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Izvleček
V magistrski raziskavi sem preučeval odnos med dolgotrajno ljubezensko zvezo in subjektivnim
blagostanjem ter njegovimi tremi sestavinami v obdobju prehoda v odraslost. V tem obdobju
posamezniki razrešujejo razvojno nalogo vzpostavljanja razmeroma trajnega in tesnega
razmerja z ljubezenskim partnerjem, ki se v primeru uspešne razrešenosti povezuje predvsem
s pozitivnimi izidi, med njimi s subjektivnim blagostanjem. V preučevanje odnosa med
partnerstvom in subjektivnim blagostanjem sem vključil tudi osebnostne značilnosti in sloge
navezanosti. Preko spletne aplikacije je v raziskavi sodelovalo 491 udeležencev, starih med 19
in 29 let (79 % žensk). Izpolnili so vprašalnike o osebnostnih značilnostih, slogih navezanosti in
subjektivnem blagostanju. Rezultati so pokazali pozitivne izide pri posameznikih, ki so poročali
o vpletenosti v vsaj 6 mesecev trajajočo ljubezensko zvezo, t. j. višje ravni izraženosti splošnega
subjektivnega blagostanja in njegovih zasebnih sestavin (čustveno in psihološko blagostanje)
ter pogosteje izražene varne navezanosti kot pri samskih posameznikih. Med skupinama
samskih in tistih v partnerski zvezi ni bilo razlik pri socialnem blagostanju in pri Velikih petih
osebnostnih značilnostih, ki pa so izkazale kot najmočnejši napovednik subjektivnega
blagostanja in njegovih treh sestavin. Višje splošno subjektivno blagostanje in njegove tri
sestavine sta napovedovali višji ravni ekstravertnosti in vestnosti ter nižji ravni nevroticizma
in ne-varnih slogov navezanosti. Ugotovitve hierarhične regresijske analize kažejo, da
demografske značilnosti prispevajo razmeroma majhen delež k pojasnjeni varianci splošnega
subjektivnega blagostanja in njegovih sestavin. Osebnostne značilnosti so prirastno močno
izboljšale napoved, medtem ko so slogi navezanosti prispevali še majhen, vendar pomemben
delež k pojasnjeni varianci preko demografskih in osebnostnih značilnosti. Partnerska zveza je
ob upoštevanju slogov navezanosti izgubila napovedno moč za subjektivno blagostanje in
njegove sestavine, z izjemo čustvenega blagostanja. Mladi v partnerski zvezi so poročali o višjih
ravneh čustvenega blagostanja. Raziskava doprinaša h razumevanju dejavnikov subjektivnega
blagostanja na prehodu v odraslost.

Ključne besede: subjektivno blagostanje, Velikih pet osebnostnih značilnosti, slogi
navezanosti, partnerski stan, prehod v odraslost
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Predictors of subjective well-being among emerging adults
Abstract
This study investigated associations of long-term romantic relationships with subjective wellbeing and its three components in emerging adulthood. In this developmental period
emerging adults cope with an important developmental task of establishing a close and
relatively lasting romantic relationship. A successfully resolved task associates with positive
outcomes in individuals, including their subjective well-being. Personality traits and
attachment styles were also considered in examining the link of romantic relationships with
subjective well-being. Emerging adults (N = 491; 79% females), aged from 19 to 29 years,
completed an online survey that comprised questionnaires of personality traits, attachment
styles, and subjective well-being. The results indicated positive outcomes for individuals
involved in a romantic relationship for at least 6 months, i.e. higher levels of overall subjective
well-being and its private components (emotional and psychological well-being). Those in a
relationship also tended to score higher in attachment security than their single peers. There
were no differences between the singles and those in a relationship regarding their social wellbeing and the Big Five personality traits. The latter predicted overall subjective well-being and
its three components most powerfully. Higher levels of both extraversion and
conscientiousness and lower levels of neuroticism were statistically significantly associated
with higher levels of subjective well-being and its components. The hierarchical regression
analysis suggested that a relatively small amount of variance in subjective well-being (and its
components) is explained by demographic variables. Personality traits substantially improved
the prediction over and beyond demographics. Attachment styles further contributed a small,
but statistically significant part to the variance explained above and beyond demographic
variables and personality traits. However, the relationship status as a single predictor no
longer played a significant role in overall subjective well-being and its components, except for
emotional well-being. Emerging adults in a relationship reported on higher levels of emotional
well-being. The study contributes to the understanding of factors contributing to subjective
well-being in emerging adulthood.

Keywords: subjective well-being, Big Five personality traits, attachment styles, relationship
status, emerging adulthood
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Uvod
V svetu in v Sloveniji je v zadnjih desetletjih opazen trend, da vse več ljudi pogosteje in
več časa ostaja samskih (npr. Konrath idr., 2014; Pepping idr., 2018; Statistični urad republike
Slovenije, 2020a), kar lahko vpliva na subjektivno blagostanje posameznikov (npr.
Maastekaasa, 1994) in posredno na značilnosti ter sredstva, ki so cenjena v družbi
(Lyubomirsky idr., 2005). V magistrski nalogi se navezujem na omenjeni trend s preučevanjem
povezave med partnerskim stanom in subjektivnim blagostanjem, ki jo bom dopolnil z
osebnostnimi značilnostmi in slogi navezanosti.

Značilnosti subjektivnega blagostanja
Zadovoljstvo z življenjem kot sestavina subjektivnega blagostanja po Keyesovem modelu
(2002) se dosledno povezuje z značilnostmi in sredstvi, ki so cenjeni v družbi (Lyubomirsky
idr., 2005). To so npr. zakonski stan (Maastekaasa, 1994), stabilen dohodek (Diener in BiswasDiener, 2002), mentalno zdravje (Koivumaa-Honkanen idr., 2004) in daljša življenjska doba
(Danner idr., 2001). Z višjim subjektivnim blagostanjem se poleg zakonskega stanu razmeroma
dosledno povezuje tudi partnerski stan (npr. Boyce idr., 2016; Lyubomirsky idr., 2005). Kljub
doslednim povezavam zakonskega in partnerskega stanu s subjektivnim blagostanjem se v
postmodernih družbah pojavlja trend vse pogostejšega in dolgotrajnejšega obdobja samskega
življenja (Yuthika idr., 2016).
V magistrski nalogi bom uporabil model subjektivnega blagostanja, kot ga je opredelil
Keyes (2002). Subjektivno blagostanje opredeljuje kot pokazatelje mentalnega zdravja, ki se
izražajo v posameznikovih zaznavah in ocenah lastnega življenja v več vidikih. Vključuje tako
zasebne kot javne vidike subjektivnega blagostanja ter njegove hedonske in evdaimonske
vidike. Hedonski vidik subjektivnega blagostanja predstavlja čustveno blagostanje, ki pomeni
pogostnost posameznikovega doživljanja pozitivnih in negativnih čustev ter zadovoljstva z
življenjem. Osebe z visoko izraženim čustvenim blagostanjem poročajo o pogostejšem
doživljanju pozitivnih čustev, manj pogostem doživljanju negativnih čustev in o višji ravni
zadovoljstva z življenjem kot osebe z nižje izraženim čustvenim blagostanjem.
Evdaimonski vidik vključuje psihološko in socialno blagostanje (Keyes, 2002). Psihološko
blagostanje predstavlja samooceno zasebnega vidika posameznikovega delovanja. Oseba, ki
ima v svojem življenju kakovostne tesne medosebne odnose, zaznava svoje življenje kot
smiselno, ima življenjske cilje in v skladu z njimi meni, da napreduje, si lahko prilagaja okolje
tako, da zadovolji lastne potrebe, ter samostojno sprejema odločitve o lastnem življenju, ima
visoko izraženo psihološko blagostanje. Socialno blagostanje predstavlja samozaznane javne
oz. družbene vidike posameznikovega življenja oz. kriterije, po katerih osebe ocenjujejo svoje
življenje. Tako osebe z visoko izraženim socialnim blagostanjem zaznavajo družbo, v kateri
živijo, kot oporno, s potencialom za rast posameznikov v njej in svoj lasten napredek, menijo,
da razumejo delovanje in pravila družbe, se v svojem socialnem okolju počutijo sprejete, varne
in vpete vanj ter menijo, da tudi same prispevajo k skupnosti.
Keyes (2002) visoko izraženo subjektivno blagostanje povezuje z uspevajočim duševnim
zdravjem (angl. “flourishing”), nizko izraženo subjektivno blagostanje pa s pešajočim duševnim
zdravjem (angl. “languishing”). Osebe z uspevajočim duševnim zdravjem doživljajo pozitivna
čustva in učinkovito delujejo tako psihološko kot tudi socialno. Osebe s (pešajočim) duševnim
zdravjem imajo nižje izraženo splošno subjektivno blagostanje, vse sestavine subjektivnega
blagostanja, pogosteje so obupane ter življenje opisujejo kot prazno. Slabo duševno zdravje je

9

primerljivo z epizodami depresivne motnje in se povezuje z manj učinkovitim delovanjem v
vsakdanjem življenju, nižjo produktivnostjo, več dnevi bolniške odsotnost in manj dejavnim
družbenem življenjem ter lahko vodi v duševno motnjo. Do slabšega mentalnega zdravja oz.
nižje izraženega subjektivnega blagostanja ter drugih neugodnih razvojnih izidov lahko med
drugim vodijo tudi neuspešno razrešene razvojne naloge posameznika (Havighurst, 1972). V
magistrski nalogi se bom ukvarjal z obdobjem prehoda v odraslost, v katerem je ena izmed
temeljnih razvojnih nalog oblikovanje razmeroma trajnega ljubezenskega razmerja (Arnett,
2000).

Novo razvojno obdobje – prehod v odraslost
Izraz prehod v odraslost je za oznako razvojnega obdobja, ki povezuje mladostništvo in
zgodnjo odraslost, prvi začel uporabljati Arnett (1998, 2000). To obdobje je opredelil kot
samostojno v postmodernih družbah, kjer družba pri posameznikih, starih od 18 do približno
25 let (kasneje je zgornjo mejo starosti podaljšal do 29. leta), spodbuja izobraževanje,
podaljšano pripravljanje na poklic, individualnost in neodvisnost. Posamezniki so manj odvisni
od svojih staršev, kot so bili v mladostništvu, vendar še vedno ne prevzemajo vseh
odgovornosti, ki so normativne za odrasle. Od mladostništva in zgodnje odraslosti se obdobje
prehoda v odraslost razlikuje demografsko, subjektivno in psihološko.
Mladi na prehodu v odraslost demografsko niso le drugačni od posameznikov v drugih
razvojnih obdobjih, temveč se glede demografskih značilnosti tudi med seboj precej razlikujejo
(Arnett, 2006). To je namreč edino obdobje, ko demografsko nič ni normativnega. Arnett
(2000) kot primer navaja stanovanjski položaj posameznikov. Nekateri npr. stanujejo doma pri
primarni družini in se izobražujejo, nekaj se jih za čas študija odseli v študentski dom ali najeto
stanovanje, drugi so zaposleni za polni delovni čas in živijo v stanovanju z ljubezenskim
partnerjem. Podobno je tudi na ljubezenskem področju. Nekateri posamezniki imajo stalnega
ljubezenskega partnerja, nekateri partnerstvo raziskujejo preko več bolj površinskih in
občasnih razmerij, drugi pa so dolgotrajno samski. V povprečju se je prevzemanje odraslih
družbenih vlog (npr. starševstvo in ustalitev v zakonu) z razvojem družbe sčasoma zamaknilo
v pozna 20. in zgodnja 30. leta, kar do takrat omogoča raziskovanje različnih področij, kot sta
npr. delovna kariera (izobraževanje, poklicno usposabljanje ipd.) in ljubezenska razmerja.
Demografska raznolikost obdobja se povezuje z večjo količino svobodnega raziskovanja in
preizkušanja različnih možnosti v tem obdobju. Demografsko nepredvidljivost do določene
mere lahko pripišemo širšemu razponu možnih dejavnosti in življenjskih poti, nestabilnim
razmeram na trgu dela ter manj opredeljenim družbenim vlogam mladih na prehodu v
odraslost v primerjavi z drugimi razvojnimi obdobji.
Mladi na prehodu v odraslost se večinoma subjektivno ne zaznavajo niti kot mladostniki
niti kot odrasli (Arnett, 1998, 2000), temveč večinoma poročajo o tem, da so v obdobju “nekje
vmes”. V nekaterih vidikih se že počutijo odrasle, v nekaterih pa ne, kar pri njih vzbuja občutje,
da so zapustili mladostništvo, vendar še niso dosegli odraslosti. Ti vidiki najpogosteje
predstavljajo individualne in bivanjske značilnosti, kot so neodvisno odločanje, prevzemanje
odgovornosti zase, samostojno gospodinjstvo ter finančna neodvisnost. Ko posamezniki
dosežejo te kriterije, ki jih Arnett (1998) opisuje kot kriterije samozadostnosti, se začno
dojemati kot odrasle. To se pri večini zgodi v poznih dvajsetih letih (Arnett, 1998; Zupančič,
2011). Arnett (1998) je opredelil tudi druge razlikovalne psihološke lastnosti, npr. zaznavanje
veliko možnosti v svojem življenju, identitetno raziskovanje in osredotočenost nase.
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Mladi na prehodu v odraslost imajo več možnosti raziskovanja identitete na področju
ljubezni, dela in vrednot kot posamezniki v drugih razvojnih obdobjih. Prav tako jim v
primerjavi z zgodovinskim obdobjem preteklega stoletja današnje postmoderne družbe to tudi
omogočajo, dopuščajo ali tovrstno raziskovanje vsaj tolerirajo (Arnett, 2000). To je tudi ena
izmed ključnih značilnosti tega razvojnega obdobja, saj vključuje preizkušanje različnih
življenjskih možnosti in postopen premik do trdnih odločitev na navedenih področjih. Na vseh
treh področjih se proces začne v mladostništvu in se nadaljuje na prehodu v odraslost
(Zupančič, 2020). V magistrski nalogi se bom usmeril na ljubezensko področje oz. specifično
na partnerski stan mladih na prehodu v odraslost (razmeroma predana partnerska zveza ali
odsotnost take zveze).
Na področju ljubezenskih odnosov sta vzpostavitev razmeroma predane partnerske zveze
kot osrednjo razvojno nalogo v mladostništvu in zgodnji odraslosti opredelila že Havighurst
(1972) in Erikson (1968). Več razvojnih nalog mladostništva in pred desetletji kronološko
opredeljenega obdobja zgodnje odraslosti se prekriva z razvojnimi nalogami današnjega
mladostništva in prehoda v odraslost (Arnett, 2002; Zupančič, 2020). Havighurst (1972) je kot
posamezne razvojne naloge na ljubezenskem področju v mladostništvu opredelil pripravljanje
na zakonsko in družinsko življenje, ki se nadaljuje v zgodnjo odraslost in se specifično kaže kot
izbira partnerja, prilagajanje na skupno življenje ter razširitev družine. Razvojne naloge je
opredelil kot cilje, ki naj bi si jih posamezniki postavili in si jih prizadevali doseči v odziv na
lastno telesno in psihološko zrelost ter zaznane socialne in kulturne pritiske (npr. pričakovanja,
norme). Uspešna razrešitev razvojnih nalog vodi do osebnega zadovoljstva in uspešnosti v
sedanjosti, družbenega odobravanja ter predstavlja podlago za ugodnejše razreševanje
razvojnih nalog v naslednjih razvojnih obdobjih. Njihova neuspešna razrešitev vodi do
nezadovoljstva, družbenega neodobravanja in težav pri razreševanju razvojnih nalog v
prihodnosti.
Erikson (1968) je poudarjal pomembnost ljubezenskega področja v življenju posameznika
za doseganje dveh ključnih razvojnih ciljev na današnjem prehodu v odraslost, in sicer
oblikovanje identitete (pred desetletji vezano na mladostništvo) in vzpostavljanje intimnosti
(pred desetletji vezano na zgodnjo odraslost). Identitete ne moremo razumeti zunaj
socialnega in kulturnega konteksta, saj odraža posameznikova prizadevanja, sposobnosti in
stališča. Pri oblikovanju identitete je avtor poudarjal pomembnost raziskovanja (preizkušanje
različnih alternativ) in predanosti (izbira in vztrajanje pri določenih identitetnih opredelitvah).
Oblikovanju identitete naj bi kot središče razvoja v zgodnji odraslosti sledilo vzpostavljanje
intimnosti v tesnih predanih odnosih predvsem z ljubezenskim partnerjem.
Eriksonov pogled na razvoj identitete je za razvoj mladih na prehodu v odraslost odraslih
v postmodernih družbah pretirano koherenten in stabilen (Mayseless in Keren, 2013). Njihove
razvojne poti namreč niso več tako linearne, kot so bile pred desetletji, temveč so dinamične,
relativne, prožne, odvisne od konteksta in razdrobljene. Tako se tudi razvoj identitete
podaljšuje iz mladostništva v tretje desetletje življenja mladih, in sicer v različnih okoljih
zahodnega kulturnega sveta, npr. v Severni Ameriki (Arnett, 2006) in Evropi, kljub nekaterim
regionalnim posebnostim, ki se povezujejo z različnimi sistemi socialne blaginje (pregled v:
Zupančič in Sirsch, 2018). Razvoj identitete oz. identitetno raziskovanje, specifično na
ljubezenskem področju, se na prehodu v odraslost osredotoča na posameznikovo raziskovanje
potenciala za čustveno in telesno bližino, kar postopoma vodi do vzpostavljanja resnega
razmerja s potencialno vseživljenjskim ljubezenskim partnerjem (Arnett, 2000).
V primerjavi z mladostništvom poteka proces raziskovanja identitete na ljubezenskem
področju pri mladih na prehodu v odraslost v smeri razvoja vse večje intimnosti in
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opredeljenosti za partnerski odnos (npr. Collins in van Dulmen, 2006; Seiffge-Krenke, 2003;
Zupančič in Svetina, 2020a). Ta proces ni linearen, saj mladi na prehodu v odraslost prehajajo
od bolj površinskih ljubezenskih odnosov do vse bolj intimnih in pri tem menjajo partnerje oz.
raziskujejo različna razmerja z več partnerji, da bi odkrili takšnega, ki jim ustreza (Arnett,
2000). Pogosto se vpletajo tudi v razmerja brez večjih obveznosti, enkratne odnose in
preživljajo obdobja, v katerih za krajši ali daljši čas prekinejo iskanje ljubezenskega partnerja
(Cohen idr., 2003). Primer razmerja brez obveznosti so tudi prijateljstva z dodanim vidikom
spolne intimnosti, kar pa običajno ne vodi do načrtov za skupno prihodnost para ali dejanske
bolj resne ljubezenske zveze (Mayseless in Keren, 2013). Tudi stabilni vidiki zveze, ki so v
preteklosti pogosto vodili do večje predanosti zvezi in poroke, kot je npr. življenje v skupnem
gospodinjstvu, pri mladih na prehodu v odraslost še vedno pogosto ne predstavljajo
predanosti zvezi ali oblikovanja skupnih načrtov para za prihodnost (Shulman in Connolly,
2013). Pari na prehodu v odraslost se tako lahko skupaj vselijo, nekateri tudi zato, da bi
preverili, kako zveza deluje, ko partnerja živita skupaj, vendar vnaprej niso odločeni ostati
skupaj. Nekateri tako partnersko razmerje ali več zaporednih razmerij prekinejo.
Večini mladih kljub temu dolgotrajno ljubezensko partnerstvo predstavlja pomemben cilj
v njihovem življenju. Tudi v kontekstu nelinearnosti in preizkušanju različnih alternativ v
partnerskih odnosih večina posameznikov na prehodu v odraslost postopoma razvije
dolgotrajni ljubezenski odnos (Cohen idr., 2003; Zupančič in Svetina, 2020a), kar predstavlja
eno izmed temeljnih razvojnih nalog v tem obdobju (Arnett, 2000). Tako tesni medosebni
odnosi, ki se začno v mladostništvu in so najprej namenjeni prijateljstvu, sčasoma prevzamejo
višje mesto v hierarhiji navezanosti, kjer naj bi ljubezenski partner postopoma prevzel vlogo
staršev na najvišjem mestu (Mayseless in Keren, 2013).

