanovalci KIKštarterja v višji meri uporabljajo zrele mehanizme kot
ostali dve populaciji anketirancev, nevrotične in nezrele mehanizme uporabljajo v približno
enaki meri kot avstralska populacija21 ter v manjši meri kot srbska populacija. Čabarkapa in
Dedić (2002) navajata, da rezultati Univerze Stanford iz leta 1996 pravijo, da se uporaba
obrambnih mehanizmov razlikuje pri adolescentih in odraslih. Adolescenti uporabljajo več
nevrotičnih in nezrelih obrambnih mehanizmov ter manj zrelih v primerjavi z odraslimi.
Glede na povprečno starost so stanovalci KIKštarterja med obema populacijama, torej se naši
rezultati pri nevrotičnih in nezrelih obrambnih mehanizmih skladajo z ugotovitvami Univerze
Stanford (prav tam). Nevrotični in nezreli obrambni mehanizmi so v manjši meri izraženi kot
pri mlajši srbski populaciji in v večji meri kot pri starejši avstralski populaciji. Do neskladja
pa prihaja pri izraženosti zrelih obrambnih mehanizmov, kateri so pri stanovalcih KIKštarterja
bolj izraženi glede na obe tuji populaciji. Domnevamo, da je lahko vzrok, zakaj prihaja do
izstopanja, ker so stanovalci KIKštarterja podjetniki in se zato razlikujejo od splošne
avstralske populacije in vojaške srbske populacije.

Tabela 6: Izraženost obrambnih mehanizmov pri tujih in domačih ankentirancih

Stanovalci

Andrews idr. (1993)

Čabarkapa in Dedić

KIKštarterja

(2002)

N = 20,

N = 388,

N = 400,

M = 28,02 let

M = 34 let

M = 20,44 let

Obrambni mehanizmi

M

SD

M

SD

M

SD

Zreli

6,27

0,88

5,76

1,15

5,66

2,74

Sublimacija

5,75

1,83

5,45

1,82

5,11

2,22

Humor

7,37

1,03

6,44

1,77

5,60

2,16

Anticipacija

6,02

1,55

5,72

1,79

6,14

2,15

Supresija

5,95

1,63

5,55

1,81

5,76

2,19

21

Avstralska in srbska populacija se v kontekstu interpretacije nanašata le na vzorec obeh raziskav in ne na

celotno avstralsko ali srbsko populacijo.
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Nevrotični

4,63

0,73

4,32

1,28

5,11

2,85

Izničenje

3,67

1,27

4,26

1,96

4,56

2,22

Psevdoaltruizem

5,62

1,37

5,14

1,86

6,13

2,11

Idealizacija

4,27

1,56

3,64

2,13

4,86

2,24

Reakcijska formacija

4,95

1,50

4,17

1,92

4,87

2,12

3,65

0,62

3,54

0,95

4,79

2,32

Projekcija

2,57

1,61

2,34

1,63

3,52

2,18

Pasivna agresija

2,97

1,46

3,20

1,80

5,21

2,24

Udejanjenje

3,32

1,17

4,70

2,03

5,77

2,41

Izolacija afekta

4,02

2,29

4,08

2,18

4,54

2,28

Devalvacija

3,05

1,62

3,06

1,57

4,25

1,98

Sanjarjenje

3,47

2,08

3,63

2,25

4,05

2,63

Zanikanje

3,47

1,90

2,88

1,57

4,84

2,12

Premestitev

2,77

1,58

3,48

1,88

3,79

2,07

Disociacija

4,85

1,42

2,85

1,74

4,76

2,14

Razcep

4,52

1,84

3,78

1,91

5,70

2,06

Racionalizacija

6,35

1,62

5,57

1,25

6,44

2,05

Somatizacija

2,37

1,28

3,05

2,02

4,56

2,45

Nezreli

Opombe: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon

Čabarkapa in Dedić (2002) pravita, da lahko razlike pojasnimo tudi na osnovi nekaterih
kulturnih lastnosti, po katerih se populacije med seboj razlikujejo. Podobno navaja tudi A.
Krajnc (2014), saj lahko kulturno in socialno okolje določene obrambne mehanizme bolj
sprejema kot druge, kar vpliva na oblikovanje obrambnih mehanizmov pri posamezniku. Lev
Milčinski (prav tam), ki je raziskoval pojav samomorilnosti med jugoslovansko populacijo, je
ugotovil bistvene razlike med slovensko populacijo, kjer je bilo največje število samomorov v
Sloveniji in najmanjše število ubojev, na Kosovem pa ravno obratno. Za slovensko družbo je
namreč značilno, da agresivnost raje obrnemo proti sebi kot navzven, s čimer verjetno lahko
pojasnimo tudi razliko pri obrambnem mehanizmu udejanjenja med stanovalci KIKštarterja
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(M = 3,32) in srbsko populacijo (M = 5,77). Na osnovi naše raziskave pa ne moremo z
gotovostjo pojasniti, zakaj prihaja do razlik in zakaj se določeni obrambni mehanizmi
pojavljajo pogosteje kot drugi. Tudi Vaillant (1995) pravi, da ne moremo pojasniti, zakaj se
določen obrambni mehanizem pojavi, določen pa ne, saj je lahko več možnih vzrokov.

11.2

2. Raziskovalno vprašanje

S katerimi stresnimi situacijami in stiskami se srečujejo stanovalci KIKštarterja?

