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::POVZETEK
Multivariatne analize prostora psihinega blagostanja (PB),
merjenega z lestvicami, ki se nanašajo na  ključnih spremenljivk PB (zadovoljstvo z življenjem, pozitivni afekt, negativni afekt, sprejemanje samega
sebe, medosebni odnosi, avtonomnost, obladovanje okolja, osebnostna rast,
smisel življenja, zadovoljevanje potreb po avtonomiji, povezanosti in kompetentnosti), so jasno pokazale stabilno dimenzionalno strukturo faktorjev
višjega reda. Najstabilnejša je solucija z enim samim generalnim faktorjem
psihičnega blagostanja, ki tvori kontinuum od negativnega k pozitivnemu
splošnemu počutju. Na naslednjem nivoju generalnosti sta dva faktorja,
široki faktor zadovoljstva in široki faktor smisla. Tudi multivariatne analize
postavk, ki sestavljajo omenjene lestvice, dajejo močan generalni faktor, ki
se povsem ujema z generalnim faktorjem lestvic psihičnega blagostanja, na
naslednji ravni generalnosti pa najdemo pet faktorjev (splošno zadovoljstvo,
negativna emocionalnost, pozitivna emocionalnost, odnosi, rast). Vse nadredne dimenzije psihičnega blagostanja so močno povezane s temeljnimi
dimenzijami osebnosti. Prevladujoče mere psihičnega blagostanja so torej
redundantne in imajo veliko skupne variance, ki je odraz močnega generalnega faktorja.
Ključne besede: Subjektivno emocionalno blagostanje, psihološko
blagostanje, hedonski model, eudaimonski model, pozitivna psihologija,
petfaktorski model, velikih pet
ABSTRACT
DIMENSIONS OF WELL-BEING
Multivariate analyses of well-being (WB), measured by the scales indicating 12
representative variables (life satisfaction, positiv aﬀect, negative aﬀect, self-acceptance, interpersonal relations, autonomy, environmental mastery, personal growth,
meaning of life, satisfacton of need for autonomy, need for relatedness, and need
for competence), clearly established a stable latent structure. The most salient solution yielded only one general factor of well-being deﬁned by the continuum from
negative to the positive signs of well-being. On the next level of generality, two
factors appeared, the broad factor of satisfaction and the broad factor of meaning.
The multivariate analyses of 71 scale items also produces a strong general factor,
highly correlated with the scale general factor. The next promising solution resulted
in ﬁve further latent dimensions (life satisfaction, negative emotionality, positive
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emotionality, interpersonal relations, and growth). All extracted higher-order dimensions of WB are substantially associated with the big ﬁve factors of personality
and their superordinated common factors. The psychological models of well-being
are obviously quite redundant sharing the impressive common variance that can
be attributed to the general factor of WB.
Key words: Subjective emotional well-being, psychological well-being, hedonistic
model, eudamonistic model, positive psychology, Five-Factor Model, Big Five
::DIMENZIJE PSIHIČNEGA BLAGOSTANJA
::Uvod
Pojem psihičnega blagostanja ali dobrobiti (well-being) je osrednji konstrukt
pozitivne psihologije. Skupaj s pojmi sreče, dobrega počutja, optimizma,
upanja, zadovoljstva z življenjem in življenjskega smisla se nanaša na glavne
vidike človekovega optimalnega izkustva in optimalnega delovanja, ki sta
predmet raziskovanja v pozitivni psihologiji (pregledno o pozitivni psihologiji
Musek in Avsec, ; obsežen nabor ključnih člankov pa v Snyder in Lopez,
). Skoraj odveč je opomba, da je psihično blagostanje če že ne sinonim
za psihično zdravje, pa njegova jedrna sestavina in s tem ključni psihološki
vidik kakovosti življenja.
V predznanstveni in znanstveni psihologiji seveda najdemo pojmovanja, ki
zadevajo problematiko psihičnega blagostanja. Vsaj dva velika antična ﬁlozofa,
Demokrit in Aristotel sta eksplicitno trdila, da je doseganje sreče temeljni človekov cilj. Lahko bi govorili o dveh pomembnih tradicijah teh pojmovanj, ki
pa se v znatni meri tudi prekrivata med seboj. Prva tradicija govori o psihičnem
blagostanju s hedonskega vidika. Ljudje stremijo k sreči kot dobremu počutju
in uživanju življenja. Najimenitnejši predstavniki zgodnje hedonske tradicije
so prav gotovo hedonisti z Epikurjem na čelu. Aristip je smatral, da je sreča
preprosto vsota naših hedonskih užitkov. Druga tradicija pod vplivom Sokrata
meni, da to ni dovolj, temveč da je za srečo potrebno tudi občutje, da se živi v
skladu z vrlinami, danes bi rekli vrednotami. Za Aristotela je hedonsko uživanje,
brez realizacije vrlin, nekaj vulgarnega, kar naredi iz nas sužnje čutnih užitkov.
Prava sreča je eudaimonia, občutje, da izpolnjujemo splošno veljavno načelo
krepostnega življenja, sledenje notranjemu glasu (sokratovskemu daimonionu),
ki presega egoistično, trenutno in zgolj sami sebi namenjeno čutnost. Res pa
je, da je tudi Epikur, katerega ime je postala (neupravičeno) oznaka za grobi
hedonizem, zatrjeval, da so “užitki duha nad užitki srca”.
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Obe tradiciji, ki sta dobili svoje naslednike tudi med poznejšimi ﬁlozoﬁ
(Hobbes, Bentham), sta se zasidrali tudi v psihologiji (npr. Fromm, ) in
konkretno v pozitivni psihologiji. Tako lahko psihologijo psihičnega blagostanja
razdelimo na dve smeri, dve paradigmi, hedonsko usmerjeno (Kahneman in
sod., ) in eudaimonsko usmerjeno (Ryan & Deci, ).