Slogi navezanosti
Ljudje imajo prirojen sistem navezanosti, ki prvotno služi preživetju in že dojenčke
spodbuja, da ohranjajo bližino z osebami, ki zanje skrbijo (Bowlby, 1969). V delovanju tega
sistema obstajajo medosebne razlike, ki izhajajo iz posameznikovih socialnih izkušenj,
predvsem s starši oz. skrbniki. Če so ti odzivni in občutljivi na dojenčkove potrebe, mu
omogočijo razviti varen slog navezanosti, doživljanje občutja varnosti in gotovosti, da mu bodo
starši na voljo, ko jih bo potreboval.
Prekomerna aktivacija sistema navezanosti (hiperaktivacija) in vedenj, s katerimi dojenčki
iščejo bližino staršev, so posledica starševega nedoslednega odzivanja na dojenčkove potrebe.
Deaktivacija sistema navezanosti, ki se kaže v zaviranju lastnih potreb in upadu iskanja bližine
s skrbnikom, pa se pojavi zaradi odzivanja in vedenja staršev, ki dojenčku niso na voljo oz. ga
zavračajo (Mikulincer in Shaver, 2016).
Zgodnji slog navezanosti dojenčka na starša (vsaj delno) vpliva tudi na ljubezenska
razmerja v odraslosti (Hazan in Shaver, 1987). Anksiozni slog navezanosti (hiperaktivacija) se
kaže v povečani občutljivosti posameznika za zavrnitev, strahu pred osamljenostjo in
pomanjkanjem opore s strani potencialnega ljubezenskega partnerja ter v jezi in distresu v
odnosu do partnerja, kadar ta ne ugodi standardom potreb po bližini anksiozno navezanih
posameznikov. Izogibajoči slog navezanosti (deaktivacija) se kaže ravno nasprotno.
Posamezniki zavirajo svoje potrebe po bližini, ob intimnosti se počutijo neprijetno in se
prekomerno zanašajo zgolj nase. Tisti posamezniki, ki imajo nizko izražena oba vidika
navezanosti, anksioznost in izogibanje, imajo notranji model navezanosti, ki ga opredeljujemo
kot varen slog navezanosti (Mikulincer in Shaver, 2016).
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Varen slog navezanosti v ljubezenskih razmerjih deluje varovalno, medtem ko ne-varna
sloga navezanosti (anksiozni in izogibajoči) na razmerje delujeta neugodno in napovedujeta
njegovo nestabilnost (Mikulincer in Shaver, 2016). Avtorji nekaterih raziskav poročajo o
porastu pogostosti ne-varnega sloga navezanosti in upadu pogostosti varnega sloga
navezanosti med ljudmi, kar bi lahko prispevalo k trendu, da vse več ljudi pogosteje in dlje
časa ostaja samskih (Konrath idr., 2014). Ta trend je opazen tako v ZDA, kjer je bil leta 1970
delež samskih približno 28 %, in se je do leta 2010 povišal na približno 44 % (Pepping idr.,
2018), kot tudi v Sloveniji, kjer se je število sklenitev zakonskih zvez zmanjšalo s približno
15.000 letno (leta 1974) na približno 6000 letno (leta 2014); kot v drugih državah EU (Zupančič
in Sirsch, 2018) se je v Sloveniji povečevala tudi povprečna starost mladoporočencev od 24
let za neveste ter 27 let za ženine (leta 1974) do 31 let za neveste in 34 let za ženine (leta 2014)
(Statistični urad republike Slovenije, 2020a). Pepping in sodelavci (2018) opozarjajo tudi na
delež posameznikov v ZDA, ki živijo v zunajzakonskih skupnostih in niso zabeleženi v uradnih
statistikah, ter na število posameznikov, ki živijo sami, saj je tudi njih več, kot jih je bilo
kadarkoli prej. Slovenska zakonodaja registracije zunajzakonske skupnosti ne ureja in zato se
register o obstoju zunajzakonske skupnosti ne vodi. Ugotavlja se le v postopkih ugotavljanja
določenih pravic ali dolžnosti (Družinski zakonik, 2017).
Povezanost izogibajočega sloga navezanosti s samskim stanom
Posamezniki z izogibajočim slogom navezanosti vnaprej pričakujejo, da bo potencialna
ljubezenska zveza neuspešna in bodo v njej prizadeti ter se poskušajo izogniti situacijam, ki bi
lahko pri njih vzbudile pričakovana negativna čustva (Pepping idr., 2018). Tako je njihov
prvotni cilj deaktivacija sistema navezanosti in s tem preprečitev ranljivosti, povezane z
intimnostjo (Mikulincer in Shaver, 2016). Kljub potencialno dobrim možnostim za oblikovanje
odnosa s potencialnim ljubezenskim partnerjem poročajo o malo samozaznanih možnostih za
razvoj takega odnosa in izražajo malo zanimanja zanj (Spielmann idr., 2013b). Izogibajoče
navezani posamezniki torej ohranjajo nizko raven upanja za intimnost, ko se pojavi možnost
razvoja ljubezenskega odnosa, in tako zavirajo aktivacijo sistema navezanosti, kar preprečuje
potencialni distres in razočaranje. Sočasno tako vedenje zmanjšuje možnost za vzpostavitev
partnerskega odnosa (Pepping idr., 2018). V primerjavi z varno navezanimi posamezniki so
npr. ljudje z visoko izraženo izogibajočo navezanostjo v situaciji medosebne interakcije sedeli
dlje od svojih partnerjev, bili manj dovzetni za novosti, vzpostavljali manj očesnega stika s
partnerjem, bili manj glasovno prijetni, manj pozorni in se manj zanimali za sogovorca
(Guerrero, 1996).
V ljubezenskih razmerjih si ženske z višje izraženo izogibajočo navezanostjo manj pogosto
želijo partnerjeve opore, moški pa manj pogosto nudijo oporo partnerki, ko slednja doživlja
obdobje povečanega distresa (Simpson idr., 1992). Izogibajoči slog navezanosti se povezuje z
bolj pozitivnim pogledom posameznikov na spolnost brez obvez kot varno navezani slog in s
pogostejšim samozadovoljevanjem, ki jim predstavlja samostojno dejavnost in utrjuje
posameznikovo podobo o samozadostnosti (Mikulincer in Shaver, 2016). Izogibajoče
navezane osebe z manjšo verjetnostjo vztrajajo v predanem ljubezenskem razmerju in se bolj
verjetno izogibajo novim razmerjem po razhodu s predhodnim partnerjem kot varno navezane
osebe (Pepping idr., 2018). Vseeno imajo tudi prve potrebe po intimnosti, vendar jih
obrambno zavirajo, da bi se izognile razočaranju in čustveni bolečini (Mikulincer in Shaver,
2016).
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Pri posameznikih z visoko izraženim izogibajočim slogom navezanosti tako potekajo
spoznavni in čustveni procesi, ki se izražajo v neprilagojenih vedenjih, povezanih z
nestabilnostjo v razmerjih, pomanjkanjem zanimanja za potencialne partnerje ter vpletanjem
v priložnostne spolne odnose brez obveznosti (Pepping idr., 2018). Ta skupina posameznikov
lahko predstavlja pomemben delež samskih mladih na prehodu v odraslost. Toda samski
posamezniki z izogibajočim slogom navezanosti poročajo tudi o močnejšem vključevanju v
njihovo delovno kariero, kjer so pogosto uspešni in zadovoljni, saj kariera spodbuja njihove
potrebe po avtonomnosti in zanašanju nase (Ein-Dor idr., 2012).
Povezanost anksioznega sloga navezanosti s samskih stanom
Hiperaktivacija sistema navezanosti se povezuje s spoznavnimi, čustvenimi in vedenjskimi
procesi, ki otežujejo razvoj in ohranjanje razmerja. Posamezniki z visoko izraženim anksioznim
slogom navezanosti si želijo psihološke bližine in povezanosti z ljubezenskim partnerjem,
vendar imajo do njega negativna pričakovanja in menijo, da ta njihovega truda ne bo cenil in
ga povrnil (Mikulincer in Shaver, 2016). Anksiozni slog navezanosti se tako povezuje z
ljubosumjem, nezaupanjem, manj ustreznimi komunikacijskimi veščinami ter manj
učinkovitimi veščinami reševanja konfliktov, kar lahko negativno vpliva na obstoječa razmerja
(Mikulincer in Shaver, 2016). Ti posamezniki so bolj nagnjeni k ohranjanju čustvene
navezanosti na pretekle partnerje kot njihovi varno navezani vrstniki, kar pri prvih prispeva k
pogostejši nestabilnosti njihovih prihodnjih ljubezenskih razmerij (Spielmann idr., 2013a). Prav
tako so manj selektivni pri izbiri spolnih partnerjev ter se pogosteje vpletajo v tvegane spolne
odnose in v kratkotrajna ljubezenska razmerja kot varno navezani posamezniki (Mikulincer in
Shaver, 2016).
V medosebni izmenjavi so posamezniki z anksioznim slogom navezanosti zelo pozorni,
odzivni, dovzetni za novosti in se močno zanimajo za sogovorca. Kljub očitno izraženi želji po
intimnosti v medosebni izmenjavi njihovi odzivi pogosto niso ustrezni. Visoka raven odzivnosti
pogosto ni vezana na temo pogovora. Posamezniki prekomerno iščejo potrditev s strani
sogovorca in izkazujejo vedenja odvisne osebnostne strukture (Mikulincer in Shaver, 2016).
Za posameznike z visoko izraženim anksioznim slogom navezanosti je torej značilno, da se
kljub močni želji po bližini njihov izraziti strah pred zapustitvijo izraža v vedenjih, ki otežujejo
medosebne odnose in se povezujejo z visokim tveganjem za razhod, manjšim zanimanjem
zanje s strani potencialnih partnerjev in manjše selektivnosti pri izbiri partnerja, kar vodi v
pogosta kratkotrajna razmerja (Pepping idr., 2018). Ti posamezniki veliko vlagajo v iskanje
potencialnega ljubezenskega partnerja, so pogosto razočarani in poročajo o višji ravni strahu
pred osamljenostjo kot varno navezani posamezniki (Hazan in Shaver, 1987), kar se lahko
povezuje z nižjo ravnjo subjektivnega blagostanja pri prvih v primerjavi z drugimi.
Varni slog navezanosti in samski stan
Dolgotrajno samski partnerski stan pri nekaterih posameznikih ni povezan z ne-varnim
slogom navezanosti in težavami v medosebnih razmerjih, temveč predstavlja njihovo osebno
odločitev (Pepping idr., 2018). Posamezniki so namreč lahko prostovoljno ali neprostovoljno
samski (Timonen in Doyle, 2014). Samski stan, ki je posledica lastne odločitve, se povezuje z
zadovoljstvom s samskim stanom, občutji izpolnjenosti in neodvisnosti, samski stan, ki ni
posledica lastne odločitve pa z obžalovanjem in nezadovoljstvom s samskim stanom.
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Spielmann in sodelavci (2013a) so ugotovili, da dolgotrajno samski, ki so zadovoljni s
samskim stanom, to pripisujejo dobrim odnosom z družino in prijatelji. Potrebe po navezanosti
varno navezanih so usmerjene v posameznike, s katerimi niso v dolgotrajnem ljubezenskem
razmerju, saj odločitev za samski stan ne pomeni, da oseba hkrati tudi zanika potrebe po
navezanosti s pomembnimi drugimi. Pomenljive tesne odnose s pomembnimi drugimi, s
katerimi osebe niso v ljubezenski zvezi, varno navezani in dolgotrajno samski navajajo kot
glavni razlog zadovoljstva s samskim partnerskim stanom. To se pri njih razlikuje v primerjavi
z izogibajoče navezanimi posamezniki, saj varno navezani izrazijo svojo potrebo po psihološki
bližini, ki jo zadovoljijo v drugih tesnih medosebnih odnosih, izogibajoče navezani pa zanikajo
potrebo po navezanosti.
Skupina samskih, ki so zadovoljni s partnerskim stanom, morda predstavlja majhen delež
vseh samskih. Lehmann in sodelavci (2015) so npr. ugotovili, da je takšnih posameznikov na
Nizozemskem (starih med 20 in 67 let; v povprečju 39 let) 13,2 %. Majhen delež samskih, ki
poročajo o tem, da so samski po lastni izbiri in želijo, da tako ostane, se ujema z ugotovitvami,
da tisti v dlje časa trajajočih ljubezenskih razmerjih v primerjavi s samskimi poročajo tudi o
značilno višji ravni subjektivnega blagostanja (npr. Boyce idr., 2016; Lyubomirsky idr., 2005).
Poleg sloga navezanosti subjektivno blagostanje in partnerski stan pomembno napovedujejo
tudi druge psihološke značilnosti, npr. osebnostne značilnosti.

