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Zadovoljstvozživljenjemv
odraslostiinznjimpovezani
dejavniki

OlgaPoljšakŠkraban

Povzetek

V prispevku predstavljamo rezultate longitudinalne
raziskave, ki se osredotoča na raziskovanje vloge
interakcij v družini, merjenih v obdobju mladostništva,
in v zadovoljstvu z življenjem mladih odraslih žensk.
Zadovoljstvo z življenjem smo raziskovali prek dveh
komponent: kognitivne komponente zadovoljstva, ki se
nanašanaocenoposameznikaonjegovemživljenju,terprek
emocionalne komponente zadovoljstva, ki jo sestavljata
dve neodvisni komponenti – pozitivni in negativni afekt.
Upoštevali smo tudi indeks emocionalnega zadovoljstva.
Družinske interakcije smo raziskovali preko Lewisove
teorije.Vraziskavijesodelovalo66mladihodraslihžensk
(2.merjenje)innjihovihstaršev(1.merjenje,podatkizajeti
pred10leti).Uporabilismonaslednjemerskeinstrumente:
Vprašalnikodružini(Lewis,1988),Lestvicazadovoljstvaz
življenjem(SWSL,Dieneret.al.1985,slovenskaverzija)ter
Vprašalnikpozitivneinnegativneemocionalnosti(PANAS,
Watson el al. 1998, slovenska verzija).Dobljeni rezultati
potrjujejo predpostavko, za je za napoved zadovoljstva
z življenjem v obdobju odraslosti pomemben dejavnik
ravnanjematerspotrebamihčerke,kotjihjezaznalamati
vobdobjuhčerkinegaotroštva inadolescence.Napovedi,
povezane z očetovim doživljanjem, niso bile ugotovljene,
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prav tako tudine s kompetentnostjodružinskegasistema.
V članku so predstavljene tudi povezave zadovoljstva z
življenjemznekaterimidemografskimidejavniki.

Ključne besede: zadovoljstvo z življenjem, pozitivni afekt,
negativniafekt,indeksemocionalnegazadovoljstva,družina.

Uvod

Vzadnjihdesetihletihrazvojapozitivnepsihologijejeenotemeljnih
paradigmatskihpodročijmodelsubjektivnegablagra(MusekinAvsec,
2002),kigarazvijaEdDiener(1994;2000;2005)ssvojimisodelavci.
Model zajema osrednjo in globalno spremenljivko dobrega počutja
in življenjskega zadovoljstva, ki jo je Ed Diener označil z izrazom
subjectivewell-being(SWB)pričemerjehkratiuporabil tudipojem
zadovoljstvazživljenjem(satisfactionwithlife)kotstrokovnisinonim,
kigabomouporabljalimi.Zadovoljstvozživljenjemjeopredeljeno
kot posameznikovo vrednotenje lastnega življenja, kot ocena tega,
kako doživljamo lastno življenje (Diener, 2000). Nanaša se na
doživljanjeprijetnihemocij,nizkostopnjonegativnihemocijinvisoko
stopnjo zadovoljstva z življenjem (Diener, Lucas in Oishi, 2005).
MusekinAvsec(2002)menita,dajezadovoljstvozživljenjemkrovni
pojem,kisintetiziranizvrednotenj,nanašajočihsenaposameznikovo
življenje,kognitivnihinemocionalnih,generalnihinboljspecifičnih.
Grezastrogosubjektivni,fenomenalnikonstrukt.Ocenezadovoljstva
z življenjem so odvisne od preteklih izkušenj, trenutnih stanj in
tudi pričakovanj v prihodnosti.Vrednotenje našega življenja je tako
pomembno povezano z našimi emocionalnimi izkušnjami in seveda
tudizosebnostnimioz.temperamentnimidispozicijami.