Odgovore na raziskovalno vprašanje smo pridobili s pomočjo odprtega vprašanja 2, katere
smo nato združili v kategorije, ki predstavljajo stresne situacije in dogodke za stanovalce
KIKštarterja. Ker je KIKštarter sodelovni prostor, v katerem stanovalci primarno delajo, so
nas zanimale predvsem stresne situacije, povezane z njihovim delom. Te so finance,
pridobivanje strank, administrativne zadeve, negotovost glede dela, organizacija dela in
delovna obremenitev. V posebno kategorijo drugo smo umestili odgovore, ki se pojavijo 2krat ali manj in jim določili naslednje podkategorije: sodelovanje z drugimi, delovno okolje,
negotovost ter razno, kamor spadajo vsebinsko zelo različni in unikatni odgovori. V
nadaljevanju rezultate predstavljamo kot kratko analizo kategorij.

Finance
Stanovalci so kot vir stresa navajali pogosto plačilno nedisciplino svojih strank in naročnikov:
»Največ stresa mi povzročajo stranke, ki zamujajo s plačili. Pogosto se dogaja, da računi
niso poravnani par mesecev po roku zapadlosti.«, »Največji problem v naši preljubi Sloveniji
je predvsem v plačniški nehigieni.« Kombinacijo z manjšim zaslužkom v primerjavi s tujino
in zamujanjem s plačili je stanovalec navedel kot možen vzvod za beg možganov in s tem
opozoril na širšo problematiko: »V primerjavi s tujino zaslužimo občutno premalo za isto
znanje in storitve. Potem pa še čakamo, ker vsi zamujajo s plačili. Na koncu pademo v
začaran krog in izgubimo voljo, da bi še naprej gradili v Sloveniji, medtem ko je tujina tako
blizu.« Stresen pa ni samo premajhen zaslužek, ampak tudi »postavljanje cen« lastnim
storitvam oz. produktom. Težave predstavljajo tudi »pomanjkanje finančnih sredstev«,
»investicije v nove projekte« in »počasen napredek na področju rasti prihodkov«.
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Pridobivanje strank
Stranke so predpogoj, da lahko stanovalci preživijo na trgu dela, zato ne preseneča, da jim
iskanje novih strank predstavlja vir stresa. »Pri mojem delu je pridobivanje novih strank
ključno, zato je tudi stresno (zaradi preobremenjenosti).« Pomembna je tudi hitrost
pridobivanja novih strank, saj je lahko stresen tudi »počasen napredek na področju
pridobivanja strank«. Stranke pa ni dovolj samo pridobiti, temveč tudi »vzpostaviti
dolgoročno sodelovanje«, kar je lahko težavno.

Administrativne zadeve
Slabo voljo vzbujajo različne administrativne zadeve, ki so nujni in vsakodnevni del
podjetnikov. Stanovalci KIKštarterja so kot stresne situacije navajali obvladovanje velikega
števila elektronske pošte, izdajanje računov in nasploh vse, kar je povezano z birokracijo. Kot
vir stresa je navedeno tudi pregledovanje (poslovnih) rezultatov, za katere domnevamo, da
povzročajo večji stres, če so slabi oz. ne dosegajo želenih ciljev.

Negotovost glede dela
Stanovalci si lastno delo zagotavljajo sami, za katerega ne vedo, če ga bo dovolj ali pa je to
zagotovljeno le določen čas. »Dostikrat sem v negotovosti, če bo dovolj dela ali ne.«, »Stres
povzroča tudi misel na to, da imam zaposlitev le za določen čas.« Stanovalec, ki verjetno
svoje delovanje v KIKštarterju vidi le kot začasno, je kot stresno situacijo navedel »iskanje
resne zaposlitve«.

Delovna obremenitev
Stresno je lahko preveč dela kot tudi premalo. »Obdobje s preveč dela, potem pa spet obdobja
s premalo ali brez dela.«, »Ker delam na področju, ki v poletnih mesecih ni aktualno, me
včasih v stresno situacijo pripelje premalo dela.« Velika delovna obremenitev vodi tudi do
pomanjkanja časa in posledično težav pri ujemanju rokov. »Zaradi različnih projektov mi
pogosto zmanjka časa, da bi določene naloge dokončal v dogovorjenih rokih.«

Organizacija dela
»Zaradi narave dela se mi urniki projektov pogosto prekrivajo, kar mi otežuje načrtovanje in
organizacijo lastnega dela.« Vir stresa torej predstavlja samo načrtovanje lastnega dela. Če ta
ni dobra, vodi v »opravljanje dela v zadnjem trenutku«, kar še povečuje psihični pritisk ali je
vir drugih težav. »Včasih mi zagode tudi manj dobra organizacija mojega dela.« Težavo
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predstavlja tudi »usklajevanje vseh opravil, ki jih moram izvesti (različna področja)«. Stresna
pa je tudi organizacija poslovnih dogodkov.

Drugo
Sodelovanje z drugimi
Vsega dela ne zmoremo opraviti sami, zato je včasih potrebno »zaupanje nalog nekomu
drugemu« in »ukvarjanje s podizvajalci«, kar je lahko frustrajoče.