:Hedonska smer: subjektivno emocionalno blagostanje
Subjektivno emocionalno blagostanje (SEB; angleško “Subjective emotional
well-being”) je opredelil in raziskoval zlasti Diener s sodelavci (Diener, ,
, a, b, , ; Diener in Biswas-Diener, ; Diener in
Diener, ; Diener, Emmons, Larsen in Griﬃn, ). Vsekakor gre za
kompleksen pojav, ki je ga sestavljajo tri temeljne komponente: občutje zadovoljstva z življenjem (kognitivna komponenta), pozitivni afekt in negativni
afekt (emocionalni komponenti). Visoko stopnjo SEB tvorijo torej občutje
zadovoljstva z življenjem, visok pozitivni afekt in nizek negativni afekt.
Raziskovalci opozarjajo tudi na praktični pomen pozitivne psihologije in,
kot pravita Biswas-Diener in Diener (), “narašča pomen subjektivnega
blagostanja v demokratičnem svetu, kjer želimo, da bi ljudje izpolnjevali svoje
življenje tako, kot se zdi vredno njim samim in ne tako, kot sodijo politiki,
avtokrati ali eksperti”. A ljudje ocenjujejo osebno srečo kot izjemno pomemben vidik kakovosti življenja v vseh okoljih in to bistveno bolj kot materialno
blagostanje (Diener, ). Tudi v relativno revnejšem okolju, kot je Indija, so
respondetni npr. ocenjevali na sedemstopenjski lestvici pomen zadovoljstva z
življenjem s povprečno oceno , in srečo z ,. Torej vsekakor precej višje
kot denar (povprečna ocena ,).
Na oblikovanje in vzdrževanje SEB vpliva veliko dejavnikov: genetski, motivacijski, emocionalni, kognitivni, osebnosti, medosebni in drugi. Že dolgo
ugotavljajo pomemben vpliv osebnostnih dejavnikov na SEB (Herringer, ).
Vse temeljne dimenzije osebnosti so dokaj močno povezane s SEB, torej tudi s
psihičnim blagostanjem in zdravjem nasploh, kar jasno izpričuje njihov velik
življenjski pomen. Zlasti ekstravertnost in nevroticizem sta med najboljšimi
napovedovalci SEB (Costa & McCrae, ; Costa, McCrae & Zonderman,
; Diener, ; Diener, ; Diener & Lucas, ; Emmons & Diener,
a,b; Lucas & Diener, ; Schimmack, Oishi, Diener & Suh, ;
Watson & Clark, ). In sicer velja to za vse komponente subjektivnega
blagostanja: pozitivni afekt, negativni afekt in zadovoljstvo z življenjem.
To vsekakor ni presenetljivo, saj je npr. že dolgo znano, da so nevrotične osebe
v povprečju manj zadovoljne z življenjem. Tako sodita višja stopnja negativnega
afekta (emocije kot so bojazen, tesnoba, depresija in občutja krivde) in nižja
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stopnja zadovoljstva z življenjem oziroma srečnosti med osnovne subdimenzije
nevroticizma (Eysenck, , , , ). Oboje najdemo tudi med
komponentami oziroma “faceti” nevroticizma (anksioznost, depresivnost,
jeza/sovražnost) v sklopu modela petih velikih faktorjev osebnosti (Costa &
McCrae, a, b, c). Tudi drugi raziskovalci potrjujejo povezanost
med ekstravertnostjo in SEB (Diener, Sandvik, Pavot, & Fujita, ; Magnus, Diener, Fujita & Pavot, ; Lucas, Diener, Suh & Shao, ; Pavot,
Diener, Fujita, ). V skoraj vseh teh raziskavah izstopa ugotovitev, da je
med komponentami SEB pozitivni afekt povezan z ekstravertnostjo, negativni
afekt pa z nevroticizmom.
Vzroke za povezanost med osebnostnimi dimenzijami in psihičnim
blagostanjem ter zdravjem lahko iščemo tako v okoljskih kot v genetskih
dejavnikih. Upravičeno lahko sodimo, da na SEB vplivajo okoliščine, zaradi
katerih se v svojem življenju bolje ali slabše počutimo, zlasti seveda takrat,
kadar te okoliščine in razmere trajno in močno delujejo. Na drugi strani
je enako gotovo, da nas lahko genetske dispozicije naravnajo, da bomo na
okoliščine gledali bolj optimistično ali pesimistično. Vemo, da so vse pomembne dimenzije osebnosti pod močnim vplivom genetskih faktorjev in
to velja tudi za ekstravertnost in nevroticizem. Jang in sodelavci (a,b)
so ugotovili znatne koeﬁciente heritabilnosti (po večini med , do ,) tudi
za trideset facetnih subdimenzij petih velikih faktorjev (po šest na vsak faktor). Raziskave dalje kažejo, da so štirje od petih velikih faktorji osebnosti
povezani s kakovostjo življenja in življenjskim zadovoljstvom (McCrae &
Costa, ). Osebe, ki so najbolj zadovoljne z življenjem in srečne, imajo
višje vrednosti pri ekstraverziji in nižje pri nevroticizmu, nekoliko bolj pa
nagibajo tudi k vestnosti in prijetnosti. Kot se je pokazalo, le odprtost ni v
povezavi z občutjem zadovoljstva v življenju. Odprte osebe kažejo sicer več
čustev, a tako pozitivnih kot negativnih.
:Eudaimonska smer: psihološko blagostanje
Druga paradigma v raziskovanju psihičnega blagostanja je bliže eudaimonski tradiciji. Njeno znanstveno psihološko pot začrtavajo že eksistencialni,
fenonomenološki in humanistični psihologi ter njihovi predhodniki, zlasti
vsi tisti, ki govore o samoaktualizaciji (Jung, Goldstein, Maslow, Rogers) in
o življenjskem smislu (Frankl). Lahko smo ponosni, da je tej paradigmi pri
nas veliko prispeval Trstenjak s svojim poljudnim a globokim spisom Človek
in sreča (). Zastopniki te paradigme so novo, pozitivno psihološko obliko
eudaimonske smeri povezali predvsem s pojmom psihološkega blagostanja.
Psihološko blagostanje (angl. psychological well-being) zajema več kategorij
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kot je subjektivna ocena emocionalnega in kognitivnega zadovoljstva (Ryﬀ,
; Ryﬀ & Singer, ).
Jahoda () je bila verjetno prva avtorica, ki je pri proučevanju pozitivnega
psihičnega zdravja analizirala obstoječo znanstveno literaturo o spremenljivkah,