Različni raziskovalci se strinjajo zDienerjevo trditvijooobstoju
dvehplatizadovoljstvazživljenjem.Prvajekognitivnakomponenta
zadovoljstva, ki jo meri tudi vprašalnik SWLS (Satisfaction with
Life Scale) (Diener, Emmons, Larsen in Griffin, 1985), ki smo ga
uporabili v naši raziskavi. Zadovoljstvo z življenjem je pri tem
definirano kot globalna ocena posameznika o njegovem življenju
(Diener, Emmons, Larsen in Griffin, 1985, po Schimmack, 2007).
Pri ocenjevanju svojega življenja posameznik subjektivno (gledena
lastno doživljanje) ovrednoti pomembne aspekte svojega življenja,



407OlgaPoljšakŠkraban:Zadovoljstvozživljenjemvodraslostiinznjimpovezanidejavniki

pretehta dobro in slabovnjem in si ustvari splošno slikoo svojem
zadovoljstvu glede na standarde, ki si jih postavlja. Predvideva
se, da je ta ocena relativno stabilna in neodvisna od trenutnega
razpoloženja posameznika. Drugi faktor zadovoljstva z življenjem
pa je emocionalna komponenta zadovoljstva in je sestavljena iz
dveh neodvisnih dimenzij – pozitivnega (PA) in negativnega afekta
(NA).Diener(1984,poSchimmack,2007)meni,dajezadovoljstvo
z življenjemveč kot le odsotnost negativnih emocij in razpoloženj.
Zavisokostopnjozadovoljstvazživljenjemjepomembnatudivisoka
stopnjapozitivnihemocijinrazpoloženj.Obavidikačustvovanjaimata
poDienerjevemmnenjurazličnevzrokeinposledice,karjebiladolgo
vročatemastrokovnihdebatvliteraturi(Schimmack,2007).Edenod
vprašalnikov,kimerijoemocionalnividikzadovoljstvazživljenjem,
je tudi PANAS (Positive and Negative Affect Scales, Watson,
Clark inTellegen, 1988), ki smo ga uporabili v pričujoči raziskavi.
Kognitivna ocena zadovoljstva z življenjem je v odraslosti precej
stabilna,medtemkojeemocionalnakomponentavelikoboljpovezana
s kontekstomposameznika (Larsen, 2009).Larsen (prav tam)uvaja
indeksemocionalnegazadovoljstva(EWB-emotionalwell-being),ki
senanašanaemocionalnistatusposameznikavdoločenemtrenutku.
Gre za centralno tendenco oz. značilno stopnjo emocionalnega
zadovoljstvaposameznika,zarazmerjemedpozitivniminnegativnim
afektom.Reaktivnost,trajanjeinkognitivnavpletenostpripozitivnem
innegativnemčustvovanjusoasimetričneinpomembnoprispevajok
razumevanjuodnosamedafektomainvopredeljevanjurazmerjamed
njima.Dabiposameznikvzdrževalpretežnopozitivnorazmerjemed
afektoma,morakompenzirati negativne afekte zvečimipozitivnimi
izkušnjamialipazmočnejšimipozitivnimiizkušnjami,sajobavidika
ne prispevata enakovredno k zadovoljstvu z življenjem. Negativni
afekt ima vsekakor močnejši vpliv na subjektivno doživljanje
zadovoljstvavprimerjavispozitivnim.Zatojezaugodnoemocionalno
ravnotežjevelikoboljučinkovitorazvijatisamoregulacijskestrategije,
ki omejujejo negativna stanja, kot pa le spodbujati enake stopnje
pozitivnih doživetij. Larsen in Prizmic (2008, po Larsen, 2009) na
osnovi različnih raziskav povzemata, da se giblje najpogostejše
razmerjemedafektomav razponumed2.3 in5.1.Predlagata,da je
najboljši pokazatelj razmerja vrednost pi (3,14). Kar pomeni, da
negativneizkušnjesprožajonegativnačustvovanja,kisovpovprečju
trikratmočnejšakotpozitivneizkušnjezenakotežo.
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Zanassozanimivetudiraziskave,kisenanašajonaraziskovanje
dejavnikov,povezanihzzadovoljstvomzživljenjem.Velikoštudij
seosredotočanaraziskovanjevlogepomembnihsocialnihodnosov.
Teoretično in empirično so različne raziskave to povezanost tudi
potrdile (npr. Myers, 2004, Ryff, 1995, po Diener in DienerMc
Gavran, 2008). So pa bližnji socialni odnosi tudi pomembno
povezanispsihičnimzdravjem(Lewis,1989;GableinLaGuardia,
2007).Raziskave socialnih odnosov se večinoma osredotočajo na
vlogo partnerskih odnosov, družinskega življenja in prijateljev v
zadovoljstvu z življenjem.Mednarodna raziskava avtorjevDiener
inDiener(1995,poDienerinDienerMcGavran,2008)jepokazala
na povezanost zadovoljstva z življenjem z družinskimi odnosi na
vzorcu iz 31 držav. Iz različnih raziskav sledi, da so odnosimed
starši in otroci povezani z otrokovo sposobnostjo razvijanja
socialnihodnosovsplohterostajajodoberprediktorzadovoljstvaz
življenjemtudivadolescenci(DienerinDienerMcGavran,2008).
Avtorici navajata rezultate različnih raziskav ki potrjujejo, da je
najmočnejšinapovednikmladostnikovegazadovoljstvazživljenjem
emocionalna povezanost in bližina z obema staršema. Seveda pa
moramo upoštevati, da so dobljene povezanosti v korelacijskih
študijahnizkedozmerneindaobstajajotudidrugivplivi,kiprav
takopomembnovplivajonaoblikovanjezadovoljstvazživljenjem,
npr.temperamentnioz.osebnostniindrugidemografskidejavniki.