Delovno okolje
Na delovnem mestu preživimo večinoma več časa kot doma, zato je pomembno, v kakšnem
okolju delamo. Če delovni pogoji niso ustrezni, to lahko vpliva na počutje in produktivnost.
»V stres me zadnje mesece spravlja predvsem vreme, saj je v pisarni zelo vroče – nevzdržno.
V takih pogojih ni mogoče razmišljati in delati. Zmanjša se učinkovitost dela.«

Negotovost
Podjetnik mora za preboj in obstoj na trgu poznati različna področja, ki niso nujno
neposredno povezana z njegovo primarno dejavnostjo, kar povzroča »občutek izgubljenosti
zaradi veliko novih področij, ki jih moram osvojiti (vsi bistveni postopki v podjetništvu)«.
Sploh na začetku poslovne poti, ko podjetnik še nima izkušenj, je negotov, kako situacije
razrešiti. »Pogosto imam težave na delovnem mestu, ko se znajdemo pred neznano situacijo,
ki jo je potrebno razrešiti. […] Ker smo s firmo v začetnih fazah, je takšnih situacij veliko, ker
potrebujemo uspešen začetek sodelovanja in se spopadati s težkimi meseci v spletni prodaji.«

Razno
Stresne so tudi »težave izven moje kontrole«, »prekomerno čakanje ob že dogovorjenih
situacijah«, »razlaganje strankam, da je področje grafičnega dizajna malo drugačno, kot si to
predstavljajo«, »iskanje dobaviteljev za produkte, katere zahteva naš izdelek« in »opraviti 3
najtežje izpite na fakulteti«.
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Graf 3: Pogostost doživljanja stresa v življenju

Kot je razvidno iz grafa 3, vsi stanovalci KIKštarterja kdaj občutijo stres, saj nihče (0) ni
izbral odgovora, da svojega življenja nikoli ne doživlja stresno. Večina stanovalcev (11) svoje
življenje občasno doživlja stresno, 6 stanovalcev meni, da je pogosto pod stresom, 2
stanovalca menita, da je njuno življenje zelo stresno, 1 stanovalec pa redko občuti stres.
Vidimo, da so stanovalci KIKštarterja navajali različne situacije, ki jih doživljajo kot stresne
in so zato za njih obremenjujoče. Rezultati ne pomenijo, da so vse zgoraj naštete situacije
stresne za vse stanovalce, saj je doživljanje stresa med drugim odvisno tudi od posameznikov
izkušenj, osebnosti, okoliščin pojava in okolja, v katerem posameznik živi (Bajt idr., 2015).
Stanovalci, ki imajo z določenim področjem več izkušenj, se verjetno počutijo
kompetentnejše za razrešitev težav in jim zato situacija ne povzroča stresa v takšni meri kot
nekomu, ki nima izkušenj.
Izpostavili bi problem plačilne nediscipline, ki poleg tega, da stanovalcem povzroča visok
stres,

lahko ogroža njihov socialni položaj. Plačilna nedisciplina se kaže v obliki

nespoštovanja dogovorjenih rokov plačil, zneskov in načina poravnave obveznosti (Mlinari,
2000 po Vodlan, 2010). Uroš Čimžar (Žibert, 2014) meni, da so za plačilno nedisciplino
odgovorni tudi upniki in predlaga, da naj zdrava podjetja nehajo poslovati s podjetji, ki
konstantno zamujajo s plačili oz. ne plačujejo. Menimo, da to stanovalci KIKštarterja težje
storijo, sploh če nimajo dovolj drugih strank in dela ter se spopadajo z negotovostjo, ali bo
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dovolj dela. Prav tako so navajali tudi počasno pridobivanje novih strank in počasno rast
prihodkov. Stanovalci so plačilno nedisciplino navajali kot najbolj stresno oz. največji
problem, zato sklepamo, da ob tem doživljajo tudi negativna čustva. In ker si zaradi prej
omenjenih razlogov stanovalci težje privoščijo poslabšanje odnosov in izgubo stranke, bi
lahko to bil eden izmed vzrokov za uporabo reakcijske formacije, s pomočjo katere
posameznik sprevrača negativna čustva in se začne vesti pretirano ljubeznivo in ustrežljivo.
Ker obrambne mehanizme uporabljamo nezavedno, zgolj podatki o izraženosti določenih
obrambnih mehanizmov22 ne zadostujejo za razumevanje oz. prepoznavo težav, zaradi katerih
obrambne mehanizme sploh uporabljamo (Kolenović-Đapo idr., 2015). Eden izmed
sprožiteljev uporabe obrambnih mehanizmov je tudi stres.23 Zgoraj naštete stresne situacije so
torej možni vzroki, ki sprožajo uporabo obrambnih mehanizmov pri stanovalcih KIKštarterja,
na podlagi opravljene raziskave pa ne moremo trditi oz. govoriti o dejanski korelaciji.

11.3

3. Raziskovalno vprašanje

Na katerih področjih pričakujejo stanovalci KIKštarterja pomoč od sodelovne skupnosti
KIKštarter?

Odgovore na raziskovalno vprašanje smo pridobili s pomočjo odprtega vprašanja 4, katere
smo nato združili v kategorije, ki predstavljajo področja, na katerih stanovalci pričakujejo
pomoč od KIKštarterja. Ta so strokovno svetovanje, mreženje, samopomoč in obvladovanje
stresa. V posebno kategorijo drugo smo umestili odgovore, ki se pojavijo 2-krat ali manj in
jim določili naslednje podkategorije: delovno okolje in pripomočki, spodbuda ter promocija.
V nadaljevanju rezultate predstavljamo kot kratko analizo kategorij.