povezanih z normalnim, optimalnim psihičnim delovanjem na eni strani in
patološkim psihičnim in emocionalnim funkcioniranjem na drugi strani. Za
razliko od raziskav, ki so se prevladujoče osredotočale le na patološko delovanje
in normalno funkcioniranje kot odsotnost patološkega, je avtorico zanimalo
predvsem optimalno oziroma uspešno funkcioniranje v vsebinskem smislu,
ne zgolj kot odsotnost negativnega.
Pozneje je Ryﬀ (; Ryﬀ in Keyes, ) na podlagi analize obstoječe
literature v zvezi s psihičnim zdravjem oblikovala vprašalnik s šestimi lestvicami, ki po njenem mnenju obsegajo vse bistvene značilnosti psihičnega
zdravja, in sicer so to;
- sprejemanje samega sebe,
- pozitivni odnosi z drugimi,
- avtonomnost,
- obvladovanje okolja,
- smisel življenja in
- osebnostna rast.
Te dimenzije so hkrati dimenzije psihičnega blagostanja in psihičnega zdravja.
Po mnenju avtorice in njenih sodelavcev (Ryﬀ in Keyes, ) je potrebno,
upoštevaje izsledke pozitivne psihologije, poleg komponent, ki zajemajo pozitivne aspekte emocionalnega in kognitivnega doživljanja, v model psihičnega
blagostanja zajeti dimenzije odnosov, osebnostne rasti in življenjskega smisla,
brez katerih ne moremo opredeliti psihičnega zdravja. Nekdo se lahko čuti
srečnega, vendar ima do drugih sovražen in nasilen odnos – vsekakor ga ne
moremo ocenjevati kot psihično zdravo osebo. Za deﬁnicijo psihološkega
blagostanja in zdravja torej zgolj subjektivno občutje sreče ni dovolj.
Nekako med obema paradigmama se giblje model samodeterminacije Ryana
in Decija (Ryan in Deci, ). Po tem modelu so dimenzije PB dejavniki, ki
spodbujajo psihično blagostanje, vendar ga ne opredeljujejo. Model predvideva, da je temeljni dejavnik, ki deluje tako na SEB kot na PB zadovoljevanje
temeljnih človekovih potreb.
:Struktura psihičnega blagostanja: dimenzije združenega prostora SEB in
PB
V dosedanjih raziskavah so bili raziskovalci pozorni zlasti na tiste dimenzije
psihičnega blagostanja, ki opredeljujejo vsakega izmed temeljnih modelov,
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hedonskega (dimenzije SEB) in eudaimonskega (PB), vključno s komponentami modela samodeterminacije. Pomembno pa je vprašanje, koliko imajo
dimenzije teh modelov skupnega, koliko se povezujejo med seboj. Prav lahko
bi se npr. izkazalo, da je v opisanih modelih veliko redundantnega. V tej
raziskavi sem zato skušal poiskati empirično utemeljen odgovor na to vprašanje. Zanimalo me je, katere dimenzije se pojavljajo v skupnem prostoru
SEB in PB in kako se strukturirajo v tem prostoru. Gre skratka za vprašanje,
kakšna je dimenzionalna struktura prostora celotnega psihičnega blagostanja
in njena hierarhija. Ta cilj sem skušal doseči z ustreznimi multivariatnimi
analizami omenjenega prostora, pri čemer sem domneval, da spremenljivke
SEB in PB relativno močno korelirajo znotraj vsakega modela, domneval pa
sem, da precej korelirajo tudi med seboj, morda dovolj, da je njihov skupni
imenovalec nekak generalni faktor psihičnega blagostanja. Prav tako sem
domneval, da bodo dimenzije na nižjem nivoju generalnosti v veliki meri, če
ne povsem ustrezale že znanim dimenzijam, ki so jih znotraj obeh modelov
ugotavljali že doslej.
:Dimenzije psihičnega blagostanja in osebnost
Vsi pomembnejši raziskovalci se strinjajo, da se psihično blagostanje povezuje
z osebnostnimi dimenzijami. Zato bi bilo v našem primeru zanimivo videti,
kakšne so povezave ugotovljenih dimenzij psihičnega blagostanja z dimenzijami osebnosti (pet velikih in njihovi nadredni faktorji). Na podlagi številnih
dosedanjih raziskav (Costa & McCrae, ; Costa, McCrae & Zonderman,
; Diener, ; Diener, ; Diener & Lucas, ; Emmons & Diener,
a,b; Herringer, ; Lucas & Diener, ; Schimmack, Oishi, Diener
& Suh, ; Watson & Clark, ) lahko domnevamo, da bodo tudi dimenzije psihičnega blagostanja, ki jih bomo odkrili v tej raziskavi, pomembno
korelirale z dimenzijami osebnosti.
::METODA
::Oblikovanje raziskave
Empirično raziskavo smo načrtovali kot korelacijsko in multivariatno raziskovanje spremenljivk, ki tvorijo tri glavne submodele PB, v raziskavo pa so
bile vključene tudi temeljne dimenzije osebnosti po petfaktorskem modelu
in njihovi nadredni faktorji.
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::Udeleženci
V raziskavo je bila vključena  oseba obeh spolov in vseh starostnih
razredov. V vzorcu je bilo  moških in  žensk. Gre za osebe v razponu
od  do  let, z aritmetično sredino , let in s standardno deviacijo
, let.
::Aparat
Lestvica zadovoljstva z življenjem SWLS (Satisfaction With Life Scale,
Diener, Emmons, Larsen in Griﬃn, ) meri splošno zadovoljstvo z življenjem. Predstavlja kognitivni aspekt zadovoljstva z življenjem. Rezultat na
lestvici lahko označimo kot posameznikovo globalno oceno kvalitete svojega
življenja glede na osebne kriterije. Lestvico sestavlja pet postavk, na katere
mora udeleženec odgovoriti na lestvici od  (sploh ne drži) do  (popolnoma
drži). Za skupni rezultat seštejemo odgovore na vseh pet postavk. Pavot in
Diener () navajata dobre koeﬁciente notranje konsistentnosti (α=,
do ,) in zanesljivosti v času (r test-retest =, do ,). V našem vzorcu smo
dobili α = ,.
Lestvica pozitivnega in negativnega afekta PANAS (The Positive and
Negative Aﬀect Schedule, Watson, Clark in Tellegen, ). PANAS vsebuje
dve lestvici. Lestvica pozitivnega afekta je sestavljena iz  postavk in meri
stopnjo občutkov entuziastičnosti, aktivnosti, budnosti… Lestvica negativnega