Osebnostne značilnosti – Velikih pet
Razlike med posamezniki pri izraženosti določenih osebnostnih značilnosti so med
najmočnejšimi napovedniki uspešnosti pri vzpostavljanju ljubezenskega razmerja in njegovem
poteku (Eysenck in Wakefield, 1981). Osebnost posameznika ima pomembno vlogo v izbiri
njemu primernega potencialnega partnerja, kasneje pa v ohranjanju partnerskega razmerja,
torej ali bosta partnerja ljubezensko razmerje ohranjala oziroma ali se bosta razšla. Jonason
in sodelavci (2015) so ugotovili, da med osebnostne značilnosti, ki prispevajo k uspešnosti
ljubezenskega razmerja sodijo značilnosti, kot so prijaznost, samozavest in visoka
samopodoba. Značilnosti, ki zmanjšujejo verjetnost uspešnosti ljubezenske zveze, pa so nizka
samopodoba in visoke ravni izražene čustvene nestabilnosti ter psihoticizma. V magistrski
nalogi bom za preučevanje povezave med osebnostjo, partnerskim stanom in subjektivnim
blagostanjem uporabil model Velikih pet (Costa in McCrae, 1992; Goldberg, 1993).
Model Velikih pet vključuje pet hierarhično nadrednih osebnostnih značilnosti (dimenzij),
t. j. nevroticizem, ekstravertnost, odprtost, sprejemljivost in vestnost, ki predstavljajo sklope
več med seboj povezanih posameznih osebnostnih značilnosti. Pri osebah, ki imajo visoko
izražen nevroticizem, se bolj pogosto kažejo anksioznost, depresivnost, sovražnost,
spremenljivo razpoloženje, impulzivnost, pretirano osredotočanje pozornosti nase in zavist.
Ekstravertnost označuje nagnjenost k pozitivnemu čustvovanju, družabnost, asertivnost,
aktivnost in iskanje dražljajev. Visoko odprti posamezniki so radovedni, nagnjeni k iskanju in
vključevanju v nove izkušnje, spoznavanju novosti, odprti do fantazije, estetike, čustev, dejanj,
idej in vrednot. Posamezniki, ki so visoko sprejemljivi, izražajo altruizem, skromnost, odkritost,
dobrosrčnost in zaupljivost. Bolj vestni posamezniki pa so usmerjeni k dosežkom, samodisciplini, redoljubnosti ter premišljenosti (Costa in McCrae, 1992). McCrae in Costa (1996)
navajata, da s tem modelom ustrezno opišemo razlike med ljudmi v različnih kulturnih in
jezikovnih okoljih, ki so razmeroma visoko stabilne v času in preko različnih situacij ter se
nanašajo na tipične načine mišljenja, čustvovanja in vedenja. Pet obsežnih dimenzij ima
razmeroma močno genetsko podlago. Njihova izraznost se v razvoju vsaj nekoliko spreminja,
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razmeroma največ sprememb različni avtorji ugotavljajo prav v obdobju prehoda v odraslost
(pregled v: Kavčič in Zupančič, 2018).
Povezanost Velikih pet dimenzij osebnosti z uspešnostjo ljubezenskega razmerja in
strategijami njegovega ohranjanja
Vidiki osebnosti, predvsem Velikih pet dimenzij, se povezujejo z ravnjo intimnosti v
ljubezenskem odnosu, zadovoljstvom v razmerju in so močnejši napovedniki
partnerskega/zakonskega razpleta kot demografske značilnosti (White idr., 2004).
Nekateri avtorji so na podlagi rezultatov svojih raziskav poročali, da se ekstravertnost
pozitivno povezuje z zadovoljstvom v razmerju (Karney in Bradbury, 1995), uspešnostjo v
partnerski zvezi/zakonu (Barry, 1970) in intimnostjo (Shadish, 1986). Drugi pa so ugotovili, da
se ekstravertnost pri moških negativno povezuje z zadovoljstvom v razmerju (Sabatelli idr.,
1983), pri katerih povečuje verjetnost za ločitev (Eysenck, 1980) in zakonsko nestabilnost
(Karney in Bradbury, 1995).
De Miguel in Buss (2011) ugotavljata, da posamezniki z višje izraženo ekstravertnostjo kot
strategije ohranjanja partnerske zveze pogosteje uporabljajo na spolno življenje vezane
strategije kot posamezniki z manj izraženo ekstravertnostjo. Bolj ekstravertni se pri tem
zanašajo na spolne izkušnje iz svojih preteklih, običajno številčnejših, kratkotrajnih razmerij.
Poleg tega pri ohranjanju partnerskega razmerja značilno pogosteje uporabljajo strategije, kot
so vzbujanje ljubosumja pri partnerju, kaznovanje groženj nezvestobe s strani partnerja,
ustrahovanje potencialnih tekmecev in pogosto prikazovanje svojih prednosti.
Nevroticizem se povezuje predvsem z neugodnimi vidiki ljubezenskega razmerja. To so
npr. pogostejše ločitve pri ženskah z višje izraženim nevroticizmom (Eysenck, 1980), manjše
zadovoljstvo z razmerjem (Karney in Bradbury, 1995), nestabilnost v zakonu (Karney in
Bradbury, 1995) in krajše trajanje razmerij (Shaver in Brennan, 1992).
Posamezniki z visoko izraženim nevroticizmom so bolj pozorni na grožnje v okolju, ki jo pri
ljubezenskih zvezah predstavljajo osebe, ki bi potencialno lahko škodile partnerskemu odnosu.
Nevroticizem se tako povezuje z povišano pozornostjo na socialne grožnje in drugimi
strategijami ohranjanja ljubezenske zveze, kot so skrivanje svojega partnerja, zapolnjevanje
njegovega časa, ljubosumje in čustvena manipulacija. Te strategije lahko kljub temu, da so
evolucijsko namenjene ohranjanju partnerskega odnosa, odnosu škodujejo, saj jih ljubezenski
partnerji lahko zaznavajo kot neustrezne in škodljive (De Miguel in Buss, 2011).
Odprtost se negativno povezuje s stabilnostjo, zadovoljstvom s partnerskim
razmerjem/zakonom (Karney in Bradbury, 1995) in trajanjem razmerja. Bolj odprti
posamezniki imajo v povprečju krajša ljubezenska razmerja kot manj odprti (Shaver in
Brennan, 1992). De Miguel in Buss (2011) ugotavljata negativno povezavo odprtosti s
prikrivanjem svojega partnerja drugim in pozitivno povezavo odprtosti s spolnimi pobudami,
čustveno toplino in skrbnostjo do partnerja.
Sprejemljivost se povezuje predvsem z ugodnimi vidiki ljubezenskega razmerja.
Posamezniki z višjo izraženo sprejemljivostjo poročajo o višjih ravneh zadovoljstva z
razmerjem in stabilnejšem razmerju kot tisti z nižje izraženo sprejemljivostjo (Karney in
Bradbury, 1995; White idr., 2004). Nesprejemljivost pri posameznikih se povezuje s
strategijami, ki pogosto škodujejo ljubezenski zvezi, kot so vzbujanje ljubosumja, prekomerna
pozornost na potencialne zunanje grožnje razmerju, spolne manipulacije in podobno (De
Miguel in Buss, 2011).
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Ugotovljene povezave vestnosti z ljubezenskimi razmerji niso dosledne. Po eni strani se ta
dimenzija povezuje s pozitivnimi vidiki partnerstva, kot so zadovoljstvo z razmerjem (Karney
in Bradbury, 1995), stabilnost razmerja (Karney in Bradbury, 1995) in njegovo trajanje (Shaver
in Brennan, 1992). Po drugi strani se določeni vidiki vestnosti, predvsem redoljubnost,
povezujejo z večjo verjetnostjo za ločitev (White idr., 2004). Visoko izražena vestnost pri
posameznikih se povezuje z dolgotrajnimi strategijami ohranjanja partnerstva, kot so skupno
sledenje postavljenim ciljem in odlaganje trenutnega zadovoljstva, nizko izražena vestnost pa
z usmerjenostjo k doseganju takojšnjega zadovoljstva. Visoko izražena vestnost se pozitivno
povezuje tudi s strategijami prikazovanja materialnih dobrin, pri katerih visoko vestni
posamezniki, ki imajo podroben načrt o prihodnosti, potencialnemu partnerju prikazujejo
družbeno zaželene dobrine, ki naj bi jih v prihodnost posedovali in si s tem povečujejo
možnosti za ohranjanje ljubezenske zveze. Nadalje se vestnost negativno povezuje z
vzbujanjem ljubosumja ter poniževanjem ljubezenskega partnerja (De Miguel in Buss, 2011).
Neyer in J. Lehnart (2007) sta v osemletni vzdolžni raziskavi ugotovila, da osebnostne
značilnosti mladih na prehodu v odraslost napovedujejo izkušnje v partnerskih odnosih.
Pomembne so predvsem spremembe posameznika v smeri osebnostne zrelosti, t. j. upad
nevroticizma in porast ekstravertnosti. Posamezniki, ki so se spremenili v smeri osebnostne
zrelosti so bili bolj verjetno vpleteni v resno ljubezensko zvezo. Osebnostne značilnosti mladih
na prehodu v odraslost se povezujejo tudi s kakovostjo ljubezenskega razmerja in
zadovoljstvom posameznikov z ljubezenskim razmerjem. Posamezniki z nižje izraženim
nevroticizmom poročajo o višji kakovosti razmerja in o višjem zadovoljstvu z razmerjem
(Donnellan idr., 2005; Robins idr., 2000). Robins in sodelavci (2000) poudarjajo, da h kakovosti
razmerja in zadovoljstvu z razmerjem prispevata osebnosti obeh partnerjev. Na zadovoljstvo
z razmerjem pri ženskah vplivajo partnerjevo negativno čustvovanje (negativna povezava),
pozitivno čustvovanje in “sposobnost” samoomejevanja. Na zadovoljstvo z razmerjem pri
moških pomembno vpliva le partnerkino negativno čustvovanje (negativna povezava).
Povezanost Velikih pet dimenzij osebnosti s sestavinami subjektivnega blagostanja
Avtorji raziskav ugotavljajo zmerno visoke povezave osebnostnih značilnosti s
subjektivnim blagostanjem in posameznimi sestavinami subjektivnega blagostanja (npr.
DeNeve in Cooper, 1998; Steel idr., 2008; Anglim idr., 2020). Steel in sodelavci (2008) so v
okviru metaanalize pokazali, da se med Velikimi petimi osebnostnimi značilnostmi s
subjektivnim blagostanjem razmeroma najvišje (in negativno) povezuje nevroticizem. Sledita
mu ekstravertnost in nato vestnost (obe povezavi sta pozitivni). S poddimenzijo subjektivnega
blagostanja – negativnim čustvovanjem, se je razmeroma najvišje povezoval nevroticizem, s
poddimenzijo pozitivno čustvovanje pa sta se visoko povezovali ekstravertnost in vestnost.
Povezave odprtosti in sprejemljivosti s poddimenzijami subjektivnega blagostanja so bile nizke
do zmerne. Anglim in sodelavci (2020) z rezultati kasnejše metanalize podpirajo ugotovitve
Steela in sodelavcev (2008) ter kot pomembne napovednike subjektivnega blagostanja
navajajo tudi poddimenzije Velikih pet (predvsem depresivnost in pozitivno čustvovanje).
Hkrati poročajo o tem, da je še vedno nejasno ali uporaba poddimenzij kot napovednikov
subjektivnega blagostanja namesto Velikih pet osebnostnih značilnosti pomembno povečajo
pojasnjeno varianco subjektivnega blagostanja. Poudarjajo tudi, da z Velikimi petimi
osebnostnimi značilnostmi lahko pojasnimo približno polovico variance subjektivnega
blagostanja. Visoko povezanost osebnosti s subjektivnim blagostanjem pripisujejo prekrivanju
določenih sestavin obeh (čustvovanja, zadovoljstva z življenjem ter psihološkega delovanja).
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M. Zupančič in T. Kavčič (2017) pri vzorcu slovenskih študentk ugotavljata pomembne
vzdolžne povezave ekstravertnosti, vestnosti in nevroticizma (obrnjena zveza) z vsemi tremi
sestavinami subjektivnega blagostanja po Keyesovem modelu, sprejemljivosti s čustvenim in
psihološkim blagostanjem ter pomembne povezave odprtosti s psihološkim in socialnim
blagostanjem. Kot pomembne dejavnike sestavin subjektivnega blagostanja, ki prirastno
(preko demografskih značilnosti) pojasnjujejo vse tri sestavine, navajata ekstravertnost, za
čustveno in psihološko blagostanje pa vestnost in nizko raven nevroticizma.