Strokovno svetovanje
Najpogosteje so stanovalci KIKštarterja navajali, da pričakujejo strokovno svetovanje na
različnih področjih: »Na področju, na katerem nisem usposobljen.«, »izobraževanje iz
različnih področij«, in na različen način: »pomoč v več različnih oblikah – pomoč 1 : 1,
seminarji, delavnice, pikniki – izmenjava mnenj«, »zunanje svetovanje strokovnjakov«.
22

Razvidni v poglavju 1.raziskovalno vprašanje.

23

Več o sprožiteljih obrambnih mehanizmov je opisanega v poglavju Kaj sproža obrambne mehanizme?
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KIKštarter naj bi bil tudi vir informacij: »Podajanje koristnih informacij.«, »Nasvet tedna za
reševanje težav.«, in nudil možnost pomoči, ko stanovalci menijo, da jo potrebujejo.
»Možnost, da vprašam za nasvet/pomoč, ko ga potrebujem.« Poleg splošnih izobraževanj
pričakujejo »reševanje konkretnih problemov« in »podajanje konkretnih predlogov«.
Predvsem pričakujejo pomoč na področju podjetništva: »svetovanje in mentoriranje na
področju podjetništva«. Tisti, ki so na začetku svoje poti, pričakujejo pomoč »na področju
ustanovitve podjetja«, tisti, ki podjetje že imajo, pa jih zanima

»pomoč pri

gradnji/nadgrajevanju podjetja«. Ker podjetnik deluje z drugimi, jih zanima tudi »timsko
delo«. Biti podjetnik pa je tudi način razmišljanja, zato nekateri potrebujejo »pomoč pri tem,
da začnem bolj podjetno razmišljati in unovčiti to, kar delam«. Podjetja se lahko vodijo na
različne načine, zato je zaželeno »poslovno usmerjanje« in »svetovanje za razvoj podjetja in
razna financiranja«.
Mreženje
Ker je mreženje eden izmed načinov, kako pridobiti nove stranke, ne preseneča, da stanovalci
na tem področju pričakujejo pomoč od KIKštarterja. »Od KIKštarterja pričakujem pomoč pri
mreženju s podjetniki in potencialnimi strankami.«, »Povezovanje z osebami, ki potrebujejo
moje rešitve.« Pomoč pa pričakujejo tudi pri »povezovanju s stanovalci«.
Samopomoč
V KIKštarterju so stanovalci, ki imajo veliko podobnih težav pri svoji poslovni poti, katere
lahko skupaj rešijo in si tako sami pomagajo. »KIKštarter je dober predvsem zato, da
ugotoviš, da nisi sam v tem in se ostali spopadajo s podobnimi težavami.« Zato je
pričakovano »spodbujanje pri izmenjavi izkušenj in pomoči med stanovalci« in »deljenje
zgodb stanovalcev«. Pomagajo si lahko v obliki »pretoka znanja« ali najemanju »storitve
stanovalcev«. Pomaga tudi pomoč v obliki pogovora z ostalimi stanovalci. »Veliko pomeni že
pogovor z ljudmi, ki plavajo v isti/podobni juhi.«, »Debatiranje in podpora drugih članov zelo
dobro vpliva na bolj optimističen pogled na podjetništvo. Ne pričakujem nekih izobraževanj
in svetovanj, saj se informiram preko tujih medijev […]. Je pa zelo dobrodošla debata z
ostalimi, ki smo v istem »zosu«.«
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Obvladovanje stresa
Stanovalci KIKštarterja menijo, da je delo lahko tudi stresno, zato pričakujejo pomoč pri
obvladovanju stresa. »Ker je delo v startup ekipi pogosto stresno in lahko zaradi zagnanosti
pozabiš na lastno zdravje, bi KIKštarter lahko pomagal tudi na tem področju.« Pomagal bi
lahko tako, da organizira »izobraževanje v spopadanju s stresom« ali v obliki sprostitvenih
dejavnosti »dobrodošla je tudi pomoč v obliki sprostitve oz. zabave«. Pomoč pa pričakujejo
tudi pri »skrb za zdravje pri delu«.

Drugo
Delovno okolje in pripomočki
Eden izmed stanovalcev je navedel, da od KIKštarterja pričakuje »pisarne«, torej
zagotavljanje prostora za delo. Poleg delovnega okolja pa je zaželena tudi pomoč »v obliki
pridobivanja raznih orodij za naše delo«.

Spodbuda
Včasih oseba potrebuje nekaj spodbude, da se loti stvari. »Nekaj pozitivnega »priganjanja«,
da se zadev lotimo še resneje.«

Promocija
KIKštarter bi lahko pomagal tudi na področju »promocije« stanovalcev in njihovih storitev.
Ena izmed strategij spoprijemanja s stresom je tudi iskanje pomoči v skupnosti oz. socialna
podpora. Za razliko od obrambnih mehanizmov, ki večinoma delujejo nezavedno, je iskanje
pomoči v skupnosti zavedno, ciljno usmerjeno delovanje. Stanovalci so si pomagali že s tem,
da so sploh postali stanovalci KIKštarterja. Perčič idr. (2015) navajajo, da souporaba
sodelovnih prostorov zmanjšuje socialno izolacijo in olajšuje razmejitev zasebnega ter
profesionalnega življenja.
Rezultati kažejo, da stanovalci KIKštarterja pričakujejo pomoč na različnih področjih, vsem
pa je skupna povezava z njihovim delom oz. profesionalnim razvojem. Primarno iščejo
socialno podporo ostalih stanovalcev v obliki izmenjave znanja in izkušenj, strokovnega
svetovanja pri temah v zvezi s podjetništvom in mreženja. Na teh področjih KIKštarter že
izvaja pomoč, vedno pa ostaja prostor za izboljšave24. Podobne motive za uporabo sodelovnih
24