afekta je ravno tako sestavljena iz  postavk. Nanaša se na množico različnih
negativnih čustvenih stanj, vključno s sovraštvom, zaničevanjem, gnusom,
občutki krivde, strahom in nervoznostjo. Udeleženci morajo na ocenjevalni
lestvici od  do  označiti, kako pogosto na splošno doživljajo posamezno
čustveno na splošno. Avtorji poročajo o koeﬁcientih notranje konsistentnosti
α=, do , za lestvico pozitivnega afekta (v našem vzorcu α = ,) in
α=, do , za lestvico negativnega afekta (v našem vzorcu α = ,), za
zanesljivost v času pa korelacije rtest-retest =, do , za lestvico pozitivnega
afekta in rtest-retest =, do , za lestvico negativnega afekta.
Vprašalnik Velikih pet BFI (Big Five Inventory, John & Srivastava, ).
Vprašalnik vsebuje  postavk, ki merijo pet velikih faktorjev osebnosti: ekstravertnost, prijetnost, vestnost, nevroticizem in odprtost. Postavke se ocenjujejo
na petstopenjski lestvici (Likertovega tipa) od  (povsem se ne strinjam) do 
(povsem se strinjam). Vprašalnik ima dobre merske karakteristike, med njimi
visoko konvergentno veljavnost tako z drugimi samoocenjevalnimi instrumenti
kot z ocenami drugih oseb in prav tako zelo zadovoljivo zanesljivost (John
& Srivastava, ).
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Lestvica PWBS (Psychological Well-being Scale; Ryﬀ, , ; Ryﬀ
& Keyes, ). Z njo smo merili šest komponent psihološkega blagostanja:
sprejemanje sebe, pozitivni odnosi z drugimi, avtonomnost, obvladovanje
okolja, življenjski smisel in osebnostna rast. Izvirna lestvica vsebuje  vprašanj, na katera se odgovarja s pomočjo šeststopenjske ocenjevalne lestvice in
ima dobre merske karakteristike. V tej raziskavi je bila uporabljena skrajšana
oblika s  postavkami. Kljub temu je zanesljivost posameznih lestvic ostala
zadovoljiva, razen pri lestvici avtonomije, kjer je Cronbachov alfa koeﬁcient
le ,, se giblje v rangu od , do ,.
Lestvica BPNS (Basic Psychological Needs Scale; Gagne, ; La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci, ), je bila uporabljena za merjenje
treh komponent samodoločenosti, torej zadovoljenosti temeljnih potreb po
avtonomiji, povezanosti in avtonomnosti. Vprašalnik zajema  postavk, ki
se ocenjujejo na sedemstopenjski ocenjevalni lestvici. Omenjeni raziskovalci
navajajo dobre merske karakteristike.
Lestvica SISE (Single-Item Self Esteem Scale; Robins, Hendin & Trzesniewski, ). Prevedena lestvica SISE je bila uporabljena za merjenje
samospoštovanja. Sestavlja jo postavka “Imam visoko samospoštovanje”, na
katero se odgovarja na sedemstopenjski ocenjevalni lestvici. Lestvica visoko
korelira z drugimi lestvicami samospoštovanja.
::Postopek
Udeleženci so preko spleta anonimno izpolnili vse merske instrumente,
ki so bili prirejeni za spletno testiranje. Dobljeni podatki udeležencev so bili
šifrirani in obdelani z ustreznimi statističnimi metodami. Predvsem smo
uporabili izračune korelacij in multivariatne analize vse s pomočjo statističnih
programskih paketov SPSS  (SPSS  for Windows) in LISREL ..
::REZULTATI IN DISKUSIJA
Raziskovalne izsledke bom prikazal v dveh večjih razdelkih. Prvi zajema
samo dimenzionalno strukturo psihičnega blagostanja, drugi pa povezave
med dimenzijami psihičnega blagostanja in dimenzijami osebnosti.
Preglednica  prikazuje korelacije med  spremenljivkami, ki reprezentirajo
prevladujoče modele psihičnega blagostanja. Kot vidimo, so vse korelacije
visoko signiﬁkantne (na nivoju ,), med njimi sploh ne najdemo nizkih
korelacij, veliko jih presega vrednost , in nekatere celo vrednost ,! Vse
spremenljivke korelirajo med seboj pozitivno razen negativnega afekta, ki z
vsemi ostalimi korelira negativno. Če bi torej obrnili predznak negativnemu
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afektu (tako da bi imel nizek NA višji skor), bi dobili same pozitivne korelacije,
ki močno spominjajo na “positive manifold”, tako znan iz študij inteligentnosti, ki so dale g-faktor.
Preglednica 1: Korelacije med 12 spremenljivkami, ki tvorijo merjeni prostor
psihičnega blagostanja.
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Lahko torej pričakujemo, da se bo tudi na polju psihičnega blagostanja pojavil
nekak generalni faktor? Da bi raziskali strukturo psihičnega blagostanja, smo
izvedli več faktorskih analiz in drugih mujltivariatnih analiz, med katerimi
bomo tukaj omenili le najpomembnejše. Vse eksploratorne faktorske analize
smo opravili s pomočjo metode glavnih komponent in z rotacijo Promax.
Faktorska analiza  lestvic psihičnega blagostanja nam resnično ponuja
nekaj takšnega, kot je generalni faktor psihičnega blagostanja. Po klasičnem
Kaiserjevem kriteriju lahko izločimo samo dva faktorja, ki pojasnjujeta ,
izvorne variance  spremenljivk, a od tega prvi faktor sam kar , odstotkov.
Prvi izločeni faktor torej skorajda marginalizira ostale faktorje; to potrjuje
tako test drobirja (“scree test”), kot tudi konﬁrmatorna faktorska analiza 
spremenljivk, ki že nakazuje utemeljenost nemodiﬁciranega enofaktorskega
modela (glej sliko ). Ker lahko računamo, da so napake merjenja spremenljivk
korelirane zaradi delovanja dejavnika socialne zaželenosti ter semantičnih
skladnosti med postavkami, se zdijo upravičene tudi programsko sugerirane
modiﬁkacije. V tem primeru pridobi modiﬁcirani model zelo dobre indikatorje
veljavnosti (hi kvadrat = , pri  stopnjah svobode; p = ,; RMSEA
= ,; NFI = ,; CFI = ,).