V literaturi pa skoraj ne najdemo longitudinalnih raziskav,
ki bi raziskovale povezanost družinskih odnosov v otroštvu
in adolescenci z zadovoljstvom z življenjem v odraslosti. V
naši raziskavi nas bo zanimala predvsem napovedna vrednost
doživljanjadružinskihinterakcijsstranistarševpreizkušank,koso
bilevobdobjuadolescence, zaocenozadovoljstvaz življenjemv
odraslosti. Osredotočili se bomo predvsem na raziskovanje vloge
interakcijmed hčerko in obema staršema. Preliminarna raziskava
(Poljšak Škraban, 2010) je pokazala, da so sistemski družinski
dejavniki(kompetentnost),merjenivadolescenci,sicerpovezanis
stopnjopsihosocialnegarazvojavodraslosti,nimajopanapovedne
vrednostizazadovoljstvozživljenjem.Dobljenrezultatjeskladen
zugotovitvamiPlomina(poBussellinReiss,1993)kiugotavlja,da
jezarazvojotrokaboljpomembenspecifičenodnosstarševkotpa
splošnovzdušjevdružini.To jebil razlog,da smospremenljivko
kompetentnostdružinskega sistema izločili iz skupinenapovednih
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spremenljivk. Vsebinsko natančneje opisujemo interakcije med
staršema inmladostnicokar vpoglavjuometodi, pri predstavitvi
merskegainstrumentainvPoljšakŠkraban(2003;2008).

Metoda

Udeleženci
V vzorec je bilo povabljenih 92 žensk v obdobju zgodnje

odraslosti, ki so sodelovale v letih 1995–1999 v raziskavi za
doktorsko disertacijo z naslovom Vloga staršev in interakcij v
družinskem sistemu pri oblikovanju identitete študentk socialne
pedagogike, pri kateri sta sodelovala tudi oba starša vključenih v
vzorec.Napovabilosejeodzvalo66žensk(60%prvotnegavzorca)
v starosti 29–37 let (M= 32,2). 95,5% udeleženk živi v lastnem
gospodinjstvu, 98,5 % je zaposlenih, 88 % je poročenih oz. jih
živi v partnerski skupnosti, 64% jih ima otroke. Podatke v zvezi
z interakcijami v družini v času pozne adolescence smo črpali iz
odgovorovstarševsodelujočihvvzorcuvprvotniraziskavi.Staršiso
bilitedajstariod36do71let(Mmama=48let,Moče=51,1leta).