Avtorica diplomskega dela je tudi sama stanovalka KIKštarterja, zato pozna delovanje skupnosti.
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prostorov so ugotovili tudi v raziskavi v okviru projekta Alpe Adria Coworking (Brodel idr.,
2015), ki je potekala v sodelovnih prostorih v Sloveniji25 in avstrijski Koroški.
Področje pričakovane pomoči, ki se je pojavilo v naši raziskavi, ne pa tudi v raziskavi Alpe
Adria Coworking, je obvladovanje stresa na delovnem mestu. Domnevamo, da se stanovalci
KIKštarterja zavedajo možnih negativnih posledic stresa in pomembnosti pri skrbi za zdravje
na delovnem mestu. Menimo, da lahko KIKštarter to področje rešuje na več načinov. Prvič
tako, da stanovalcem, tam, kjer lahko, pomaga odpravljati stresne dejavnike (npr. poskrbi za
klimatizirane sodelovne prostore in s tem poskrbi za ustrezne delovne pogoje). Drugič z
organizacijo izobraževanj oz. delavnic, ki stanovalce opolnomočijo na področjih, ki jih
doživljajo kot stresna (npr. kako si učinkovito organizirati lastno delo, tehnike spopadanja s
stresom itd.). Tretjič z organizacijo sprostitvenih dejavnosti in organizacijo telesne vadbe
(npr. skupno razgibavanje ob določeni uri, organizacija tedenske telovadbe itd.).

11.4

4. Raziskovalno vprašanje

Ali stanovalci KIKštarterja iščejo pomoč pri ostalih stanovalcih? Na kakšen način stanovalci
KIKštarterja med seboj sodelujejo?

Graf 4: Iskanje pomoči pri drugih stanovalcih KIKštarterja
25

KIKštarter v raziskavo ni bil vključen.
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Podatki v grafu 4 prikazujejo, kako pogosto stanovalci KIKštarterja poiščejo pomoč pri
drugih stanovalcih, ko imajo težave na področju svojega dela in ko se soočajo s težavami na
drugih področjih, ki niso povezana z njihovim delom (vprašanji 5 in 6). Vidimo, da v
splošnem pogosteje iščejo pomoč, ko naletijo na težave v zvezi z delom, kot ko imajo težave,
ki niso povezane z delom. Vsi stanovalci so že poiskali pomoč v zvezi z delom pri ostalih
stanovalcih (frekvenca pogostosti iskanja pomoči nikoli v zvezi z delom je 0), kar 13
stanovalcev pa nikoli ni iskalo pomoči, ko težave niso bile povezane z delom. 6 stanovalcev
redko išče pomoč ne glede na vir težav, 5 stanovalcev pri težavi z delom občasno išče pomoč,
pogosto pomoč v zvezi z delom išče 7 stanovalcev in 1 stanovalec v zvezi z drugimi težavi, 2
stanovalca pa zelo pogosto iščeta pomoč pri težavah z delom.

Graf 5: Načini sodelovanja med stanovalci KIKštarterja

Stanovalce KIKštarterja smo povprašali o načinih sodelovanja z ostalimi stanovalci
(vprašanje 7). Izbrali so lahko več ponujenih odgovorov in dodali tudi svojega. Kot je
razvidno iz grafa 5, je 9 stanovalcev KIKštarterja sodelovalo pri skupni izvedbi projekta, 5
stanovalcev je za drugega stanovalca opravilo (plačljivo) poslovno storitev, 4 stanovalci so
drugega stanovalca najeli za (plačljivo) poslovno storitev, skoraj vsi (19) stanovalci se družijo
ob skupnih srečanjih, 6 stanovalcev nekatere stanovalce le pozdravi, 2 stanovalca pa sta kot
druge načine sodelovanja navedla »izmenjavo izkušenj na področju podjetništva« in »kava,
pijača, debata, ko utegnem«.
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Rezultati iskanja pomoči pri drugih stanovalcih se skladajo z rezultati pričakovane pomoči
KIKštarterja. Stanovalci so tako v obeh primerih navajali, da primarno pričakujejo in iščejo
pomoč pri težavah v zvezi s svojim delom. Iz tega sklepamo, da stanovalci sodelovno
skupnost KIKštarter primarno ne dojemajo kot prostora za reševanje osebnih težav, temveč
kot del profesionalnega življenja.
Dobra polovica stanovalcev (11) redko ali občasno poišče pomoč, ko naleti na težave v zvezi
z delom, pri ostalih stanovalcih in slaba polovica (9) pogosto ali zelo pogosto. Stanovalci torej
iščejo pomoč pri drugih stanovalcih, lahko pa bi to počeli še v večji meri. Pri tem pa
pričakujejo tudi pomoč KIKštarterja v obliki spodbujanja, pomoči in mreženja med
stanovalci26. Na razlike med pogostostjo iskanja pomoči bi lahko vplivale osebnostne
značilnosti določenega stanovalca (stanovalec je npr. zadržan, težje pristopi in prosi za
pomoč, se težko vklopi v skupnost itd.). Drug možen vzrok pa je, da gre za tako specifične
težave iz določene stroke, da stanovalci poiščejo pomoč izven skupnosti KIKštarterja (npr.
razvijalec, ki naleti na specifično programersko težavo, se bo obrnil na programersko
skupnost).