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Slika 1. Konﬁrmatorna faktorska analiza enofaktorske solucije za 12 spremenljivk. Prikazani model kaže na veljavnost predpostavljene enofaktorske solucije,
ki nakazuje obstoj generalnega faktorja psihičnega blagostanja.
Preglednica , ki kaže nasičenja  spremenljivk s faktorji pri dvofaktorski in enofaktorski soluciji eksploratorne faktorske analize, močno sugerira
obstoj generalnega faktorja. Vse spremenljivke namreč krepko korelirajo z
vsemi izločenimi faktorji, pri tem pa je tudi korelacija med prvim in drugim
faktorjem pri dvofaktorski soluciji kar ,. V čem so sploh omembe vredne
razlike med obema faktorjema? To bomo ugotovili, če pogledamo spremenljivke, katerih nasičenji z obema faktorjema se najbolj razlikujejo. V oči nam
pade, da se povezanost, pozitivni odnosi z drugimi in zadovoljstvo z življenjem
bistveno bolj povezujejo s prvim faktorjem, pozitivni afekt, sprejemanje sebe,
osebnostna rast in še zlasti eudaimonična avtonomnost pa se bistveno bolj
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povezujejo z drugim faktorjem. Kot kaže, so spremenljivke hedonističnega in
samodeterminacijskega modela nekoliko bolj zajete v prvem faktorju, nekatere spremenljivke eudaimoničnega modela in pozitivni afekt pa so močneje
povezane z drugim faktorjem. Zato smo interpretirali prvi faktor kot široki
faktor zadovoljstva in drugega kot široki faktor smisla. Prvi je nekoliko bliže
hedonističnemu in samodeterminacijskemu blagostanju, drugi pa eudaimoničnemu, oba pa sta dokaj uravnoteženo povezana z generalnim faktorjem
blagostanja (prvi korelira z njim ,, drug pa ,).
Preglednica 2: Nasičenja 12 spremenljivk psihičnega blagostanja z dvema faktorjema (dvofaktorska solucija) in z enim faktorjem (enofaktorska solucija).
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Obstaja še ena možnost, da preskusimo stabilnost dobljenih dimenzij psihičnega blagostanja, zlasti generalnega faktorja blagostanja. Gre za faktorsko
analizo vseh postavk, ki jih zajemajo uporabljene mere psihičnega blagostanja. Namesto  spremenljivk, dobimo tako kar  spremenljivk psihičnega
blagostanja. Kot vidimo iz slike , prvi faktor ponovno močno odstopa
od ostalih in sam pojasnjuje , odstotka celotne variance v korelacijski
matriki, poleg tega pa se po testu drobirja nakazuje kot priporočljiva tudi
petfaktorska solucija. Fakor, ki ga dobimo po enofakorski soluciji je identičen
z generalnim faktorjem, ki smo ga prej dobili s faktorizacijo  lestvic. Njuna
medsebojna korelacija je ,, kar pomeni dokončno potrditev obstoja generalnega faktorja psihičnega blagostanja. Vsebinsko pa je vsekakor zanimiva
tudi petfaktorska solucija. Pet faktorjev pojasnjuje , odstotkov celotne
izvorne variance. Zaradi lažje interpretacije teh faktorjev je treba analizirati
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nasičenja spremenljivk, še bolj zgoščeno vsebinsko razlago pa dobimo, če
si pogledamo korelacije petih izločenih faktorjev z  osnovnimi spremenljivkami, torej s (pod)lestvicami uporabljenih mer psihičnega blagostanja.
Prikazuje jih preglednica .
Preglednica 3: Korelacije mer psihičnega blagostanja s petimi faktorji, izločenimi na podlagi 71 postavk.
faktor faktor negativne faktor pozitivne faktor faktor
zadovoljstva emocionalnosti emocionalnosti odnosov rasti
zadovoljstvo z življenjem ,(**)
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,(**)
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medosebni odnosi
,(**)
-,(**)
,(**)
,(**) ,(**)
avtonomnost
,(**)
-,(**)
,(**)
,(*) ,(**)
obladovanje okolja
,(**)
-,(**)
,(**)
,(**) ,(**)
osebnostna rast
,(**)
-,(**)
,(**)
,(**) ,(**)
smisel življenja
,(**)
-,(**)
,(**)
,(**) ,(**)
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Na podlagi ugotovljenih korelacij lahko dokaj jasno razberemo psihološko
vsebino petih faktorjev. Po vrsti lahko dobljene faktorje označimo kot faktor
zadovoljstva, negativne emocionalnosti, pozitivne emocionalnosti, faktor
odnosov oziroma povezanosti in faktor rasti.
Nadaljnje faktorske analize so pokazale, da lahko na vseh področjih in merah
psihičnega blagostanja posebej ugotovimo obstoj enega samega generalnega
faktorja. To velja za tri mere SEB skupaj (SWLS, PA, NA), za vseh pet postavk
SWLS, za vse postavke PANAS, za postavke PBWS in za postavke BPNS. Vsi
ti “generalni faktorji” korelirajo z generalnima faktorjema vseh lestvic in vseh
postavk v povprečju ,, kar pomeni, da gre za vsebinsko zelo podobne,
velikokrat celo za praktično identične dimenzije.
Zdaj lahko skušamo povzeti izsledke, ki kažejo dimenzionalno strukturo
v celotnem prostoru psihičnega blagostanja. Kot smo pričakovali, gre za hierarhično strukturo, ki zajema več ravni generalnosti, od najbolj speciﬁčne,
zajete v posameznih postavkah, do najbolj generalne, ki jo predstavlja generalni
faktor psihičnega blagostanja. Slika  prikazuje model te hierarhične strukture. Kot vidimo, zapolnjujejo dimenzije hedonističnega dela blagostanja levo,
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Slika 2. Test drobirja pri faktorski analizi 71 postavk psihičnega blagostanja.
Poleg enofaktorske je nakazana ustreznost petfaktorske solucije, če upoštevamo
opazen preskok pojasnjene variance med petim in naslednjim, šestim faktorjem.
dimenzije eudaimoničnega dela pa bolj desno stran hierarhične strukture.
Model združuje izsledke multivariatnih analiz lestvic in postavk.