Problem in hipoteze
V preučevanje povezave med partnerskim stanom in subjektivnim blagostanjem
mladih na prehodu v odraslost vključujem njihove osebnostne značilnosti in slog navezanosti.
Teorija navezanosti se je izkazala kot ustrezen model razumevanja odnosov osebe s
pomembnimi drugimi preko več razvojnih obdobij (Pepping in MacDonald, 2019). Osebnostne
značilnosti predstavljajo razmeroma stabilne vzorce mišljenja, vedenja in čustvovanja pri
posameznikih ter značilno vplivajo na njihove medosebne odnose (npr. Holden idr., 2014;
Jensen-Campbell in Graziano, 2001).
Najprej želim preveriti povezanost med zakonskim stanom in subjektivnim blagostanjem pri
mladih na prehodu v odraslost. Na podlagi predhodnih ugotovitev sorodnih raziskav (npr.
Dolan idr., 2008; Maastekaasa, 1994) v prvi hipotezi (H1) predvidevam, da bodo imeli samski
mladi na prehodu v odraslost (ob nadzoru starosti in spola) nižje izraženo socialno,
psihološko, čustveno in splošno subjektivno blagostanje kot tisti, ki so trenutno v dalj časa
trajajočem ljubezenskem razmerju.
Nato bom preučil povezanost sloga navezanosti s partnerskim stanom. Na podlagi
predhodnih ugotovitev sorodnih raziskav, navedenih v razdelku Slogi navezanosti (npr.
Mikulincer in Shaver, 2016; Pepping in MacDonald, 2019; Spielmann idr., 2013a),
predpostavljam, da bodo imeli samski mladi na prehodu v odraslost (ob nadzoru starosti in
spola) značilno višje izraženi dimenziji anksiozne in izogibajoče navezanosti kot tisti, ki so v
ljubezenski zvezi (H2).
Nadalje bom preučil razlike v petih robustnih osebnostnih značilnostih med samskimi
in mladimi na prehodu v odraslost, ki so v ljubezenskem razmerju. Izhajajoč iz predhodnih
ugotovitev sorodnih raziskav (npr. Apostolou, 2017; De Miguel in Buss, 2011) predpostavljam,
da bodo imeli samski (ob nadzoru starosti in spola) v povprečju nižje izraženo ekstravertnost,
odprtost, vestnost in čustveno stabilnost kot njihovi vrstniki, ki so v dlje časa trajajočem
ljubezenskem razmerju (H3).
Poleg partnerskega stanu, ki ga lahko obravnavamo kot demografsko spremenljivko,
se s subjektivnim blagostanjem močneje povezujejo psihološke značilnosti posameznikov
(Diener idr., 2003; Zupančič in Kavčič, 2017), med njimi tudi osebnostne značilnosti (npr.
Anglim idr., 2020; Melendez idr., 2019; Hetland idr., 2018; Zupančič in Kavčič, 2017) in slog
navezanosti (Marrero idr., 2018; Temiz in Comert, 2018). Prispevek sloga navezanosti k
posameznim sestavinam subjektivnega blagostanja pri mladih na prehodu v odraslost je še
neraziskan in predstavlja doprinos te raziskave. Ob upoštevanju prispevka demografskih
značilnosti mladih na prehodu v odraslost bom preučil prirastno napovedno vrednost
osebnostnih značilnosti in sloga navezanosti za splošno subjektivno blagostanje ter vsako
izmed treh sestavin subjektivnega blagostanja, kot jih je opredelil Keyes (2002). Oba sklopa
psiholoških značilnosti se namreč močneje povezujeta s subjektivnim blagostanjem in
njegovimi sestavinami kot demografske spremenljivke (npr. Anglim idr., 2020; Diener idr.,
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2003; Temiz in Comert, 2018; Zupančič in Kavčič, 2017). Predpostavljam, da pri mladih na
prehodu v odraslost osebnostne značilnosti (Velikih pet dimenzij) prirastno, t. j. preko
demografskih značilnosti (partnerskega stanu, spola in starosti) napovedujejo splošno
subjektivno blagostanje in vsako izmed treh sestavin tega blagostanja (H4a). Ker je prehod v
odraslost obdobje, ko imajo intimna razmerja še posebej pomembno vlogo v vsakodnevnem
delovanju mladih in podaljšanem razvoju njihove identitete ter se povezujejo z navezanostjo
in splošnim zadovoljstvom z življenjem (Sirois idr., 2016), sem predpostavil, da bo slog
navezanosti prirastno napovedoval subjektivno blagostanje tudi preko demografskih in
osebnostnih značilnosti (H4b).

19

Metoda
Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo 504 udeležencev; izmed teh sem jih 13 izločil, saj niso ustrezali
zastavljenim kriterijem glede starosti in trajanja trenutnega ljubezenskega razmerja (vsaj šest
mesecev). Končni vzorec je tako sestavljalo 491 udeležencev (102 moška in 389 žensk), ki so
bili stari od 19 do 29 let (M = 24,82 let, SD = 2,21 let); 285 (58 %; 240 žensk in 45 moških;
Mstarost = 24,88 , SDstarost = 2,21) jih je bilo v resni ljubezenski zvezi (M = 3,97 let, SD = 2,57 let),
206 (42 %; 149 žensk in 57 moških; Mstarost = 24,74, SDstarost = 1,96) pa je bilo samskih. Med
slednjimi sta 102 poročala (74 žensk in 28 moških), da so imeli v preteklosti resno ljubezensko
razmerje (M = 3,05 let, SD = 1,81 let). V preglednici 1 so predstavljeni podatki o najvišji
doseženi stopnji izobrazbe udeležencev ter o njihovem zaposlitvenem položaju.
Preglednica 1
Prikaz najvišje dosežene stopnje izobrazbe udeležencev ter njihovega zaposlitvenega položaja
Najvišja dosežena stopnja izobrazbe
N
Zaposlitveni položaj
N
Osnovna šola

2

Brezposeln

18

Srednje poklicno izobraževanje

22

Študent

87

Gimnazijsko, srednje poklicnotehniško izobraževanje oz. drugo
strokovno izobraževanje

127

Študent, ki opravlja
študentsko delo

tudi

217

Višješolsko in visokošolsko
strokovno izobraževanje, 1.
bolonjska stopnja

198

Zaposlen za skrajšan delovni čas

16

Univerzitetno dodiplomsko
izobraževanje, 2. bolonjska stopnja

130

Zaposlen za polni delovni čas

153

Magisterij znanosti, doktorat

12

Pripomočki
Udeleženci so najprej odgovorili na demografska vprašanja, t. j. o spolu, starosti, stopnji
najvišje dosežene izobrazbe, zaposlitvenem položaju in partnerskem stanu. Tistim v
ljubezenski zvezi je bilo namenjeno še vprašanje o trajanju trenutne ljubezenske zveze (v letih
in mesecih), samskim pa vprašanje o številu preteklih resnih ljubezenskih zvez. Nato so se
ocenili pri treh psiholoških vprašalnikih.
Za ocenjevanje osebnostnih značilnosti (ekstravertnost, nevroticizem, odprtost,
sprejemljivost, vestnost) sem uporabil Vprašalnik Velikih pet (Big Five Inventory – BFI; John
idr., 1991), pri katerem so udeleženci s pomočjo 5-stopenjske ocenjevalne lestvice označili
strinjanje z vsako izmed 44 postavk (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam). S
podatki slovenskega vzorca so se pokazale zadovoljive psihometrične lastnosti BFI (prevod in
priredba Avsec in Sočan, 2007). Pri vzorcu udeležencev, ki so sodelovali v pričujoči raziskavi,
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se je notranja zanesljivost petih lestvic (koeficienti α) izkazala kot ustrezna, in sicer 0,830 za
ekstravertnost, 0,710 za sprejemljivost, 0,772 za vestnost, 0,821 za nevroticizem in 0,790 za
odprtost.
Za ocenjevanje slogov navezanosti sem uporabil vprašalnik Doživljanje odnosov z bližnjimi
(Experience in Close Relationships – Revised Short – ECR-RS; Fraley idr., 2011), pri katerem so
udeleženci odgovarjali na deset postavk s pomočjo 7-stopenjske ocenjevalne lestvice (1 =
sploh ne drži, 4 = nekaj vmes, 7 = popolnoma drži). Dimenzijo sloga navezanosti – anksioznost,
ki predstavlja mero, do katere ljudje doživljajo skrbi v povezavi z njim pomembno osebo, kot
sta njena razpoložljivost ali odzivnost, merijo 3 postavke (npr. »Pogosto me skrbi, da tej osebi
ni mar zame«). Dimenzijo drugega sloga navezanosti – izogibanje, ki predstavlja mero, do
katere se je ljudem neprijetno razkrivati drugim ljudem in se zanašati nanje, meri 7 postavk
(npr. »Tej osebi raje ne pokažem svojih najbolj osebnih občutij«). Kadar sta pri posamezniku
oba ne-varna sloga navezanosti nizko izražena, to pomeni, da je varno navezan. Z uporabo
prevoda in priredbe vprašalnika v Sloveniji (Zager Kocjan in Avsec, 2014) sta avtorici ugotovili
zadovoljive psihometrične lastnosti ECR-RS. Pri vzorcu udeležencev, ki so sodelovali v pričujoči
raziskavi, se je notranja zanesljivost lestvic (koeficienti α) izkazala kot ustrezna, in sicer 0,839
za izogibajoči slog navezanosti ter 0,878 za anksiozni slog navezanosti.
Z Vprašalnikom duševnega zdravja – kratka oblika (Mental Health Continuum – Short
form – MHC-SF; Keyes, 2009), ki vsebuje 14 postavk, sem ocenjeval splošno subjektivno
blagostanje posameznikov (izraženo kot vsota točk pri vseh postavkah) ter tri njegove
sestavine. Slednje se nanašajo na psihološko blagostanje (6 postavk), ki ga predstavljajo
sprejemanje sebe, pozitivni medosebni odnosi, osebnostna rast, zaznavanje smisla v življenju,
obvladovanje okolja ter avtonomnost, čustveno blagostanje (3 postavke), t. j. pozitivna
občutja o življenju in zadovoljstvo z življenjem, ter socialno blagostanje (5 postavk), ki vključuje
družbene kriterije, po katerih ljudje ocenjujejo svoje življenje (npr. sprejemanje in prispevanje
družbi). Udeleženci so pri 6-stopenjski ocenjevalni lestvici (1 = nikoli, 6 = vsak dan) odgovarjali,
kako pogosto so se v zadnjem mesecu počutili tako, kot navaja postavka (npr. srečnega;
polnega življenja). V Sloveniji so avtorice ugotovile zadovoljive psihometrične lastnosti
vprašalnika pri različno starih skupinah posameznikov (npr. Kavčič in Avsec, 2013; Zupančič in
Kavčič, 2017). Pri sodelujočih v pričujoči raziskavi se je notranja zanesljivost treh lestvic
(koeficienti α) izkazala kot ustrezna, in sicer 0,868 za čustveno blagostanje, 0,782 za socialno
blagostanje, 0,864 za psihološko blagostanje ter 0,919 za splošno blagostanje.

Postopek
Podatke sem zbral z metodo snežne kepe preko spletne strani 1KA. Povezavo do
vprašalnika sem delil preko družbenega omrežja Facebook. Na omenjeni spletni strani so
udeleženci prejeli navodila za izpolnjevanje in obveščeno soglasje, s katerim so se seznanili z
anonimnostjo podatkov in njihovo rabo izključno za namen magistrske naloge. S pritiskom na
gumb »Naprej« so potrdili strinjanje s soglasjem, nato pa so izpolnili niz vprašalnikov, ki so se,
razen demografskih vprašanj, pojavljali v naključnem vrstnem redu za vsakega naslednjega
udeleženca. Podatke sem zbral v dveh delih. V prvem delu, v katerem je bil edini kriterij
sodelovanja starost med 19 in 29 let, je vprašalnike izpolnilo 436 udeležencev. V drugem delu
zbiranja podatkov sem iskal le samske udeležence enake starosti, ker jih je bilo ob prvem
zbiranju bistveno premalo, da bi porazdelitev samskih in tistih v ljubezenskem razmerju
ustrezala stanju v slovenski populaciji mladih. V različnih slovenskih raziskavah je namreč delež
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samskih mladih na prehodu v odraslost v povprečju nekoliko manjši kot 50 % (npr. Komidar
idr., 2016; Zupančič idr., 2014; Zupančič in Kavčič, 2017). V drugem delu zbiranja podatkov je
vprašalnike izpolnilo še 70 samskih udeležencev, ki so delež samskih v vzorcu povečali na 42
%.
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Rezultati
Opisne statistike in povezave med obravnavanimi spremenljivkami
Rezultate predstavljam preko treh podpoglavij. Najprej prikazujem opisne statistike in
povezave med obravnavanimi spremenljivkami. V drugem podpoglavju predstavljam rezultate
multiplih regresij, vezanih na prve tri hipoteze, in na koncu rezultate hierarhičnih multiplih
regresij, vezanih na četrto hipotezo. Aritmetične sredine, standardni odkloni, sploščenosti in
asimetrije Velikih pet osebnostnih značilnosti, slogov anksioznosti ter subjektivnega
blagostanja in njegovih treh sestavin navajam v preglednici 2. Porazdelitve spremenljivk
zadostno ustrezajo normalni porazdelitvi za uporabo parametričnih testov in zadoščajo
predpostavkam hierarhične regresije.
Preglednica 2
Prikaz opisnih statistik: aritmetične sredine (M), standardni
Odkloni (SD), asimetrije (As) in sploščenosti (Spl) preučevanih spremenljivk
M
SD
As
Spl
V5 – Ekstravertnost
27,62 5,40 –0,17 –0,45
V5 – Sprejemljivost
33,71 4,64 –0,30 0,12
V5 – Vestnost
33,49 4,86 –0,36 –0,07
V5 – Nevroticizem
22,49 5,25 0,30 –0,12
V5 – Odprtost
36,19 5,79 –0,19 –0,16
Na – Izogibanje
Na – Anksioznost

20,98
25,69

1,09
1,65

1,26
1,06

1,25
0,17

SB – Socialno blagostanje
SB – Psihološko blagostanje
SB – Čustveno blagostanje
SB – Splošno blagostanje

17,05 5,13 0,01 –0,63
25,75 6,17 –0,53 –0,34
13,23 2,74 –0,80 0,64
56,04 12,13 –0,31 –0,39

Opombe. V5 = Velikih pet faktorjev osebnosti, Na = slog
navezanosti, SB = subjektivno blagostanje.