Med seboj stanovalci v največji meri sodelujejo v druženjih ob skupnih srečanjih. Verjetno si
takrat pomagajo tudi z izmenjevanjem izkušenj in informacij ter debatiranjem o svojih
težavah. S tem dobivajo in nudijo podporo drugim stanovalcem.27 Nekateri pa so od sodela
prešli tudi na poslovno sodelovanje in so sodelovali pri skupnem projektu ter za drugega
stanovalca opravili storitev ali ga za opravljanje storitev najeli.

26

Glej poglavje 3. raziskovalno vprašanje, kategoriji samopomoč in mreženje.

27

Rezultati o načinu sodelovanja se nanašajo na kategorijo samopomoč v poglavju 3. raziskovalno vprašanje.
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SKLEP
Na podlagi rezultatov empirične raziskave sem odgovorila na vsa štiri zastavljena
raziskovalna vprašanja in prišla do naslednjih ugotovitev:
- stanovalci KIKštarterja v največji meri uporabljajo skupino zrelih obrambnih mehanizmov
po DSQ-40, na podlagi česar sklepam, da se stanovalci na stresne situacije dobro odzivajo, in
to na takšen način, kot ga tudi okolica dojema kot ustreznega. Visoka uporaba zrelih
obrambnih mehanizmov je povezana tudi z aktivnimi strategijami spoprijemanja težav
(Maricutoiu in Crasovan, 2016), zato sklepam, da stanovalci svoje težave aktivno rešujejo.
- Izmed posameznih obrambnih mehanizmov po DSQ-40 stanovalci najpogosteje uporabljajo
humor, ki spada v skupino zrelih obrambnih mehanizmov, na drugem mestu po najpogostejši
uporabi pa se nahaja obrambni mehanizem racionalizacije iz skupine nevrotičnih obrambnih
mehanizmov.
- Stanovalci doživljajo različne stresne situacije, povezane z njihovim delom. To so področja
financ, pridobivanje novih strank, administrativne zadeve, negotovost glede dela, delovna
obremenitev, organizacija dela, sodelovanje z drugimi, delovno okolje in negotovost. Največ
stresa jim povzroča plačilna nedisciplina njihovih strank, ki zelo pogosto zamujajo s plačili za
opravljeno storitev.
- Večina stanovalcev (11) občasno občuti stres, 6 stanovalcev stres doživlja pogosto, 2 pa zelo
pogosto, torej je stres prisoten tudi med stanovalci KIKštarterja.
- Od sodelovne skupnosti KIKštarter stanovalci pričakujejo pomoč na področju mreženja,
strokovno svetovanje predvsem na področju podjetništva, pomoč pri obvladovanju stresa,
spodbudo samopomoči, zagotavljanje delovnega okolja in pripomočkov, promocijo ter
spodbudo pri delu.
- Stanovalci se, ko naletijo na težave pri svojem delu, na pomoč obračajo k drugim
stanovalcem skupnosti KIKštarterja. Redko ali nikoli pa ne iščejo pomoči pri drugih
stanovalcih, ko težave niso povezane z njihovim delom. Na podlagi tega sklepam, da
stanovalci sodelovno skupnost primarno dojemajo kot del profesionalnega življenja in ne kot
prostor za reševanje osebnih težav.
- Stanovalci si med seboj pomagajo z izmenjavo izkušenj in informacij ter debatiranjem o
svojih težavah.
- Skoraj vsi stanovalci (razen enega) se družijo ob skupnih srečanjih, nekateri pa med seboj
tudi poslovno sodelujejo.
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Omejitev raziskave
Ker sem raziskavo opravila le med stanovalci KIKštarterja, ki ne predstavljajo
reprezentativnega vzorca, vsi rezultati raziskave in ugotovitve veljajo le za moj vzorec. Zato
jih ne morem posplošiti tudi na stanovalce oz. prebivalce ostalih sodelovnih skupnosti.