Slika 3. Hierarhična struktura psihičnega blagostanja.
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Preostane nam še, da preverimo povezave med dobljenimi dimenzijami
psihičnega blagostanja in dimenzijami osebnosti. Povezave psihičnega blagostanja z dimenzijami osebnosti sodijo med najbolj robustne in trdne ugotovitve pozitivne psihologije, zato upravičeno pričakujemo, da se bodo tudi
v naših analizah ugotovljene dimenzije psihičnega blagostanja povezovale
z dimenzijami osebnosti. Preglednica  kaže korelacije med dimenzijami
psihičnega blagostanja in dimenzijami osebnosti (pet velikih: ekstravertnost
/E/, prijetnost /P/, vestnost /V/, nevroticizem /N/ in odprtost /O/, osebnostna
faktorja višjega reda stabilnost /alfa/ in plastičnost /beta/, in generalni faktor
osebnosti /GFO/).
Preglednica 4: Korelacije med dimenzijami psihičnega blagostanja in dimenzijami osebnosti.
E
zadovoljstvo z življenjem

P

V

N

O

alfa

beta

GFO

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

pozitivni afekt

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

negativni afekt

-,(**) -,(**) -,(**) ,(**) -,(**) -,(**) -,(**) -,(**)

sprejemanje sebe

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

medosebni odnosi

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

avtonomnost

,(**) ,(*) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

obladovanje okolja

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

osebnostna rast

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

smisel življenja

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

avtonomija bpns

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

kompetentnost bpns

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

povezanost bpns

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

generalni faktor
samodeterminacije BPNS
generalni faktor
eudaimonije SWBS

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)
,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

generalni faktor afekta PANAS -,(**)-,(**) -,(**) ,(**) -,(**) -,(**) -,(**) -,(**)
generalni faktor swls
generalni faktor blagostanja
SWLS PANAS
generalni faktor blagostanja
lestvice
generalni faktor blagostanja
postavke

,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)
,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)
,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)
,(**) ,(**) ,(**) -,(**) ,(**) ,(**) ,(**) ,(**)