Pripomočki

1.Vprašalnikodružini(Lewis,1989)
Z vprašalnikom o družini (prav tam) smo raziskovali kakovost

družinskih interakcij in doživljanje teh s strani treh družinskih
članov.Za potrebe pričujoče raziskave bomoupoštevali le rezultate
1.delavprašalnika,kigajeLewispovzelpoShereshefskyinYarrow
(1973, po Lewis, 1989). Sestavlja ga šest vprašanj, ki se nanašajo
na interakcije med staršema in mladostnico, ločeno za otroštvo
in adolescenco (skupaj 12 vprašanj). Gre za pomembne kvalitete
starševstva.PreizkušanciodgovarjajopoLikertovilestviciod1do5,
pričemerseopisiodgovoravsebinskorazlikujejogledenapostavljeno
vprašanje,vendarvednovpomenuodzelodobro(1)dozeloslabo(5).
Vizvorniraziskavijebilvprašalnikfaktoriziran.Napodlagidobljenih
rezultatov smo za nadaljnjo statistično obdelavo tvorili sestavljene
spremenljivke,kismojihpoimenovalinanaslednjinačin:
D1–zaskrbljenoststarševgledehčerke(votroštvuinadolescenci),
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D2– ravnanje staršev s potrebami hčerke (sposobnost staršev, da
prepoznajo inzadovoljijočustvenepotrebehčerke,medsebojna
bližina hčerke in staršev ter zadovoljstvo staršev v roditeljski
vlogi–vsevotroštvuinadolescenci)

D3–oviranjesamostojnostimladostnice
Koeficienti notranje konsistentnosti (Cronbachovaα) vseh treh

inačicvprašalnikaodružinisegibljejonaprvemdelumed0,70in
0,90. Za potrebe raziskave bomo upoštevali le ocene družinskih
interakcijsstranimameinočeta.

2. Lestvica zadovoljstva z življenjem (SWLS, Diener idr. 1985 –
slovenskaverzija)
Vprašalnikjesestavljenizpetihpostavk,preizkušanciodgovarjajo
po Likertovi lestvici od 1 (sploh ne drži) do 7 (povsem drži).
Vprašalniksevrednotitako,daseseštejerezultatnavsehvprašanjih.
Cronbachovaαznaša0,79.

3.VprašalnikPozitivneinnegativneemocionalnosti(PANAS,Watson
idr.,1988–slovenskaverzija)

Vprašalnikjesestavljeniz20postavk.Preizkušanciodgovarjajo
po Likertovi lestvici od 1 (zelo redko) do 5 (zelo pogosto).
Vprašalniksevrednotitako,daseločenoupoštevaseštevkezaobe
podlestvici. Cronbachova α znaša za podlestvico pozitivni afekt
(PA)0,77,zapodlestviconegativniafekt(NA)pa0,90.