Socialni pedagog v sodelovni skupnosti
Posreden cilj diplomskega dela je razmislek, kako bi svoje mesto v sodelovni skupnosti lahko
našel tudi socialni pedagog. Menim, da bi bila primarna naloga socialnega pedagoga v
sodelovnih prostorih graditi in ohranjati skupnost. Skupnost je namreč bistvena sestavina, ki
sodelovne prostore, kjer si stanovalci le delijo delovni prostor, spremeni v sodelovno
skupnost, ki stanovalcem predstavlja vir pomoči. Znotraj skupnosti pa aktivno spodbujati
sodelovanje in pomoč med stanovalci ter ostalimi člani skupnosti in tako posameznikom
pomagati pri širjenju socialne mreže. Kot vodja sodelovne skupnosti lahko stanovalcem
pomaga razreševati stresne situacije predvsem z opolnomočenjem tako, da povečuje znanje in
veščine, potrebne za rešitev problema, ter spodbuja nove strategije vedenja, če se obstoječe
kažejo kot neuspešne. Kot smo ugotovili v raziskavi, stanovalci KIKštarter dojemajo
predvsem kot del profesionalnega življenja in pričakujejo pomoč pri težavah v zvezi z delom
ter na področju podjetništva. V osnovi socialni pedagog sicer ni ustrezno usposobljen za
specifična svetovanja v zvezi s podjetništvom, v čemer pa ne vidim ovire, saj ima druge
kompetence, ki lahko stanovalcem pomagajo pri njegovem delu, npr. pri gradnji odnosov s
strankami. Dostopnost do strokovnih svetovanj pa socialni pedagog zagotavlja z
vključevanjem različnih profilov oseb v skupnost, ki imajo izkušnje in znanja na različnih
področjih, ter organiziranjem predavanj in delavnic, vodenih s strani drugih za določena
področja kompetentnih strokovnjakov. Konkretneje, kako bi lahko socialni pedagog deloval v
sodelovnih skupnosti, pa je ena izmed možnosti za nadaljnje raziskave.
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PRILOGE
Priloga 1: Vabilo k sodelovanju
Vabilo k sodelovanju pri raziskavi v okviru diplomskega dela:
Uporaba obrambnih mehanizmov pri stanovalcih KIKštarterja
Pozdravljeni,
sem Tamara Škafar, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer socialna pedagogika
in stanovalka KIKštarterja. Vabim vas k sodelovanju v raziskavi v okviru diplomskega dela
na temo Uporaba obrambnih mehanizmov pri stanovalcih KIKštarterja. Če se odločite za
sodelovanje, si, prosim, vzemite čas in podrobno preberite vse nadaljnje informacije. V ta
namen vas prosim, da me obvestite, če imate kakršnakoli vprašanja ali pa bi radi samo več
informacij. Dosegljiva sem preko elektronske pošte [elektronski naslov raziskovalke].
Cilj raziskave je v okviru diplomskega dela raziskati uporabo obrambnih mehanizmov (eden
izmed načinov soočanja s stresnimi situacijami, ki se jih poslužujejo vsi ljudje) med
stanovalci KIKštarterja, ugotoviti, s katerimi stresnimi situacijami se soočajo, na katerih
področjih pričakujejo pomoč od KIKštarterja in na kakšen način stanovalci med seboj
sodelujejo. Drugi cilj raziskave je na podlagi predhodnih ugotovitev umestitev socialnega
pedagoga v skupnost KIKštarterja in razmislek, kako bi svojo mesto v skupnosti našel tudi
socialni pedagog.
K sodelovanju vas vabim, ker ste stanovalec KIKštarterja in zato poznate samo skupnost
KIKštarter ter ostale stanovalce. S pristopom k sodelovanju mi boste pomagali doseči cilj
raziskave in dokončati diplomsko delo.
Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno in odvisno le od vas samih. Raziskava poteka tako, da
izpolnite obrazec za soglasje in priložen anketni vprašalnik, upoštevajoč splošna navodila in
navodila pri posameznem vprašanju. Iz sodelovanja v raziskavi lahko izstopite kadarkoli (tudi
če ste podpisali obrazec za soglasje za sodelovanje v raziskavi), brez kakršnihkoli posledic. V
okviru raziskave ne predvidevam nobenih tveganj. Če ste zaskrbljeni zaradi kateregakoli dela
te raziskave, me, prosim, obvestite (na zgoraj naveden elektronski naslov). Na vaša vprašanja
bom odgovorila po svojih najboljših močeh. Prav tako se lahko obrnete na mentorico
diplomskega dela izr. prof. dr. Vesno Švab: vesna.svab@mf.uni-lj.si.
Vaše sodelovanje pri raziskavi je zaupno. Vsi zbrani podatki in rezultati pa bodo namenjeni
izključno za potrebe diplomske naloge.
Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,
Tamara Škafar
80

Priloga 2: Anketni vprašalnik
Anketni vprašalnik: Uporaba obrambnih mehanizmov pri stanovalcih
KIKštarterja
Splošna navodila za izpolnjevanje anketnega vprašalnika
 Prosim, pozorno preberite navodila pri posameznem vprašanju. Ob kakršnikoli
nejasnosti me, prosim, kontaktirajte na [elektronski naslov raziskovalke]
 Z namenom zagotavljanja zaupnosti na anketni vprašalnik ne vpisujte vašega imena in
priimka.

1. Spodaj navedene trditve se navezujejo na vašo osebno držo. Ni pravih ali napačnih
odgovorov. Prosim, označite (obkrožite) stopnjo vašega strinjanja z vsako izmed izjav, pri
čemer 1 pomeni močno nestrinjanje, 5 nevtralnost, 9 pa močno strinjanje.
Pomoč drugim mi prinaša zadovoljstvo in če bi mi bilo to

1 2 3 4 5 6 7 8 9

odvzeto, bi postal potrt.
Sposoben sem odmisliti težave, dokler se nimam časa z njimi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ukvarjati.
Svojo tesnobo reguliram s tem, da delam nekaj konstruktivnega in 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ustvarjalnega (npr. slikanje, ročna dela, ...).
Za vse, kar počnem, sem sposoben najti dobre razloge.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Samemu sebi se lahko z lahkoto nasmejim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ljudje slabo ravnajo z menoj.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Če bi me kdo oropal in mi ukradel denar, bi raje videl, da mu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pomagajo na prava pota kot pa, da ga kaznujejo.
Ljudje pravijo, da ignoriram neprijetna dejstva, kot da ne bi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

obstajala.
Ignoriram nevarnost, kot da bi bil Superman.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ponosen sem na svojo sposobnost, da lahko postavim/ponižam

1 2 3 4 5 6 7 8 9

človeka na »njegovo mesto«.
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Če me kaj moti, se pogosto odzovem impulzivno.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ko se stvari ne odvijajo meni v prid, pogosto fizično zbolim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sem zelo zavrta oseba.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Več zadovoljstva občutim ob sanjarjenju kot pa v resničnem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