153

Musek.indd 153

17.7.2008 10:26:24

anthropos - (-) , str. -

janek musek

Naši rezultati potrjujejo tezo, da so dimenzije psihičnega blagostanja močno
povezane z dimenzijami osebnosti. Vse dimenzije psihičnega blagostanja zelo
signiﬁkantno korelirajo z osebnostnimi dimenzijami in cela vrsta korelacij
je srednje do zelo visokih. Med posameznimi osebnostnimi dimenzijami po
svojih korelacijah s psihičnim blagostanjem izstopata nevroticizem (same
negativne korelacije, razen z negativnim afektom, kjer je visoka pozitivna
korelacija) in ekstravertnost (same pozitivne korelacije, razen z negativnim
afektom). Ostali trije veliki, prijetnost, vestnost in odprtost prav tako krepko
korelirajo z merami psihičnega blagostanja in to v približno enaki meri.
Zlati pomembno se zdi dejstvo, da se prav generalna faktorja psihičnega
blagostanja in generalni faktor osebnosti med vsemi spremenljivkami enega
področja najbolj povezujejo s spremenljivkami drugega področja. To ne more
pomeniti nič drugega kakor to, da je skupni imenovalec osebnostnih dimenzij
močno determiniran s psihičnim blagostanjem in obratno, da je skupni imenovalec psihičnega blagostanja močno determiniran z generalnim faktorjem
osebnosti. Z drugimi besedami, generalni faktor osebnosti je zelo dobra mera
psihičnega blagostanja in generalni faktor psihičnega blagostanja je zelo dobra
mera skupne dimenzije osebnosti. Ta podatek lahko pomembno prispeva k
pojasnjevanju enigmatične vsebine generalnega faktorja osebnosti. Ujema
se z našim prepričanjem, da generalni faktor osebnosti ni le odraz socialne
zaželenosti, ampak ima jasno psihološko vsebino, katere substancialni del je
osebnostni vidik psihičnega blagostanja (Saucier & Goldberg, ; Musek,
).
Prav nič nas zato ne more presenetiti ugotovitev, da so osebnostne dimenzije močan prediktor psihičnega blagostanja. Regresijske analize vpliva petih
velikih faktorjev osebnosti na generalni faktor psihičnega blagostanja so dale
multiplo korelacijo ,. To pa pomeni kar  odstotka skupne variance med
prediktorskim nizom osebnostnih dimenzij in generalnim faktorjem psihičnega
blagostanja kot kriterijem. Najmočnejši prediktorji po vrsti so nevroticizem
(beta = -,), ekstravertnost (,), odprtost (,) in vestnost (,).
Prijetnost, ki sama sicer dokaj signiﬁkantno korelira z generalnim faktorjem
blagostanja (,), v regresijski družbi izgubi samostojen vpliv, torej gre
njena korelacija s psihičnim blagostanjem na račun kovariiranja z drugimi
osebnostnimi lastnostmi in njihovim vplivom na psihično blagostanje.
::SPLOŠNA DISKUSIJA
Med dimenzijami hedonskega in eudaimonskega modela je veliko prekrivanje,
saj naše analize kažejo na obstoj močnega generalnega faktorja blagostanja, ki
pojasnjuje več kot  odstotkov variance tako pri spremenljivkah subjektivnega
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emocionalnega blagostanja kot pri spremenljivkah psihološkega blagostanja
in samodeterminacije. Preskus s kanonično faktorsko analizo pokaže, da
ena sama variata niza spremenljivk PB ( dimenzij PWBS) pojasni kar ,
odstotka variance med preostalimi šestimi spremenljivkami (SWLS, PA, NA
in tri dimenzije BPSN), pri čemer je omenjeni niz glede na preostali niz redundanten celo , odstotno! Skoraj odveč je pripomba, da je ta variata po
vsebini blizu generalnemu faktorju blagostanja. To je kar malce presenetljivo
in morda bistveno povečuje korelacijo med obema modeloma tudi dejstvo,
da so njune dimenzije merjene subjektivno, na podlagi samoocenjevanja.
Tako se v znatni meri zabriše razlika, ki se kaže v tem, da so spremenljivke
SEB predvsem izraz subjektivno deﬁniranih občutij sreče, medtem ko so
spremenljivke PB bolj ekspertno deﬁnirane. Vsekakor pa ne moremo mimo
ugotovitve, da so obstoječe mere psihičnega blagostanja dokaj redundantne. Z
enim samim vprašalnikom, ki bi dobro zajel generalni faktor blagostanja, bi
skratka zajeli več kot  odstotkov informacije, ki nam jih ta hip dajejo štiri
mere psihičnega blagostanja z  podlestvicami. Če bi uporabili vprašalnik,
ki bi meril pet faktorjev psihičnega blagostanja, bi se količina te informacije
dvignila na okrog  odstotkov!
Naši podatki vsekakor močno podpirajo podmeno, da je psihično blagostanje