Rezultati 

Zaugotavljanje,kateridejavnikivdružinisomožninapovedniki
zadovoljstvazživljenjemvobdobjuzgodnjeodraslosti,smoizvedli
več regresijskih analiz.Kot že omenjeno v uvodu, smo pri izbiri
napovednihspremenljivkupoštevalirezultatepreliminarneraziskave
(Poljšak Škraban, 2010), kjer smo ugotovili, da kompetentnost
družinskegasistema,izmerjenavobdobjuadolescencepreizkušank,
nimapomembnenapovednevrednostizazadovoljstvozživljenjem
vzgodnjiodraslosti.Kompetentnostdružinskegasistemasmomerili
tako, da smoprek taksonomske analize, pri kateri smoupoštevali
zaznave doživljanja družinskega sistema treh družinskih članov,
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dobili dve skupini družin, ki sta se razlikovali glede na stopnjo
kompetentnostisistema(boljinmanjkompetentnedružine–večv
PoljšakŠkraban,2002;2005;2008).Gledenadejstvo,dasmoimeli
za izbironapovednikovnavoljoprecejneodvisnihspremenljivkv
zvezizdružino,tergledenarelativnomajhenvzoreczaraziskavo
smo morali pri izračunu regresij paziti, da zadostimo zahtevam
vseh pogojev. Zato smo izvedli vrsto regresij za napovedovanje
zadovoljstva z življenjem ločeno zamaterine in očetove zaznave
družinskihinterakcij.Sprvasmouvrstilivregresijopetneodvisnih
sestavljenih spremenljivk (D1 – zaskrbljenost staršev glede
hčerke,D2 – ravnanje staršev s potrebami hčerke,D3 – oviranje
samostojnostimladostnice,D4 – komunikacija v družini inD5 –
ravnanje s čustvi v družini). Preliminarna raziskava je pokazala
tudi,dastapolegkompetentnostidružinskegasistemanepomembni
za napovedovanje zadovoljstva v življenju tudi spremenljivki D4
in D5, pri katerih smo spraševali družinske člane po tem, kako
doživljajodružinokotsistem.Takosoostalemednapovednikiletiste
spremenljivke,prikaterihsmospraševalistaršeonjihovimedsebojni
interakciji z mladostnicami (D1, D2 in D3). Te spremenljivke
so natančneje opisane v predstavitvi merskih instrumentov. Kot
odvisne (kriterijske) spremenljivke pa smo upoštevali naslednje:
zadovoljstvozživljenjem(SWLS),pozitivniafekt (PA),negativni
afekt(NA)inindeksemocionalnegazadovoljstva(EWB).Tegasmo
izračunalipoformuli,kijopredlagaLarsen(2009),insicertako,da
smovsotoPAdeliliskoličnikommedvsotoNAin3,14(pi).

Temeljna ugotovitev raziskave je, da so vse napovedi, ki so
statističnopomembne,povezaneizključnozmaterinimizaznavami
interakcijshčerko,zočetovimipane.Vtabeli1navajamorezultate
regresijske analize zanapovedne spremenljivke, ki sopovezane z
materinimzaznavami.

Tabela1:Multiplakorelacija(R),pojasnjenavarianca(R2)instatistična
pomembnostregresijskeanalize.

Odvisne 
spremenljivke R R 2 F St. svob. p

SWLS 0,313 0,098 2,239 3(62) 0,093
PA 0,334 0,111 2,593 3(62) 0,061
NA 0,375 0,141 3,378 3(62) 0,024
EWB 0,438 0,192 4,908 3(62) 0,004
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Kakor je razvidno iz tabele 1, jemodel statistično pomemben
zazadnjidvespremenljivki:zanegativniafekt(NA)terzaindeks
emocionalnega zadovoljstva (EWB). Za drugi dve spremenljivki
pa je model blizu pomembnosti. Pri vseh štirih odvisnih
spremenljivkah (SWLS, PA, NA, EWB) dobimo ne glede na
statističnopomembnostnapovednegamodelavednokotpomembno
napovedno spremenljivko izključno ravnanje matere s potrebami
hčerke (D2). Navajamo rezultate: za zadovoljstvo z življenjem
(Beta=0,303,t=2,483,p=0,016),zapozitivniafekt(Beta=0,326,
t=2,689,p=0,009),zanegativniafekt(Beta=–2,73,t=–2,29,p=
0,025),terzaindeksemocionalnegazadovoljstva(Beta=0,344,t=
2,978,p=0,004).Kakorjerazvidnoizrezultatov,sopovsodrazen
prinegativnemafektupovezanostipozitivne,karjerazumljivo,saj
pomeni manj negativnega afekta več zadovoljstva z življenjem.
Največjotežoimamodelprinapovedovanjuindeksaemocionalnega
zadovoljstva, saj pojasnjuje skoraj 20 odstotkov variance. To v
absolutnemsmisluniveliko,nipazanemarljivo,čepomislimo,da
jezadovoljstvozživljenjemodvisnooddolgeganizaspremenljivk.