V preglednici 3 prikazujem povezave med Velikimi petimi osebnostnimi značilnostmi, slogi
navezanosti in subjektivnim blagostanjem ter njegovimi tremi sestavinami. Preglednica ne
vključuje povezav med demografskimi značilnostmi (spol, starost, partnerski stan) in
obravnavanimi psihološkimi spremenljivkami. Navajam le statistično značilne povezave med
njimi. Starost se je statistično značilno, vendar nizko pozitivno povezovala z vestnostjo (r = ,11,
p < ,02) in odprtostjo (r = ,13, p < ,01) ter statistično značilno in nizko negativno s slogom
navezanosti – anksioznostjo (r = –,11, p = ,01). Spol se je statistično značilno in nizko pozitivno
povezoval z nevroticizmom (r = ,18, t = –3,99, p < ,01) ter sprejemljivostjo (r = ,10, t = –2,23, p
= ,02), in sicer so se ženske ocenile višje pri obeh lestvicah kot moški. Nizko negativno se je
spol povezoval s partnerskim stanom (rφ = –,15, χ2 = 10,25, p < ,01) in slogom navezanosti –
izogibanjem (r = –,23, t = 4,48, p < ,01). Značilno več žensk kot moških je navedlo, da so v resni
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ljubezenski zvezi, moški pa so se ocenili višje pri izogibajočem slogu navezanosti kot ženske.
Partnerski stan se je nizko in negativno povezoval z nevroticizmom (r = –,10, t = 2,14, p = ,03),
psihološkim blagostanjem (r = –,11, t = 2,40, p = ,02), čustvenim blagostanjem (r = –,28, t =
6,01, p < ,01) ter splošnim subjektivnim blagostanjem (r = –,15, t = 3,34, p < ,01). Samski
posamezniki so se ocenili statistično značilno nižje pri vseh navedenih lestvicah kot
posamezniki, ki so bili v dalj časa trajajočem ljubezenskem razmerju. Srednje visoko in
pozitivno se je partnerski stan povezoval z ne-varnima slogoma navezanosti, t. j. anksioznostjo
(r = ,45, t = –10,45, p < ,01) in izogibanjem (r = ,43, t = –9,91, p < ,01), in sicer so samski v
primerjavi s posamezniki v zvezi pri teh lestvicah dosegali višje rezultate.
Preglednica 3
Prikaz povezav med Velikimi petimi osebnostnimi značilnostmi, slogi navezanosti in
subjektivnim blagostanjem ter njegovimi tremi sestavinami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. V5 – E
2. V5 – S
,12**
3. V5 – V
,18** ,14**
4. V5 – Ne –,34** –,36** –,22**
5. V5 – O
,26** ,13** ,08
–,11*
6. Na – I
–,20** –,14** –,06
,01
–,07
7. Na – A
–,14** –,13** –,08
,14** –,02
,51**
8. SB – Č
,35** ,11*
,21** –,35** ,12** –,28** –,33**
9. SB – So
,38** ,24** ,20** –,33** ,12** –,21** –,26** ,53**
10. SB – P
,47** ,20** ,32** –,42** ,27** –,28** –,30** ,60** ,63**
11. SB – Sp ,48** ,23** ,30** –,43** ,22** –,30** –,34** ,75** ,87** ,91**
Opombe. V5 = Velikih pet osebnostnih značilnosti, E = ekstravertnost, S = sprejemljivost, V = vestnost,
Ne = nevroticizem, O = odprtost, Na = slog navezanosti, I = izogibajoči slog, A = anksiozni slog, SB =
subjektivno blagostanje, Č = čustveno blagostanje, So = socialno blagostanje, P = psihološko
blagostanje, Sp = splošno blagostanje. Navedeni so Pearsonovi korelacijski koeficienti.
*p < ,05; **p < ,01

Nevroticizem se je z ekstravertnostjo in sprejemljivostjo povezoval srednje visoko in
negativno. Ostale povezave med osebnostnimi značilnostmi so bile statistično značilne in
nizke, z izjemo povezave med odprtostjo in vestnostjo, ki ni bila statistično značilna. Povezave
splošnega subjektivnega blagostanja in njegovih treh sestavin z osebnostnimi značilnostmi
sprejemljivostjo, vestnostjo in odprtostjo so bile statistično značilne in nizke, povezave z
ekstravertnostjo in nevroticizmom pa statistično značilne in srednje visoke. Splošno
subjektivno blagostanje in njegove tri sestavine so se med seboj visoko pozitivno povezovali.
Njihove povezave s slogoma navezanosti (anksioznostjo in izogibanjem) so bile negativne in
nizke do srednje visoke. Sloga nevezanosti sta se med seboj visoko pozitivno povezovala; nizko
in negativno sta se povezovala z osebnostnima značilnostma ekstravertnostjo in
sprejemljivostjo. Nevroticizem se je nizko in pozitivno povezoval le z anksioznim slogom
navezanosti.
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Razlike pri Velikih petih osebnostnih značilnostih, splošnem subjektivnem
blagostanju, njegovimi tremi sestavinami ter slogoma navezanosti med
skupinama samskih in tistih v resni ljubezenski zvezi
Za preverjanje razlik pri psiholoških značilnostih – subjektivnem blagostanju z njegovimi
tremi sestavinami, Velikimi petimi osebnostnimi značilnostmi in slogoma navezanosti
(anksioznost in izogibanje) med skupinama samskih in tistih v resni ljubezenski zvezi sem
izvedel multiplo regresijo. Tako sem z regresijsko enačbo nadzoroval kovariata spol in starost.
Rezultati so prikazani v preglednici 4.
Skupini sta se ob nadzoru spola in starosti statistično značilno razlikovali pri psihološkem,
čustvenem in splošnem subjektivnem blagostanju (ne pa tudi pri socialnem blagostanju), in
sicer so samski posamezniki poročali o nižjih ravneh blagostanja. Z izjemo socialnega
blagostanja tako rezultati podpirajo hipotezo (H1), v kateri predpostavljam, da bodo
posamezniki, ki so v dalj časa trajajoči resni ljubezenski zvezi, poročali o višje izraženem
subjektivnem blagostanju in njegovih treh sestavinah.
Skupini sta se ob nadzoru spola in starosti statistično značilno razlikovali tudi pri
izraženosti slogov navezanosti – anksioznosti in izogibanju, in sicer so imeli samski
posamezniki v povprečju višje izražena ne-varna sloga kot posamezniki v resni ljubezenski
zvezi. Rezultati podpirajo hipotezo (H2), v kateri predvidevam, da bodo imeli samski mladi na
prehodu v odraslost (ob nadzoru starosti in spola) značilno višje izraženi dimenziji anksiozne
in izogibajoče navezanosti kot tisti v ljubezenski zvezi. Pri dimenzijah Velikih pet osebnostnih
značilnosti ni prišlo do statistično značilnih razlik med skupinama. Tako rezultati zavračajo
hipotezo (H3), v kateri predvidevam, da bodo imeli samski mladi na prehodu v odraslost (ob
nadzoru starosti in spola) v povprečju nižje izraženo ekstravertnost, odprtost, vestnost in
čustveno stabilnost kot mladi na prehodu v odraslost, ki so v dlje časa trajajočem
ljubezenskem razmerju.
Preglednica 4
Prikaz razlik med skupinama (samski in “v dolgotrajni” ljubezenski zvezi) pri subjektivnem
blagostanju z njegovimi tremi sestavinami, slogih navezanosti in Velikih petih osebnostnih
značilnostih
B
SE
t
p
β
Splošno subjektivno
–3,90 1,11 –3,53 < ,01 ** –0,16
blagostanje
Socialno blagostanje
–0,90 0,47 –1,92
,06
–0,09
Psihološko blagostanje –1,39 0,57 –2,45
,02 * –0,11
Čustveno blagostanje –1,61 0,24 –6,61 < ,01 ** –0,29
Anksioznost
Izogibanje
Ekstravertnost
Sprejemljivost
Odprtost
Vestnost
Nevroticizem

1,48 0,14 10,89
0,89 0,09 9,93
–0,70
0,17
0,21
0,11
–0,79

0,50 –1,41
0,43 0,34
0,53 0,39
0,45 0,25
0,48 –1,65

*p < ,05; **p < ,01
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< ,01 **
< ,01 **
,16
,69
,70
,80
,10

0,44
0,40
–0,06
0,02
0,02
0,01
–0,07

Demografske značilnosti, Velikih pet osebnostnih značilnosti in slog
navezanosti kot napovedniki subjektivnega blagostanja in njegovih treh
sestavin
Za preverjanje predpostavljene prirastne napovedne vrednosti osebnostnih značilnosti in
slogov navezanosti preko sklopa demografskih spremenljivk oz. preko pojasnjene variance
predhodnega sklopa spremenljivk pri napovedovanju subjektivnega blagostanja in njegovih
treh sestavin (psihološko, čustveno in socialno blagostanje) sem uporabil hierarhično multiplo
regresijo. Uporabil sem metodo vključitve (angl. Enter). V prvi korak sem vnesel demografske
spremenljivke (spol, starost in partnerski stan), v drugega Velikih pet osebnostnih značilnosti
(ekstravertnost, sprejemljivost, nevroticizem, odprtost in vestnost) in v zadnjega sloga
navezanosti (izogibajoči in anksiozni slog). Rezultate prikazujem v preglednicah, in sicer za
splošno subjektivno blagostanje (preglednica 5), čustveno blagostanje (preglednica 6),
socialno blagostanje (preglednica 7) in psihološko blagostanje (preglednica 9).
Preglednica 5
Prikaz rezultatov hierarhične multiple regresije za napovedovanje splošnega subjektivnega
blagostanja na podlagi demografskih značilnosti, Velikih pet osebnostnih značilnosti in slogov
navezanosti
Splošno subjektivno blagostanje
Model 1
Model 2
Model 3
SE
β
SE
β
SE
β
B
B
B
1. Korak
Konst.
54,52 7,25
30,38 8,24
38,46 8,10
Spol
–1,59 1,35 –0,05
–0,85 1,13 –0,03
–1,58 1,10 –0,05
Starost
0,40 0,26 0,07
0,08 0,21
0,02
0,02 0,21
0,01
Pa. stan –3,90 1,11 –0,16**
–3,99 0,90 –0,16**
–0,91 1,00 –0,04
2. Korak
V5 – E
0,72 0,09
0,32**
0,65 0,09 0,29**
V5 – S
0,16 0,10
0,06
0,10 0,10
0,04
V5 – V
0,41 0,09
0,17**
0,40 0,09 0,16**
V5 – Ne
–0,62 0,10 –0,27**
–0,58 0,10 –0,25**
V5 – O
0,15 0,08
0,07
0,16 0,08
0,08*
3. Korak
Na – I
–1,46 0,49 –0,13*
Na – A
–1,21 0,32 –0,16**
ΔR 2
,031**
,344**
,045**
R2
,421**
,031**
,376**
2
Pril. R
,409
,025
,365
2
F za ΔR
18,85
5,27
53,16
Opombe. Spol: 1 – moški, 2 – ženski. Partnerski stan: 1 – v zvezi, 2 – samski. Konst. = konstanta, Pa. =
Partnerski, V5 = Velikih pet osebnostnih značilnosti, E = ekstravertnost, S = sprejemljivost, V = vestnost,
Ne = nevroticizem, O = odprtost, Na = slog navezanosti, I = izogibajoči slog, A = anksiozni slog, Pril. R 2
= prilagojeni R 2.
*p < ,05; **p < ,01*
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Sklop demografskih značilnosti je pojasnil majhen, vendar statistično značilen delež
variance splošnega subjektivnega blagostanja (3 % pojasnjene variance). Med posameznimi
napovedniki se je le partnerski stan izkazal kot statistično značilen, in sicer je samski partnerski
stan napovedoval nižjo raven splošnega subjektivnega blagostanja. Sklop osebnostnih
značilnosti je prirastno (preko sklopa demografskih značilnosti) pojasnil 34 % variance v
splošnem subjektivnem blagostanju. Ekstravertnost in vestnost sta prispevala k višji ravni
blagostanja, nevroticizem pa k njegovi nižji ravni. Anksiozni in izogibajoči slog navezanosti sta
preko demografskih in osebnostnih značilnosti statistično značilno pojasnila dodatnih 5 %
variance v splošnem subjektivnem blagostanju. V Modelu 3 (po vključitvi slogov navezanosti)
partnerski stan ni več statistično značilen napovednik (v nasprotju z Modelom 1 in 2).
Demografske značilnosti, osebnostne značilnosti in slogi navezanosti so skupaj pojasnili 42 %
variance splošnega subjektivnega blagostanja, kar pomeni velik skupni učinek (Cohen, 1988).
Demografske značilnosti in slogi navezanosti (prirastno) pojasnijo majhen delež variance,
osebnostne značilnosti pa (prirastno) razmeroma velik delež variance v splošnem
subjektivnem blagostanju. Višje splošno subjektivno blagostanje med posamičnimi
napovedniki razmeroma najmočneje napovedujeta višja raven ekstravertnosti in čustvene
stabilnosti (nevroticizem obrnjeno), nekoliko manj pa višja raven vestnosti, nižja raven
vsakega izmed ne-varnih slogov navezanosti ter še šibkeje višja raven odprtosti.
Preglednica 6
Prikaz rezultatov hierarhične multiple regresije za napovedovanje čustvenega blagostanja na
podlagi demografskih značilnosti, Velikih pet osebnostnih značilnosti in slogov navezanosti
Čustveno blagostanje
Model 1
Model 2
Model 3
SE
β
SE
β
SE
β
B
B
B
1. Korak
Konst.
16,51 1,59
15,76 1,99
17,20 1,99
Spol
–0,48 0,30 –0,07
–0,19 0,27 –0,03
–0,32 0,27 –0,05
Starost
–0,01 0,06 –0,01
–0,05 0,05 –0,04
0,06 0,05 –0,05
Pa. stan
–1,61 0,24 –0,29**
–1,67 0,22 –0,30**
–1,12 0,25 –0,20**
2. Korak
V5 – E
0,10 0,02
0,20**
0,09 0,02 0,18**
V5 – S
–0,02 0,03 –0,03
–0,03 0,03 –0,05
V5 – V
0,06 0,02
0,11*
0,06 0,02
0,11*
V5 – Ne
–0,16 0,02 –0,30**
–0,15 0,02 –0,28**
V5 – O
0,02 0,02
0,04
0,02 0,02 0,04
3. Korak
Na – I
–0,26 0,12 –0,10*
Na – A
–0,22 0,08 –0,13*
ΔR 2
,083**
,200**
,028**
R2
,311**
,083**
,283**
Pril. R 2
,297
,077
,271
2
F za ΔR
9,83
14,71
26,93
Opombe. Spol: 1 – moški, 2 – ženski. Partnerski stan: 1 – v zvezi, 2 – samski. Konst. = konstanta, Pa. =
Partnerski, V5 = Velikih pet osebnostnih značilnosti, E = ekstravertnost, S = sprejemljivost, V = vestnost,
Ne = nevroticizem, O = odprtost, Na = slog navezanosti, I = izogibajoči slog, A = anksiozni slog, Pril. R 2
= prilagojeni R 2.
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*p < ,05; **p < ,01

Demografske značilnosti, Velikih pet osebnostnih značilnosti in sloga navezanosti skupaj
pojasnjujejo med 26 % (socialno blagostanje) in 41 % variance (psihološko blagostanje) v
sestavinah subjektivnega blagostanja, kar pomeni zmeren do visok učinek. Demografske
značilnosti statistično značilno doprinesejo 2 % pojasnjene variance pri socialnem in
psihološkem blagostanju ter 8 % pojasnjene variance pri čustvenem blagostanju. Tako kot pri
splošnem subjektivnem blagostanju tudi pri socialnem in psihološkem blagostanju partnerski
stan izgubi statistično značilno napovedno moč, ko v model dodamo sloga navezanosti
(anksioznost in izogibanje), ohranja pa statistično značilno napovedno moč pri čustvenem
blagostanju (mladi v razmeroma stalni zvezi poročajo o višji ravni čustvenega blagostanja) in
predstavlja njegov drugi najmočnejši napovednik (za nevroticizmom). Osebnostne značilnosti
statistično značilno in prirastno pojasnjujejo varianco vseh treh sestavin subjektivnega
blagostanja preko demografskih značilnosti, in sicer 20 % v čustvenem blagostanju, 21 % v
socialnem blagostanju ter 36 % variance v psihološkem blagostanju. Najmočnejša
napovednika pri vseh treh sestavinah sta ekstravertnost in čustvena stabilnost (oz. obrnjeno
nevroticizem). Statistično značilni so še vestnost za vse tri sestavine, sprejemljivost za socialno
blagostanje ter odprtost za psihološko blagostanje. Sloga navezanosti statistično značilno in
prirastno pojasnjujeta varianco vseh treh sestavin subjektivnega blagostanja preko
demografskih in osebnostnih značilnosti, in sicer 3 % (čustveno in socialno blagostanje) ter 4 %
(psihološko blagostanje). Z izjemo izogibajočega sloga pri socialnem blagostanju oba sloga
navezanosti tudi kot posamična napovednika statistično značilno prispevata k nižji ravni
sestavin subjektivnega blagostanja.
Preglednica 7
Prikaz rezultatov hierarhične multiple regresije za napovedovanje socialnega blagostanja na
podlagi demografskih značilnosti, Velikih pet osebnostnih značilnosti in slogov navezanosti
Socialno blagostanje
Model 1
Model 2
Model 3
SE
β
SE
β
SE
β
B
B
B
1. Korak
Konst.
13,94 3,08
3,16 3,88
5,79 3,88
Spol
–0,84 0,57 –0,07
–0,79 0,53
–0,06
–1,02 0,53 –0,08
Starost
0,24 0,11 0,10*
0,15 0,10
0,06
0,13 0,10
0,05
Pa. stan –0,90 0,47 –0,09
–0,86 0,42 –0,08*
0,19 0,48
0,02
2. Korak
V5 – E
0,28 0,04
0,29**
0,26 0,04
0,27**
V5 – S
0,16 0,05
0,14**
0,14 0,05
0,12*
V5 – V
0,10 0,04
0,10*
0,10 0,04 0,09*
V5 – Ne
–0,15 0,05 –0,15*
–0,13 0,05 –0,13*
V5 – O
–0,01 0,04 –0,01
–0,01 0,04 –0,01
3. Korak
Na – I
–0,43 0,23 –0,09
Na – A
–0,45 0,15 –0,14*
ΔR 2
,021*
,207**
,029**
R2
,021*
,228**
,257**
Pril. R 2
,242
,015
,215
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F za ΔR 2