v veliki meri utemeljeno na globalni, splošni dimenziji, ki preveva vse njegove
pomembne vidike in komponente. To se tudi ujema z našo fenomenološko
izkušnjo, saj doživljamo svoje dobro počutje in zadovoljstvo z življenjem v prvi
meri kot dokaj enoten in posplošen emocionalno kognitivni kompleks. To pa
seveda ne pomeni, da je struktura psihičnega blagostanja povsem nerazgibana
in heterogena. Na ravni spremenljivk obeh modelov se jasno izrisuje hierarhična struktura, v kateri skupni generalni faktor zajema le eno, najvišjo raven.
Ostale ravni zajemajo nadaljnji faktorji, ki ob sicer nedvomnih medsebojnih
korelacijah izpričujejo določeno mero speciﬁčne vezanosti, eni bolj na SEB
model, drugi bolj na PB model.
Vse nadaljnje analize so nato pokazale veliko soodvisnost dimenzij osebnosti in psihičnega blagostanja. Osebnostne dimenzije pojasnjujejo zelo velik
del variance dimenzij SEB, PB in samodeterminacije in jih lahko imamo za
prominentne prediktorje našega psihičnega blagostanja. Skoraj enako močno
kot peterica velikih faktorjev sta z SEB povezana dva superfaktorja osebnosti,
alfa in beta faktor, česar dosedanje raziskave vsekakor še niso tako določno
pokazale, nekoliko manj tudi generalni faktor osebnosti. Na ravni posameznih
petih faktorjev osebnosti se naši izsledki ujemajo z izsledki drugih raziskovalcev (povezave psihičnega blagostanja z osebnostnimi faktorji višjega reda so
skromno ali nič raziskane). Z merami psihičnega blagostanja se najmočneje
povezujeta nevroticizem , ki je zlasti močno povezan z negativnim afektom
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in negativno korelira z drugimi merami psihičnega blagostanja in pa ekstravertnost, ki je močno povezana s pozitivnim afektom in drugimi merami
psihičnega blagostanja. Nevroticizem in ekstravertnost sta skoraj enako dobra
prediktorja psihičnega blagostanja kot vseh pet velikih faktorjev in vsaj enako
dobra kot oba superfaktorja osebnosti.
Izsledki naše raziskave govore v prid teorijam psihičnega blagostanja, ki
poudarjajo vlogo in vpliv osebnosti pri oblikovanju psihičnega blagostanja
(Costa & McCrae, ; Costa, McCrae & Zonderman, ; Diener, ;
Diener, ; Diener & Lucas, a,b; Emmons & Diener, a,b; Lucas
& Diener, ; Schimmack, Oishi, Diener & Suh, ; Watson & Clark,
). Pri tem velja opozoriti, da so osebnostni dejavniki pomembna, vendar
še zdaleč ne edina kategorija pojavov, ki so pomembni pri oblikovanju SEB.
Tako moramo osebnostne modele SEB vključiti v generalno teorijo, kot je
npr. teorija dinamičnega ravnovesja. Prav tako je treba opozoriti na obratni
vpliv SEB na osebnosti. Dimenzije psihičnega blagostanja imajo namreč
pomembno vlogo pri oblikovanju osebnostnih dimenzij. Negativni afekt je
neobhodna sestavina nevroticizma, kot sta pozitivni afekt in zadovoljstvo z
življenjem sestavni del ekstravertnosti in do neke mere tudi drugih temeljnih
dimenzij osebnosti. Zato se zdi še posebej zanimivo, da so vsi višjeredni faktorji osebnosti bistveno povezani z dimenzijami psihičnega blagostanja, kar
pomeni, da morda ravno tisti vidiki osebnosti, ki najbolj korelirajo s psihičnim
blagostanjem, najbolj povezujejo tudi posamezne dimenzije osebnosti med
seboj. Temeljne dimenzije osebnosti in psihičnega blagostanja imajo torej
vsekakor močne skupne imenovalce.
::ZAKLJUČKI
Na podlagi izsledkov našega raziskovanja lahko povzamemo naslednje
bistvene ugotovitve:
. Med posameznimi glavnimi dimenzijami psihičnega blagostanja so substancialne korelacije.
. Analiza teh korelacij sugerira obstoj več ravni skupnih faktorjev.
. Najbolj stabilne solucije strukturnih faktorjev psihičnega blagostanja višjega reda najdemo na ravni petih nadrednih, dveh širokih in generalnega
faktorja.
. Očitno je v znanih merah PB precej redundance, torej skupne variance, ki
jo lahko pojasnimo z generalnim faktorjem PB.
. Vse dimenzije psihičnega blagostanja (na vseh ravneh generalnosti) so
pomembno in to dokaj močno povezane z vsemi temeljnimi dimenzijami
osebnosti in njihovimi nadrednimi dimenzijami;
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. kar pomeni, da so temeljne dimenzije osebnosti zelo močan prediktor
psihičnega blagostanja (zlasti nevroticizem in ekstravertnost).
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