OvlogimaterevrazvojumladostnicstapisaližeGilligan(1982)
inJosselson(1987).Trdita,daseženskerazvijajopredvsemskozi
odnose(pomembnoprekodnosazmaterjo)instemprekprocesov
separacijeinpovezanosti.Zaženskejepomembnoostatisamasvoja
in hkrati povezana. Domnevamo, da je to omogočeno tudi skozi
občutljivo ravnanje matere s potrebami hčerke. Elium in Elium
(2001)trdita,dasimorajodekletarazviti ločenilastni jaz, todato
je lastni jaz, ki se razvija v vedno večji kompleksnosti odnosov,
zlastiodnosovzmaterjo.Preliminarnaraziskava(PoljšakŠkraban,
2010) je pokazala, da je dobro razvit jaz (merjen prek stopnje
psihosocialnegarazvoja)pomembnopovezantakozzadovoljstvom
z življenjem (r = 0,64), s pozitivnim (r = 0,49) in negativnim
afektom(r=–0,46)terzindeksomemocionalnegazadovoljstva(r
=0,77).Vseomenjenekorelacijesopomembnenaravnip<0,01.

Žal nismo našli veliko raziskav, ki bi na osnovi družinskih
interakcij napovedovale zadovoljstvo z življenjem v obdobju
odraslosti.Raziskave,kianalizirajo interakcijemedotroki instarši,
se predvsem osredotočajo na obratno vprašanje – koliko otroci
prispevajo k temu, da so starši zadovoljni z življenjem.Več pa je
raziskav,kisenanašajonanapovedovanjezadovoljstvazživljenjemv
obdobjuotroštvainadolescence.DienerinDienerMcGavran(2008)
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navajatarezultate,kipotrjujejonapovednovrednostinterakcijemed
staršiinotrocizazadovoljstvozživljenjemtakovotroštvukottudi
v obdobju adolescence.Avtorja navajata, da je mati pomembnejša
zazadovoljstvozživljenjemotroka,zamladostnikepanavajatakot
pomembneinterakcijezobemastaršema(Ben-Zur,2003,poDienerin
DienerMcGavran,2008).DemoinAcock(1996,pravtam)stanašla
kotnajmočnejšiinnajboljkonsistentennapovedniknezadovoljstvaz
življenjemprimladostnikihnesoglasjamedmaterjoinmladostnikom.
Čepravseočetovezaznaveinterakcijshčerkovnaširaziskaviniso
izkazale kot pomembne za napovedovanje hčerkinega zadovoljstva
z življenjem, pa najdemo med omenjenimi spremenljivkami sicer
nizke, pa vendar statistično pomembne korelacije na ravni p <
0,05, ki se gibljejo od r= –0,26 za negativni afekt do najvišje r =
0,34 za indeks emocionalnegazadovoljstva.Tako lahkodopolnimo
trditevavtoric(pravtam),daveljajorezultatikorelacijskihraziskav,
ki potrjujejo pozitivno povezanost med interakcijami starši-otrok
ter zadovoljstvom z življenjem v otroštvu in adolescenci tudi za
zgodnjoodraslost.TojetudiskladnozrezultatiraziskaveGuarnieri,
PontiinTani(2010),kisoraziskovalepomembneodnosevzgodnji
odraslosti.Njihovirezultatisomedvečspremenljivkamiizpostavili
kot pomembne v napovedovanju posameznikovega zadovoljstva z
življenjemleodnosesstaršiinromantičnimipartnerji.