3,45

25,92

9,44

Opombe. Spol: 1 – moški, 2 – ženski. Partnerski stan: 1 – v zvezi, 2 – samski. Konst. = konstanta, Pa. =
Partnerski, V5 = Velikih pet osebnostnih značilnosti, E = ekstravertnost, S = sprejemljivost, V = vestnost,
Ne = nevroticizem, O = odprtost, Na = slog navezanosti, I = izogibajoči slog, A = anksiozni slog, Pril. R 2
= prilagojeni R 2.
*p < ,05; **p < ,01

Demografske značilnosti in sloga navezanosti (prirastno) pojasnijo majhen delež variance,
osebnostne značilnosti pa (prirastno) pojasnijo razmeroma velik delež variance sestavin
subjektivnega blagostanja (čustvenega, socialnega in psihološkega blagostanja). Višje
čustveno blagostanje posameznikov značilno napovedujejo vezani partnerski stan, višje ravni
ekstravertnosti, čustvene stabilnosti in vestnosti ter nižja raven vsakega izmed ne-varnih
slogov navezanosti. Mladi z višjimi ravnmi ekstravertnosti, čustvene stabilnosti, sprejemljivosti
in vestnosti ter nižjo ravnjo anksioznega sloga navezanosti poročajo o značilno višjem
socialnem blagostanju. Tisti, ki se ocenjujejo višje pri ekstravertnosti, čustveni stabilnosti,
vestnosti in odprtosti ter nižje pri vsakem izmed ne-varnih slogov navezanosti, poročajo o
značilno višji ravni psihološkega blagostanja.
Preglednica 8
Prikaz rezultatov hierarhične multiple regresije za napovedovanje psihološkega blagostanja na
podlagi demografskih značilnosti, Velikih pet osebnostnih značilnosti in slogov navezanosti
Psihološko blagostanje
Model 1
Model 2
Model 3
SE
Β
SE
β
SE
β
B
B
B
1. Korak
Konst.
24,07 3,72
11,46 4,21
15,49 4,15
Spol
–0,27 0,69 –0,02
0,12 0,57
0,01
–0,25 0,57 –0,02
Starost
0,17 0,13 0,06
–0,02 0,11 –0,01
0,04 0,11 –0,02
Pa. stan –1,39 0,57 –0,11*
–1,47 0,57 –0,12*
–0,02 0,52 0,01
2. Korak
V5 – E
0,34 0,05
0,30**
0,30 0,05 0,27**
V5 – S
0,02 0,05
0,02
–0,01 0,05 –0,01
V5 – V
0,25 0,05
0,20**
0,24 0,05 0,20**
V5 – N
–0,32 0,05 –0,27**
–0,30 0,05 –0,26**
V5 – O
0,15 0,04
0,14**
0,15 0,04 0,14**
3. Korak
Na – I
–0,77 0,25 –0,14*
Na – A
–0,55 0,16 –0,15*
ΔR 2
,016*
,355**
,041**
R2
,412**
,016*
,371**
Pril. R 2
,400
,010
,361
2
F za ΔR
16,80
2,62
54,48
Opombe. Spol: 1 – moški, 2 – ženski. Partnerski stan: 1 – v zvezi, 2 – samski. Konst. = konstanta, Pa. =
Partnerski, V5 = Velikih pet osebnostnih značilnosti, E = ekstravertnost, S = sprejemljivost, V = vestnost,
Ne = nevroticizem, O = odprtost, Na = slog navezanosti, I = izogibajoči slog, A = anksiozni slog, Pril. R 2
= prilagojeni R 2.
*p < ,05; **p < ,01
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Rezultati multiplih hierarhičnih regresij (preglednice 5, 6, 7 in 8) podpirajo hipotezi, da pri
mladih na prehodu v odraslost osebnostne značilnosti (Velikih pet dimenzij) prirastno, t. j.
preko demografskih značilnosti (partnerskega stanu, spola in starosti), napovedujejo splošno
subjektivno blagostanje in vsako izmed treh sestavin tega blagostanja (H4a) ter da slog
navezanosti prirastno napoveduje subjektivno blagostanje preko demografskih in osebnostnih
značilnosti (H4b).
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Razprava
V magistrski nalogi sem raziskoval vlogo osebnostnih značilnosti in slogov navezanosti v
odnosu med partnerskim stanom in subjektivnim blagostanjem pri mladih na prehodu v
odraslost. Preučil sem napovedno moč demografskih značilnosti, osebnostnih značilnosti in
slogov navezanosti za splošno subjektivno blagostanje in njegove tri sestavine – čustveno,
socialno in psihološko blagostanje, kot jih je opredelil Keyes (2002).

Subjektivno blagostanje pri samskih in tistih v dolgotrajni ljubezenski zvezi
Vzpostavitev razmeroma predane partnerske zveze sta kot osrednjo razvojno nalogo v
mladostništvu in zgodnji odraslosti opredelila že Havighurst (1972) in Erikson (1968). Arnett
(2000) jo je opredelil kot osrednjo v kasneje opredeljenem obdobju prehoda v odraslost.
Uspešno razrešene razvojne naloge se povezujejo s pozitivnimi posledicami za posameznika
(npr. osebno zadovoljstvo, podlaga za ugodnejše razreševanje razvojnih nalog v naslednjih
razvojnih obdobjih), neuspešno razrešene pa z negativnimi posledicami za posameznika (npr.
nezadovoljstvo, težave pri razreševanju razvojnih nalog v prihodnosti) (Havighurst, 1972). V
sodobnih (po)industrijskih družbah po svetu in v Sloveniji je opazen trend, ki se odmika od
razreševanja omenjene razvojne naloge, in sicer vse več ljudi pogosteje in dalj časa ostaja
samskih (npr. Konrath idr., 2014; Pepping idr., 2018; Statistični urad republike Slovenije,
2020a).
Rezultati magistrske naloge kažejo, da samski mladi na prehodu v odraslost poročajo o
nižje izraženem splošnem subjektivnem blagostanju, psihološkem blagostanju in čustvenem
blagostanju kot posamezniki, ki so v dalj časa trajajočem ljubezenskem razmerju; povezanosti
s partnerskim stanom so šibke. Posamezniki, ki so v dalj časa trajajoči predani ljubezenski
zvezi, torej tisti, ki so (trenutno) uspešno razrešili razvojno nalogo obdobja prehoda v odraslost
– oblikovanje razmeroma trajnega ljubezenskega razmerja, so poročali o manj pogostem
doživljanju negativnih čustev, pogostejšem doživljanju pozitivnih čustev ter o višji ravni
zadovoljstva z življenjem (čustveno blagostanje) kot njihovi samski vrstniki. Prav tako so prvi v
povprečju izrazili višje izražene zasebne vidike svojega delovanja (psihološko blagostanje), kot
so kakovostni tesni medosebni odnosi, zaznavanje svojega življenja kot smiselnega in
samostojno sprejemanje odločitev o lastnem življenju. Vzpostavitev razmeroma predane
partnerske zveze bi torej lahko predstavljala enega izmed faktorjev, ki prispeva h
posameznikovemu uspevajočemu duševnemu zdravju, torej pogostejšemu doživljanju
pozitivnih čustev in učinkovitemu socialnemu ter psihološkemu delovanju (Keyes, 2002).
Neuspeh pri vzpostavljanju predane ljubezenske zveze pa bi lahko pri nekaterih predstavljal
dejavnik, ki prispeva k pešajočemu duševnemu zdravju posameznika, saj lahko do slabšega
mentalnega zdravja ter drugih neugodnih razvojnih izidov med drugim vodijo tudi neuspešno
razrešene razvojne naloge (Havighurst, 1972).
Razlike med skupinama samskih in njihovih vrstnikov v dalj časa trajajoči ljubezenski zvezi
pri psihološkem, čustvenem in splošnem blagostanju so v skladu z ugotovitvami sorodnih
raziskav (npr. Dolan idr., 2008; Mastekaasa, 1994) in podpirajo prvo hipotezo, v kateri sem
predvidel, da bodo imeli samski mladi na prehodu v odraslost (ob nadzoru starosti in spola)
nižje izraženo psihološko, čustveno in splošno subjektivno blagostanje kot tisti, ki so trenutno
v dalj časa trajajočem ljubezenskem razmerju. Toda razlike med skupinama se niso pokazale
tudi pri socialnem blagostanju, t. j. pri zaznavanju svojega socialnega okolja kot opornega s
potencialom za rast posameznikov v njem, v katerem se počutijo sprejeti, varni in vpeti vanj
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ter menijo, da tudi sami prispevajo h skupnosti, kar je v nasprotju s predvidevanji prve
hipoteze. Z normativno demografsko raznolikostjo (npr. glede na partnerski stan, zaposlitveni
položaj ipd.) v obdobju prehoda v odraslost (Arnett 2000, 2006) bi lahko do neke mere
pojasnili neznačilne razlike med skupinama pri javni evdaimonski sestavini subjektivnega
blagostanja – socialnem blagostanju. Tako samski kot vezani partnerski stan ali vpletenost v
eno izmed drugih oblik ljubezenskih odnosov (npr. razmerja brez obveznosti) so v tem obdobju
podobno sprejemljivi v sodobnih (po)industrijskih družbah, nestabilnost partnerskega stanu
pa celo pričakovana. Tako se mladi ne glede na svoj partnerski stan počutijo podobno sprejeti,
varni in vpeti v svoje socialno okolje. Na tesne medosebne odnose se navezuje zasebni vidik
evdaimonskega blagostanja, t. j. psihološko blagostanje, ki vključuje tudi zaznano kakovost
vzpostavljenih tesnih medosebnih odnosov (Keyes, 2002). Mladi v partnerskem odnosu so
dejansko poročali o višji ravni psihološkega blagostanja kot samski, vendar so bile razlike
majhne, kar bi lahko pojasnili z nekoliko večjim doprinosom kakovosti drugih pomembnih
medosebnih odnosov (npr. prijateljski, družinski) in/ali drugih vidikov psihološkega
blagostanja (npr. zaznavanje svojega življenja kot smiselnega, napredovanje v skladu z
življenjskimi cilji).

Slogi navezanosti pri samskih in tistih v dolgotrajni ljubezenski zvezi
Navezanost predstavlja prirojen sistem, prvotno namenjen preživetju na način, ki že
dojenčke spodbuja k ohranjanju bližine s skrbniki (Bowlby, 1969). Zgodnji slog navezanosti
dojenčka na starša (vsaj delno) vpliva na kakovost ljubezenskih razmerij v odraslosti (Hazan in
Shaver 1987). Varni slog navezanosti v ljubezenskih razmerjih deluje varovalno, medtem ko
ne-varna sloga navezanosti (anksiozni in izogibajoči) na kakovost razmerja delujeta neugodno
in napovedujeta njegovo nestabilnost (Mikulincer in Shaver, 2016).
V okviru druge hipoteze sem preučeval povezanost sloga navezanosti s partnerskim
stanom in predpostavil, da imajo samski mladi na prehodu v odraslost (ob nadzoru starosti in
spola) značilno višje izraženi dimenziji anksiozne in izogibajoče navezanosti kot tisti, ki so v
ljubezenski zvezi. Z rezultati magistrske raziskave, ki se ujemajo z ugotovitvami sorodnih
raziskav z odraslimi (npr. Mikulincer in Shaver, 2016), sem to hipotezo podprl, saj so samski
mladi na prehodu v odraslost poročali o višje izraženih ne-varnih slogih navezanosti kot njihovi
vrstniki, ki so v dalj časa trajajoči ljubezenski zvezi. Slednji v povprečju pogosteje poročajo o
odsotnosti značilnosti obeh ne-varnih slogov navezanosti, kar naj bi po opredelitvah
konstruktov uporabljenega merskega pripomočka (Fraley idr., 2011) odražalo varni slog
navezanosti. Po eni strani lahko torej samski mladi na prehodu v odraslost v povprečju
pogosteje pričakujejo, da bo njihova potencialna ljubezenske zveza neuspešna, bodo v njej
prizadeti ter se poskušajo izogniti situacijam oz. partnerskim zvezam, ki bi lahko vzbudile
pričakovana negativna čustva (izogibajoči slog navezanosti) kot njihovi vrstniki s stalnim
ljubezenskim partnerjem. Po drugi strani so med samskimi v povprečju višje izražene tudi
značilnosti anksioznega sloga, za katerega je značilna želja po (pretirani) psihološki bližini in
povezanosti s partnerjem ob sočasnih negativnih pričakovanjih in nezaupanju partnerju kot
pri tistih, ki so v dalj časa trajajoči ljubezenski zvezi (Pepping idr., 2018). Pri potencialnih
ljubezenskih partnerjih tovrstne značilnosti posameznikov, ki se kažejo npr. v pretiranem
iskanju potrditve, ljubosumju, očitnem izražanju tesnobe (Pepping idr.), vzbujajo neugodne
odzive in zmanjšujejo njihovo pripravljenost za nadaljevanje partnerskega odnosa v smeri
dolgotrajne ljubezenske zveze. To seveda povečuje verjetnost, da mladi z bolj izraženimi
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značilnostmi anksioznega sloga navezanosti v povprečju dlje časa ali dolgotrajno ostajajo
samski kljub njihovi želji po intimnem in predanem ljubezenskem razmerju.
Avtorji nekaterih raziskav poročajo o porastu pogostosti ne-varnega sloga navezanosti in
upadu pogostosti varnega sloga navezanosti med študenti v ZDA, kar pripisujejo predvsem
upadu njihovih pozitivnih predstav o drugih ljudeh v zadnjih štirih desetletjih (Konrath idr.,
2014). Pred šestimi leti so tudi pogosteje kot študentje leta 1980 poročali, da jim v življenju
ustreza odsotnost tesne čustvene povezanosti. Rezultati magistrske raziskave v Sloveniji
kažejo, da so splošno subjektivno blagostanje in njegovi sestavini v domeni zasebnosti
(psihološko in čustveno blagostanje) v povprečju nekoliko višji pri tistih, ki so tesne čustvene
zveze z ljubezenskim partnerjem na prehodu v odraslost (ali prej) vzpostavili in ohranjali.
Šibke, vendar značilne povezanosti partnerskega stanu s splošnim subjektivnim blagostanjem
in njegovimi zasebnimi vidiki bi lahko pojasnili s tem, da k subjektivnem blagostanju več drugih
dejavnikov, med njimi psiholoških, kot so npr. osebnostne značilnosti in slogi navezanosti.
Nadalje lahko rezultati opravljene magistrske naloge nakazujejo, da sta trenda porasta
samskih in ne-varno navezanih mladih (Konrath idr., 2014) nekoliko povezana, saj se ne-varna
sloga navezanosti zmerno povezujeta s samskim stanom; skupini samskih in tistih v dolgotrajni
ljubezenski zvezi se v slogih navezanosti ob nadzoru spola in starosti značilno razlikujeta. V
okviru izsledkov pričujoče raziskave seveda ne morem neposredno sklepati o vzrokih porasta
samskih in ne-varno navezanih v družbi, lahko pa v tem kontekstu omenim nekatere
sopojavne generacijske spremembe v psiholoških značilnostih mladih posameznikov.
Predvsem izogibajoči slog navezanosti temelji na posameznikovih pozitivnih vidikih sebe in
negativnih vidikih drugih ljudi ter se povezuje s psihološkimi značilnostmi, ki so v zadnjih
desetletjih v populacijah (vsaj) zahodnega kulturnega sveta porastle (Konrath idr., 2014). To
so npr. narcisizem (Lavrič idr., 2011; Naterer idr., 2019; Twenge idr., 2008), individualizem
(Lavrič idr., 2011; Naterer idr., 2019; Twenge, 2006) in samozavest (Twenge in Campbell,
2008). Empatija, ki se negativno povezuje z izogibajočim slogom navezanosti, je upadla
(Konrath, idr., 2011). Navedeni primeri generacijskih sprememb nakazujejo spremembo
vrednot posameznikov v smeri usmerjenosti nase in stran od usmerjenosti na druge (Lavrič
idr., 2011; Naterer idr., 2019), kar je v skladu s porastom izogibajočega sloga navezanosti v
populaciji in porastu dolgotrajno samskih.
Glede na zmerno povezanost zgodnjega sloga navezanosti na starše oz. skrbnike z
njegovim slogom navezanosti v odraslosti (Fraley, 2002) bi lahko k porastu ne-varnih slogov
navezanosti pri odraslih prispevala tudi socializacija in odnos staršev do njihovih otrok. Zgodnji
ne-varni slog navezanosti se razvije v kontekstu starševega nedoslednega in neobčutljivega
odzivanja na dojenčkove potrebe ali zaradi neodzivnosti staršev, ki dojenčku niso dostopni, ko
jih potrebuje oz. ga zavračajo (Cugmas, 2020; Mikulincer in Shaver, 2016). Smiselno bi bilo
predvsem vzdolžno raziskati dejavnike razvoja prvotne navezanosti, npr. permisivni slog
starševstva (Zupančič in Svetina, 2020a), močno vpleteni slog starševstva (Zupančič in Svetina,
2020b), ki se med generacijami staršev povečujeta. Za navedena sloga je sicer značilna
odzivnost, ki pa se ne ujema z otrokovimi potrebami, in pretirano zaščitništvo, kar se povezuje
z razvojem ne-varnih slogov navezanosti, zlasti anksioznega.