življenju.
Imam posebne talente, ki mi omogočajo, da grem skozi življenje

1 2 3 4 5 6 7 8 9

brez težav.
Kadar se stvari ne izidejo meni v prid, so za to vedno dobri

1 2 3 4 5 6 7 8 9

razlogi.
Več stvari razrešim v svojih sanjarjenjih kot pa v resničnem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

življenju.
Ničesar se ne bojim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Včasih mislim, da sem angel, včasih pa hudič.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ko sem prizadet, postanem odkrito agresiven.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Konstantno imam občutek, da je nekdo, ki ga poznam, moj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

zaščitnik.
Kar se mene tiče, obstajajo dobri ali slabi ljudje.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Če bi me šef v službi nadlegoval, bi morda naredil napako pri delu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ali pa bi delal počasneje, da bi se mu maščeval.
Nekdo, ki ga poznam, je sposoben narediti karkoli in je absolutno 1 2 3 4 5 6 7 8 9
pošten in pravičen.
Svoja čustva lahko popolnoma nadziram, kadar bi izražanje čustev 1 2 3 4 5 6 7 8 9
lahko vplivalo na to, kar počnem.
Običajno lahko vidim tudi smešno stran drugače težke situacije.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ko moram narediti nekaj, kar mi ni všeč, dobim glavobol.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pogosto se zalotim, da sem prijazen z ljudmi, na katere bi z vso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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pravico moral biti jezen.
Prepričan sem, da sem deležen težkega življenja.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ko se moram soočiti s težko situacijo, si poskušam predstavljati,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

kako bo izgledala in načrtujem, kako se bom z njo soočil.
Zdravniki nikoli prav ne razumejo, kaj je narobe z menoj.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Po tem, ko se borim za svoje pravice, se skušam opravičiti za

1 2 3 4 5 6 7 8 9

svojo odločnost.
Ko sem tesnoben, mi hrana izboljša počutje.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pogosto mi je rečeno, da ne kažem svojih čustev.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Če lahko vnaprej predvidevam, da bom zaradi nečesa žalosten, se 1 2 3 4 5 6 7 8 9
lahko z žalostjo bolje soočim.
Ne glede na to, koliko se pritožujem, nikoli ne dobim

1 2 3 4 5 6 7 8 9

zadovoljivega odziva.
Pogosto ugotavljam, da v situacijah, ko bi moral čutiti močna

1 2 3 4 5 6 7 8 9

čustva, ne čutim ničesar.
Zavzetost z delom me odvrne od občutkov potrtosti ali tesnobe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Če bi bil v težavah, bi iskal nekoga, ki ima enake težave.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Če imam agresivne misli, čutim potrebo, da naredim nekaj za to,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

da jih poplačam/se odkupim.

2. S katerimi situacijami in/ali dogodki se srečujete v zadnjih 6 mesecih in jih pogosto ali zelo
pogosto doživljate kot stresne? Razmislite predvsem o situacijah, povezanih z vašim delom.

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
3. Kako pogosto doživljate svoje življenje kot stresno?

nikoli

redko

občasno

pogosto

zelo pogosto

4. Pri svojem delu se verjetno spopadate s težavami na različnih področjih. Na katerih
področjih pričakujete pomoč od KIKštarterja? Bodisi v obliki izobraževanj, svetovanj,
informiranj itd.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5. Kako pogosto poiščete pomoč, ko naletite na težave v zvezi z vašim delom pri ostalih
stanovalcih KIKštarterja?

nikoli

redko

občasno

pogosto
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zelo pogosto

6. Ali poiščete pomoč pri ostalih stanovalcih KIKštarterja, ko se soočate s problemi, ki niso
povezani z vašim delom (npr. osebne težave)?

nikoli

redko

občasno

pogosto

zelo pogosto

7. Na kakšen način sodelujete z ostali stanovalci KIKštarterja?
(Možnih je več odgovorov.)

a) Sodelujemo pri skupni izvedbi poslovnega projekta.
b) Za drugega stanovalca sem opravil (plačljivo) poslovno storitev.
c) Drugega stanovalca sem najel za (plačljivo) poslovno storitev.
d) Družim se ob skupnih srečanjih.
e) Ostale stanovalce le pozdravim, ko jih vidim.
f) Drugo:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
8. Spol: moški ženski

9. Starost: ____________
10. Koliko časa ste že stanovalec KIKštarterja?
a) manj kot 1 mesec
b) 1–3 mesece
c) 4–6 mesecev
d) 7–9 mesecev
e) 10 mesecev ali več

Zahvaljujem se vam za vaš čas in trud ter vam želim lepo poletje! :)
Tamara Škafar
85

Priloga 3: Obrazec za soglasje
Soglasje za sodelovanje pri raziskavi v okviru diplomskega dela: Uporaba obrambnih
mehanizmov pri stanovalcih KIKštarterja
Spodaj podpisani/a _______________________________________ soglašam s
sodelovanjem v raziskavi in dovoljujem obdelavo podatkov iz anketnega vprašalnika za
namen diplomskega dela.
Spodaj podpisana avtorica diplomskega dela Tamara Škafar izjavljam, da bom zbrane podatke
in rezultate uporabila izključno za potrebe diplomske naloge.

Podpis sodelujočega:

Podpis raziskovalke:

Datum:
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