Številni avtorji pa seveda poudarjajo, da so za zadovoljstvo z
življenjem pomembni tudi drugi dejavniki, zlasti temperamentne
in demografske komponente. Temperamentne značilnosti smo
sicer v naši izvorni raziskavi tudi izmerili, vendar jih na tem
mestu ne bomo omenjali. Smo pa dobili podobne povezanosti
med ekstravertiranostjo in nevroticizmom ter različnimi vidiki
zadovoljstva z življenjem skladno z navedbami v literaturi (glej
Musek inAvsec, 2002).Demografski podatki pa kažejo, da se je
v življenjumladih žensk iz našega vzorca v zadnjih desetih letih
zgodilo veliko zanje pomembnih dogodkov: vse so končale
visokošolski študij, ustvarile so si lastni dom (95,5% udeleženk
živinasvojem),zaposlilesose(98,5%),živijovpartnerskizvezi
(88%)inimajootroke(64%).Predvidevamo,datuditiživljenjski
dogodkipomembnoprispevajokzadovoljstvuzživljenjem,sajse
nanašajonatemeljnerazvojnenalogemladihodraslihoseb.Glede
na višino navedenih odstotkov lahko domnevamo, da so vsaj
nekatere od razvojnih nalog pri udeleženkah raziskave uspešno



414 S o c i a l n a  p e d a g o g i k a ,  2 0 1 0  v o l . 1 4 ,  š t .  4 ,  s t r.  4 0 5  -  4 1 6

končane. Številni raziskovalci potrjujejo pomembno povezanost
medstarostjo,spolom,prihodkom,izobrazboinzakonskimstanom
(oz.partnerstvom),kinajbipojasnjevaliokoli20odstotkovvariance
zadovoljstvazživljenjem(MusekinAvsec,2002;Diener,2008).

Sklepi

Socialniodnosi,medkaterimisoodnosisstaršienipomembnejših,
sovednoznovatakoteoretičnokotempiričnopotrjenikotpomembni
za razvoj posameznika. Rezultati pričujoče raziskave kažejo, da so
nekateredružinskeznačilnostipomembendejavnikvrazvoju,nelev
zgodnejšihobdobjih,temvečtudivobdobjuodraslosti.Vraziskavismo
seosredotočilipredvsemnaraziskovanjevlogeinterakcijmedobema
staršemainhčerkovzadovoljstvuzživljenjem.Pokazaloseje,daje
zanapovedzadovoljstvazživljenjemvobdobjuodraslostipomemben
dejavnik ravnanjemater s potrebami hčerke, kot jih je zaznalamati
v obdobju hčerkinega otroštva in adolescence. Napovedi, povezane
z očetovim doživljanjem, niso bile ugotovljene, prav tako tudi ne s
kompetentnostjodružinskegasistema.Vnapovedovanjuzadovoljstva
zživljenjempojasnjujejosevedainterakcijematereshčerkorelativno
malovariance,kipavseenonizanemarljiva.Zadovoljstvozživljenjem
jeodvisnooddolgeganizaspremenljivk,zlastišeodtemperamentnih
indemografskihkomponent.Nekatereodtehsmotudimerili(končan
študij, življenje v lastnem gospodinjstvu, zaposlenost, partnerstvo in
otroci)inpredvidevamo,daimajotuditidejavnikiprecejšnjovlogov
pojasnjevanjuzadovoljstvazživljenjemvodraslosti.

Rezultati raziskave kažejo na pomembnost preventivnega in
kurativnegadelas staršiotrok inmladostnikov, sajprek tegadela
ne vplivamo le na zadovoljstvo z življenjem ter duševno zdravje
otrok inmladostnikov, temveč tudi dolgoročno na zadovoljstvo z
življenjeminduševnozdravjeodraslih.

Našaraziskavaimasevedanekatereomejitve,medkateresodita
gotovo velikost in sestava vzorca (izključno ženski). Kar nekaj
raziskav potrjuje ugotovitve Lewisa (1989), da igrajo družinski
dejavnikirazličnovlogovduševnemzdravjumoškihinžensk,zato
bibilodobroraziskavorazširititudinamoške.Pričujočaraziskava
pajelongitudinalnozastavljena,karjenjenapomembnaprednost,
sajimanapovedovanjerezultatovtakovečjotežo.
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