Velikih pet osebnostnih značilnosti pri samskih in tistih v dolgotrajni
ljubezenski zvezi
Avtorji raziskav (npr. Eysenck in Wakefield, 1981; Jonason idr., 2015) ugotavljajo
pomembno napovedno vrednost osebnostnih značilnosti pri uspešnosti vzpostavljanja
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ljubezenskega razmerja, njegovega poteka, ohranjanja ter izbire primernega partnerja. Tretje
hipoteze, v kateri sem predpostavil, da bodo imeli samski mladi na prehodu v odraslost (ob
nadzoru starosti in spola) v povprečju nižje izraženo ekstravertnost, odprtost, vestnost in
čustveno stabilnost kot tisti, ki so v dlje časa trajajočem ljubezenskem razmerju, nisem podprl.
Skupini se namreč ob nadzoru spola in starosti nista značilno razlikovali pri samooceni
osebnostnih značilnosti, kot jih opredeljuje model Velikih pet (Costa in McCrae, 1992;
Goldberg, 1993).
Strategije ohranjanja partnerskega razmerja, kot sta jih opisala De Miguel in Buss (2011)
in so predstavljale podlago za predvidene razlike v osebnostnih značilnostih med samskimi in
posamezniki v dolgotrajni ljubezenski zvezi verjetno nimajo tolikšne vloge v vzpostavljanju in
razpletu razmerja, da bi se razlike med skupinama pokazale. To nujno ne pomeni, da osebe, ki
imajo določeno osebnostno značilnost višje izraženo, ne uporabljajo strategij, ki sta jih
predstavila avtorja, in tega tudi nisem preverjal. Poleg tega sem preučeval le pet širokih
dimenzij osebnosti. Podobna izraženost posamezne dimenzije pri več posameznikih namreč
lahko izhaja iz različnih kombinacij izraženosti specifičnih (označevalnih) značilnosti te
dimenzije. Morda nekatere od teh specifičnih lastnosti bolj prispevajo k težnji po oblikovanju
tesnih ljubezenskih zvez in smeri njihovega razvoja kot druge. Ne izključujem tudi možnosti,
da v obravnavanem razvojnem obdobju, ko je po mnenju Arnetta (2000) »demografsko vse
normativno« (način bivanja, izobraževanje/delo, partnerstvo in starševstvo), nestabilnost
(npr. raziskovanje partnerskih razmerij in s tem povezano menjanje partnerjev z začasnimi
»premori« med zvezami), ki v primerjavi z drugimi obdobji razlikovalno opisuje prehod v
odraslost, prispeva k nepomembni vlogi osebnosti v partnerskem stanu. Na slednjo možnost
nakazuje tudi podatek, da je med samskimi udeleženci magistrske raziskave polovica poročala,
da so imeli v preteklosti resno ljubezensko razmerje (v povprečju trajajoče tri leta). Skupina
trenutno samskih pa je bila premalo številčna, da bi preučil razlike v osebnostnih značilnostih
med tistimi, ki so imeli resna partnerska razmerja in tistimi, ki jih niso imeli. Pri tem bi bilo
potrebno upoštevati tudi spol, saj se v povprečju ženske v različnih državah sveta, vključno s
Slovenijo, mlajše vpletejo v resno razmerje kot moški (Walter idr., 2020). Upoštevati bi bilo
potrebno tudi razlog razdora predhodnih zvez, kar je presegalo okvir študije.

Napovedna moč demografskih in osebnostnih značilnosti ter slogov
navezanosti za subjektivno blagostanje
Podobno kot ugotovitve drugih raziskav o dejavnikih subjektivnega blagostanja pri
posameznikih na prehodu v odraslost (npr. Diener idr., 2003; Proctor idr., 2009; Zupančič in
Kavčič, 2017) so demografske značilnosti (spol, starost in partnerski stan) v magistrski raziskavi
pojasnjevale majhen, vendar značilen delež variance subjektivnega blagostanja in njegovih
treh sestavin. Tako kot npr. pri študentkah v Sloveniji (Zupančič in Kavčič, 2017) je imelo tudi
v tej raziskavi Velikih pet osebnostnih značilnosti najmočnejšo vlogo v pokazateljih
subjektivnega blagostanja, in sicer po tem, ko so majhen delež variance že pojasnile
demografske značilnosti. Nadalje je sklop slogov navezanosti še nekoliko (in zanesljivo)
izboljšal napoved subjektivnega blagostanja in njegovih treh sestavin. Rezultati podpirajo oba
dela četrte hipoteze, v kateri sem predpostavil, da bodo pri mladih na prehodu v odraslost
osebnostne značilnosti (Velikih pet dimenzij) prirastno, t. j. preko demografskih značilnosti
(partnerskega stanu, spola in starosti), napovedovale splošno subjektivno blagostanje in vsako
izmed treh sestavin tega blagostanja (H4a) ter da bo slog navezanosti prirastno napovedoval
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vse obravnavane pokazatelje blagostanja, t. j. preko sklopov demografskih in osebnostnih
značilnosti (H4b).
Partnerski stan se je izkazal kot pomemben posamičen napovednik splošnega
subjektivnega blagostanja in njegovih treh sestavin, ko v model ni bil vključen sklop slogov
navezanosti (model 2). Po tem (model 3) je partnerski stan ohranil značilno napovedno
vrednost le za čustveno blagostanje. Mladi v partnerski zvezi torej tudi neodvisno od njihovega
sloga navezanosti pogosteje doživljajo pozitivna čustva in življenje kot zanimivo ter poročajo
o večjem zadovoljstvu z življenjem oz. izražajo višjo raven hedonskega blagostanja. Doprinos
partnerstva k čustvenemu blagostanju mladih bi verjetno lahko vsaj delno pripisali
povezanosti trenutnega ljubezenskega razmerja z doživljanjem močnih pozitivnih čustev in
hedonskih užitkov, ki je neodvisno od sloga navezanosti posameznika. Tako je npr. spolna
dejavnost pogostejša v partnerskih zvezah kot med samskimi mladimi in je ena izmed
dejavnosti, ki se najmočneje povezujejo s pozitivnim čustvovanjem (Kahneman, 2004).
Partnerski stan ob upoštevanju osebnostnih značilnosti in sloga navezanosti nima
pomembne vloge v splošnem subjektivnem in evdaimonskem blagostanju (psihološkem in
socialnem) sodelujočih mladih na prehodu v odraslost. Razlike v splošnem in psihološkem
blagostanju med samskimi in tistimi v partnerski zvezi se tako verjetno pojavljajo zaradi
povezav samskega stanu z ne-varnima slogoma navezanosti, ki se negativno povezujeta s
pokazatelji blagostanja. Ugotovitev je pomembna z vidika vsaj zmerne razvojne stabilnosti
prvotne kakovosti navezanosti na skrbnika, saj se značilnosti zgodnjega sloga navezanosti
ohranjajo in se odražajo tudi v drugih tesnih medosebnih odnosih odraslosti (Bowlby, 1988;
Cugmas, 2020), in sicer se partnerski stan povezuje z varnim slogom navezanosti, samski stan
pa z ne-varnima slogoma navezanosti. Z vzorci odzivanja prvotnih skrbnikov (npr. občutljivost,
doslednost, dostopnost) na otroka, ki največ prispevajo k razvoju njegove varne navezanosti
(Cugmas, 2020), je tako mogoče že v zgodnjem razvoju oblikovati ugodne temelje, ki do neke
mere in posredno (preko razvojne stabilnosti sloga navezanosti) prispevajo h kasnejšim
pozitivnim razvojnim izidom, na podlagi katerih (med drugim) posamezniki ovrednotijo svoje
subjektivno blagostanje.
Med posamičnimi napovedniki sta se izogibajoči in anksiozni slog navezanosti nizko do
zmerno negativno povezovala s pokazatelji subjektivnega blagostanja; s povečanjem njune
izraznosti je tudi ob upoštevanju demografskih in osebnostnih značilnosti upadala raven teh
blagostanj (z izjemo neznačilne zveze izogibajočega sloga s socialnim blagostanjem). Verjetno
so večja občutljivost na zavrnitev, strah pred osamljenostjo in pomanjkanjem opore s strani
potencialnega partnerja pri posameznikih z izraženim anksioznim slogom navezanosti ali
zaviranje potrebe po psihološki bližini, neprijetna občutja ob intimnosti in pretirano zanašanje
nase pri posameznikih z izraženim izogibajočim slogom navezanosti značilnosti, ki zmanjšujejo
splošno subjektivno blagostanje in njegove zasebne vidike (čustveno in psihološko
blagostanje). To seveda ne pomeni, da nekateri samski ne izražajo značilnosti varne
navezanosti. Pepping in sodelavci (2018) ugotavljajo, da dolgotrajno samski stan pri nekaterih
posameznikih ni povezan z ne-varnim slogom navezanosti, temveč predstavlja njihovo osebno
odločitev. Pri slednjih se samski stan povezuje z zadovoljstvom s tem stanom, občutji
izpolnjenosti in neodvisnosti, kar se ujema z rezultati magistrske raziskave, saj ob upoštevanju
ne-varnih slogov navezanosti v analizi partnerski stan ne napoveduje splošnega subjektivnega
blagostanja in evdaimonskega blagostanja. Varno navezani samski posamezniki zadovoljstvo
s samskim stanom pripisujejo kakovostnim tesnim odnosom s člani družine in prijatelji,
medtem ko potreb po navezanosti ne zanikajo in so usmerjeni v osebe, s katerimi niso v
dolgotrajnem ljubezenskem razmerju (Spielmann idr., 2013a). Kljub navedenemu pa
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dolgotrajno ljubezensko partnerstvo večini mladih na prehodu v odraslost in v zgodnji
odraslosti predstavlja pomemben cilj v njihovem življenju (Cohen idr., 2003; Zupančič in
Svetina, 2020b) ter eno izmed temeljnih razvojnih nalog v obdobju prehoda v odraslost
(Arnett, 2000).
Pet osebnostnih dimenzij je doprineslo k največjemu deležu pojasnjene variance
subjektivnega blagostanja in njegovih treh sestavin. Kot najmočnejša napovednika sta se
izkazala čustvena stabilnost (nizka raven nevroticizma) in ekstravertnost. Te napovedne zveze,
kot tudi šibkejši pomembni osebnostni napovedniki (vestnost, sprejemljivost in odprtost)
obravnavanih pokazateljev blagostanja, so na splošno dosledni z ugotovitvami predhodnih
raziskav (npr. Steel idr, 2008; Zupančič in Kavčič, 2017). Pomembno vlogo ekstravertnosti in
čustvene stabilnosti v subjektivnem blagostanju bi lahko pojasnili z biološko pogojenimi
sistemi, ki pri posameznikih motivirajo vedenje in se povezujejo tako z osebnostnimi
značilnostmi kot tudi s subjektivnim blagostanjem, in sicer z vedenjskim sistemom izogibanja
in vedenjskim sistemom približevanja (Gray, 1990). Vedenjski sistem približevanja se povezuje
z ekstravertnostjo in vedenje posameznika spodbuja v smeri pridobivanja nagrad preko
doživljanja pozitivnih čustev, medtem ko se vedenjski sistem izogibanja povezuje z
nevroticizmom in vedenje izogibanja spodbuja z zaznavanjem nevarnosti, neugodja in kazni
preko negativnega čustvovanja. Nadalje so povezave ekstravertnosti in nevroticizma s
subjektivnim blagostanjem odraz prekrivajoče biološke podlage v nevroloških strukturah (npr.
amigdala, hipokampus) in nevrotransmiterjih (npr. dopamin) (pregled v: Steel idr., 2008). Večji
pretok krvi v možganskih strukturah amigdali, hipokampusu, prefrontalni skorji in anteriorni
cingularni skorji se npr. povezuje tako s subjektivnim blagostanjem kot tudi ekstravertnostjo
(Cloninger, 2000). Možne so tudi posredne razlage (preko vedenjskih poti) povezav
osebnostnih značilnosti s subjektivnim blagostanjem (pregled v: Ozer in Benet-Martínez, 2006;
Steel idr., 2008), saj se osebnostne značilnosti povezujejo z določenimi življenjskimi izkušnjami
in dogodki, ki bi se lahko navezovali na subjektivno blagostanje posameznika. Bolj ekstravertni
posamezniki naj bi tako zaznavali in razlagali izkušnje bolj pozitivno, se bolj pozitivnih tudi
spominjali in pozornost usmerjali v iskanje pozitivnih situacij/dogodkov, tisti z višje izraženim
nevroticizmom pa naj bi življenjske izkušnje doživljali in predvidevali bolj negativno (Caspi in
Shiner, 2006), kar se ujema z napovedjo višje ravni subjektivnega blagostanja bolj
ekstravertnim posameznikom in napovedjo njegove nižje ravni manj čustveno stabilnim
posameznikom.
Povezave vestnosti, sprejemljivosti in odprtosti s subjektivnim blagostanjem verjetno
potekajo preko vedenjskih poti, t. j. preko vključevanja posameznikov v različne življenjske
situacije, medosebne interakcije in odnose ter načina zaznave/razlage pomembnih življenjskih
dogodkov (Ozer in Benet-Martínez, 2006). Tako bi lahko npr. višje izražena odprtost
(dovzetnost za novosti, radovednost, nagnjenost k iskanju in vključevanju v nove izkušnje), ki
se je izkazala kot šibek napovednik splošnega in psihološkega blagostanja na prehodu v
odraslost, za katerega je značilna nestabilnost in podaljšano raziskovanje identitete (Arnett,
2000, 2006), prispevala k pospešenemu razvoju identitete na več področjih, samostojnosti in
samoznane kompetentnosti (Zupančič in Kavčič, 2017), s tem pa k sestavinam psihološkega
blagostanja (npr. zaznano obvladovanje okolja, smiselnost življenja, osebna rast). Nadalje se
nizka vestnost (kot razmeroma močan »negativen« napovednik psihološkega blagostanja in
šibek napovednik drugih dveh sestavin v pričujoči raziskavi) povezuje z odlaganjem
dolgoročnih obveznosti zaradi kratkotrajnih užitkov (npr. Caspi in Shiner, 2006). Tako vedenje
lahko neugodno vpliva na doseganje bolj oddaljenih ciljev ali ciljev, ki bolj dolgotrajno
izpolnjujejo posameznikovo življenje in ga osmišljajo. Sprejemljivost se je izkazala kot šibek
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napovednik le socialne sestavine subjektivnega blagostanja, kar bi lahko pojasnjevali z višjo
izraženo konformnostjo pri bolj sprejemljivih posameznikih in njihovo težnjo po prilagajanju
družbeno sprejemljivemu vedenju (DeYoung idr., 2002). Tako bolj sprejemljivi posamezniki
(višje izražen altruizem, skromnost, odkritost, dobrosrčnost in zaupljivost, Costa in McCrae,
1992) družbo verjetno zaznavajo kot bolj oporno, z večjim potencialom za pozitiven razvoj nje
same, kot tudi njenih članov, in se v njej počutijo sprejete ter varne, kar predstavlja vidike
socialnega blagostanja (Keyes, 2002).

Omejitve raziskave in smernice za nadaljne raziskovanje
Opravljena raziskava ima določene omejitve, ki jih je potrebno upoštevati pri interpretaciji
in posploševanju ugotovitev. Ena izmed omejitev je nereprezentativnost vzorca. Vprašalnike
je izpolnil večji delež žensk kot moških ter več študentov (študenti in študenti, ki opravljajo
študentsko delo) kot zaposlenih (zaposleni za skrajšan delovni čas in zaposleni za polni delovni
čas), kot bi pričakovali na podlagi populacijskih podatkov (SURS, 2020b). Zbiranje podatkov je
potekalo z metodo snežne kepe preko spletnih družbenih omrežij, kar pomeni, da je vzorec
omejen na posameznike, ki ta omrežja uporabljajo (verjetno sicer velika večina mladih na
prehodu, npr. Kowal idr., 2020). Hkrati so v dosegu oseb, ki so povezavo do baterije
vprašalnikov delile naprej. Delež samskih v vzorcu je bil zelo podoben deležu mladih na
prehodu v odraslost, ki so v zadnjih sedmih letih sodelovali v različnih slovenskih raziskavah
(npr. Kavčič in Zupančič, 2019; Komidar idr., 2014, 2016; Zupančič idr., 2014). V prihodnjih
raziskavah bi bilo zaželeno podatke zbrati pri reprezentativnem vzorcu mladih in v papirni
obliki, kar je trenutno glede na izredne razmere epidemije praktično nemogoče. Poleg tega so
bili verjetno udeleženci v času izpolnjevanja vprašalnikov vsaj nekoliko pod vplivom tega
zgodovinsko normativnega dogodka. To sicer verjetno vpliva na ugotovljene povprečne
vrednosti pri posameznih merskih pripomočkih (posebej pri subjektivnem blagostanju), ne pa
nujno na povezave med merjenimi značilnostmi. Ne glede na to so bili vsi podatki zbrani po
začetku epidemije; nastale okoliščine so predstavljale vsaj objektivno enake zunanje omejitve
za vse sodelujoče. Kljub temu so morda začetne medosebne razlike med njimi moderirale
učinek stresa na njihovo subjektivno blagostanje. Manj čustveno stabilni posamezniki, ki so
npr. manj odporni na zunanje stresorje, bi lahko poročali o (bistveno) nižjih ravneh
subjektivnega blagostanja kot v običajnih okoliščinah, bolj čustveno stabilni pa ne, kar bi
povečalo razlike med njimi in bi lahko precenilo povezave zaradi povečane variabilnosti.
S pomočjo uporabljenih vprašalnikov so se sodelujoči ocenjevali sami, kar povečuje
verjetnost socialno zaželenih odgovorov in drugih spoznavnih napak. Določenim napakam
(utrujenost, učinek zaporedja) sem se poskušal izogniti z razmeroma kratko baterijo merskih
pripomočkov in naključnim vrstnim redom prikaza vprašalnikov za vsakega udeleženca. V
prihodnje pa bi morebitno popačenost rezultatov zaradi samoocenjevanja lahko nadzorovali
z metodo več ocenjevalcev, pri kateri posameznika ocenjuje več oseb, npr. starši, partner,
prijatelji, in s preverjanjem navzkrižnih povezav (npr. osebnostne značilnosti pri ciljnem
posamezniku oceni ena oseba, slog navezanosti pa druga in obratno).
Mladi na prehodu v odraslost nadaljujejo z raziskovanjem identitete na ljubezenskem
področju svojega življenja in pri tem menjajo partnerje ter se vpletajo v različna razmerja z več
partnerji (Arnett, 2000; Shulman in Connolly, 2013), kar v raziskavi nisem preučeval. Sicer sem
tiste, ki so poročali, da so samski, vprašal o številu preteklih zvez in trajanju najdaljše, vendar
teh značilnosti v analizah nisem upošteval, ker so se tako podvzorci trenutno samskih bistveno
zmanjšali in sem ocenil, da podrobnejše analize ne bi bile smiselne. Poleg tega število in
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trajanje partnerskih zvez ne vključuje njihove psihosocialne kompleksnosti. V prihodnjih
raziskavah bi bilo primerno, da bi mladi na prehodu v odraslost svoja ljubezenska razmerja
opredelili sami in tako njihovi odgovori ne bi bili omejeni zgolj na resno zvezo ali samski stan.
Upoštevanje različnih vrst (preteklih in trenutnih) ljubezenskih odnosov na prehodu v
odraslost v analizah bi vsekakor bolje osvetlilo njihovo vlogo v razvoju psiholoških značilnosti,
vključno s sestavinami subjektivnega blagostanja.
Vzorec mladih na prehodu v odraslost je bil zbran z enkratnim zbiranjem podatkov, kar
onemogoča ugotavljanje razvojnih sprememb in njihovih učinkov na razvojne izide.
Obravnavano obdobje je tudi demografsko bolj raznovrstno kot druga razvojna obdobja
(Arnett, 2000), zato bi bilo v prihodnje optimalno uporabiti vzdolžni pristop in spremljati
psihološke značilnosti demografsko različnih skupin posameznikov (npr. zaposleni, študenti) v
času. M. Zupančič in T. Kavčič (2017) sta npr. preučevali spremembe v osebnostnih
značilnostih pri slovenskih študentkah in vlogo teh sprememb v kasnejšem subjektivnem
blagostanju. Morebitne spremembe v izraženosti slogov navezanosti na prehodu v odraslost
pa so tako v Sloveniji kot tudi v tujini zaenkrat neraziskane. Slovenski avtorici sta se
osredotočili predvsem na vzdolžne napovedne zveze osebnostnih značilnosti s subjektivnim
blagostanjem in njegovimi tremi sestavinami. Smiselno bi bilo preučiti tudi spremembe v
smeri osebnostne zrelosti v povezavi s spremembo v partnerskem stanu, kot sta to v osemletni
vzdolžni študiji storila Neyer in Lehnart (2007), in sočasno upoštevati morebitne spremembe
v izraženosti slogov navezanosti.
Kljub navedenim pomanjkljivostim magistrsko delo dopolnjuje spoznanja na področjih
razvojne psihologije in psihologije osebnosti v obdobju prehoda v odraslost. Ugotovitve M.
Zupančič in T. Kavčič (2017), ki sta povezavo med osebnostnimi značilnostmi in subjektivnim
blagostanjem raziskovali pri slovenskem vzorcu študentk, pričujoča raziskava dopolnjuje z
vključitvijo moških in zaposlenih mladih na prehodu v odraslost. Slednja se dodatno
osredotoča na partnerski stan in slog navezanosti ter prva pri slovenskem vzorcu mladih na
prehodu v odraslost v napovedne zveze med partnerskim stanom in subjektivnim
blagostanjem vpelje osebnostne značilnosti in slog navezanosti. Ugotovitve prikažejo
potencialne dejavnike tveganja za nižje subjektivno blagostanje in njegove tri sestavine oz.
tiste, ki se s subjektivnim blagostanjem povezujejo pozitivno.
Raziskava je doprinesla k prepoznavanju pomembnosti nekoliko manj raziskanega
področja na prehodu v odraslost, in sicer vse bolj pogoste nerazrešenosti razvojne naloge
oblikovanja razmeroma trajnega ljubezenskega partnerja. Ne-varni slog navezanosti sem
prepoznal kot enega izmed dejavnikov, ki bi k temu lahko prispeval.
Ugotovitve magistrskega dela odpirajo tudi nova raziskovalna vprašanja. V raziskavi sem
se osredotočil zgolj na en vidik partnerskih razmerij, t. j. na razmeroma dolgotrajne
ljubezenske zveze, kolikor so pač te na prehodu v odraslost glede na starost mladih lahko
dolgotrajne. Povezave med bolj površinskimi, manj intimnimi, kratkotrajnejšimi in drugimi
razmerji, ki so pogosta v tem razvojnem obdobju (Shulman in Connolly, 2013) ter subjektivnim
blagostanjem, osebnostnimi značilnostmi in slogi navezanosti, kot tudi interakcije med njimi,
ostajajo neraziskane. Prav tako sem se osredotočili na nadredne dimenzije osebnosti in
subjektivnega blagostanja. Bolj poglobljen vpogled v raziskovano tematiko bi nam omogočila
raba dolge oblike vprašalnika subjektivnega blagostanja (MHC-LF; Keyes, 2002, 2005, 2007),
ki vključuje ocene faktorjev nižje ravni pri treh sestavinah blagostanja, in vprašalnika, s katerim
lahko ocenimo poddimenzije petih dimenzij osebnosti, npr. vprašalnik Velikih pet faktorjev
osebnosti (BFQ; Caprara idr., 2012).
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Zaključki
V magistrski raziskavi sem raziskoval povezanost partnerskega stanu s subjektivnim
blagostanjem in njegovimi tremi sestavinami pri mladih na prehodu v odraslost. Trend, opazen
po svetu in v Sloveniji, da v zadnjih desetletjih vse več ljudi dalj časa ostaja samskih (SURS,
2020a), ki je predstavljal izhodišče pri oblikovanju raziskovalnega problema, ima potencialne
posledice za subjektivno blagostanje posameznika (Maastekaasa, 1994) in lahko posredno
vpliva na značilnosti ali sredstva, ki so cenjena v družbi, npr. stabilen dohodek, mentalno
zdravje, zakonski stan in daljša življenjska doba (Lyubomirsky idr., 2005). Povezavo trenutnega
partnerskega stanu s subjektivnim blagostanjem sem dopolnil z upoštevanjem osebnostnih
značilnosti in slogov navezanosti mladih na prehodu.
Ugotavljam, da resno, vsaj pol leta trajajoče ljubezensko razmerje pri mladih na prehodu
v odraslost, ki hkrati predstavlja spoprijemanje z eno izmed razvojnih nalog tega obdobja
(Arnett, 2000, 2006), vsaj nekoliko pozitivno prispeva k čustvenemu blagostanju. Prav tako
poleg osebnostnih lastnosti, ki prispevajo največji delež k čustvenemu blagostanju, prispevajo
tudi manj izražene značilnosti ne-varnih slogov navezanosti. Nižja raven subjektivnega
blagostanja (splošnega in obeh sestavin evdaimonskega) pri trenutno samskih mladih v
primerjavi z njihovimi vrstniki, ki so trenutno v resnem ljubezenskem razmerju, pa se ne
pokaže, če pri napovedi (poleg demografskih in osebnostnih značilnosti) upoštevamo
značilnosti njihovih slogov navezanosti. Nižja raven subjektivnega blagostanja pri samskih bi
se torej lahko pojavila (vsaj delno) zaradi povezave samskega stanu z ne-varnima slogoma
navezanosti, ki se negativno povezujeta s pokazatelji blagostanja.
Zmerna povezanost trenutne, vsaj pol leta trajajoče resne ljubezenske zveze z ne-varnimi
slogi navezanosti se ujema z vzporednim trendom vse pogostejšega in daljšega obdobja
samskega stanu ter medgeneracijskega porasta ne-varno navezanih posameznikov v
populaciji (Konrath idr., 2014). Toda samski varno navezani posamezniki ne poročajo o nižjem
subjektivnem blagostanju kot tisti v partnerskem razmerju (Pepping idr., 2018). Zato bi bilo
smiselno usmeriti pozornost v strategije seznanjanja potencialnih staršev, tistih, ki pričakujejo
otroka, in staršev/skrbnikov o pomenu varne navezanosti za različne kasnejše razvojne izide,
prav tako pa o vedenju staršev do otrok, ki sooblikujejo varne oz. ne-varne vzorce navezanosti.
Slednji namreč povečujejo verjetnost za kasnejše neugodne izide tudi v odraslosti.
Osebnostne značilnosti so se, tako kot v sorodnih raziskavah (npr. Zupančič in Kavčič,
2017), med preučevanimi sklopi napovednikov izkazale kot najmočnejši napovednik
subjektivnega blagostanja in njegovih treh sestavin. Na splošno sta subjektivno blagostanje
najmočneje napovedovala ekstravertnost in nevroticizem, in sicer verjetno zaradi
neposrednih bioloških in posrednih vedenjskih poti, ki se povezujejo s pozitivnim in
negativnim čustvovanjem. Razlike v osebnostnih značilnostih med skupinama samskih in tistih
v ljubezenski zvezi se niso pokazale, kar bi verjetno lahko pojasnjevali z več dejavniki. Med
njimi so to npr. manj stabilne partnerske zveze, sicer čustveno močno vpletena in intimna
razmerja, vendar (še) brez načrtovanja ali odločenosti za skupno prihodnost, čeprav jih mladi
lahko pojmujejo kot resne (Shulman in Connolly, 2013), odvisnost razpleta predhodnih
ljubezenskih zvez ne le od osebnostnih značilnosti enega partnerja, temveč od osebnostnih
značilnosti obeh partnerjev in njihove interakcije (Robins idr., 2000), kar je preseglo okvir
raziskave.
Izsledki magistrske raziskave prispevajo k razumevanju hedonskega, obeh sestavin
evdaimonskega in splošnega subjektivnega blagostanja v razmeroma novem razvojnem
obdobju prehoda v odraslost, in sicer z vidika doprinosa partnerske zveze, osebnostnih
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značilnosti in slogov navezanosti. Glede na prečni pristop zbiranja podatkov bi bilo ugotovitve
potrebno podpreti z vzdolžnim spremljanjem in metodo navzkrižnega zamika, ki bi nam
omogočila vpogled v smeri ugotovljenih povezav in pripomogla h nadaljnjemu razumevanju
subjektivnega blagostanja na prehodu v odraslost.
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