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PREÀMBUL

Aquest treball de recerca que a continuació presento ha estat possible gràcies a
la confluència en el temps d'una sèrie de circumstàncies i de persones que l'han
propiciat i facilitat, i en aquest punt voldria agrair i recordar tots els espais compartits.
Encara que en aquest preàmbul és impossible citar a tothom, voldria fer esment
de companys i d'amics per tot el temps que m'han dedicat i per totes les aportacions i facilitats donades.
Voldria agrair en primer lloc a la Sra. Núria Aragonès, del Servei d'Inspecció
del Departament d'Ensenyament de la Delegació de Lleida, i als directors i directores de les escoles on es va realitzar la recollida de dades les facilitats donades per dur a terme aquesta tasca. També voldria donar les gràcies a tots els nens
i nenes que van contestar els nostres qüestionaris, ja que les seves respostes van
facilitar les dades amb els quals hem obtingut els resultats de la nostra recerca.
•

A les professores Gemma Fuella, Assumpta Estrada, Isabel del Arco i M.Jesús
Gómez i als professors Ramon Rourera, Jaume Sanuy, Jesús Mauri i Enric
Llurda de la Universitat de Lleida m'agradaria agrair els seus comentaris i aportacions en el procés d'elaboració d'aquesta tesi doctoral, i ajordi Aribau, la seva
dedicació i paciència en tot el procés d'elaboració del treball.
A Mercè Rosich, vull donar-li gràcies pel seu recolzament durant tot el procés
d'aquest treball compartit.
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Al professor Joan Biscarri, que va acceptar ser el tutor d'aquesta tesi, voldria
agrair-li els seus comentaris i suggeriments, durant tot el procés dels meus estudis de doctorat en el Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida.
Vull agrair als meus amics i amigues i principalment a la meva família la seva
comprensió i suport, sobretot en els moments més crítics, ja que el seu recolzament ha estat la clau que m'ha permès finalitzar aquesta tasca.
Per finalitzar vull reconèixer la dedicació i generositat del Dr. Ferran Casas, que
ha estat director d'aquesta tesi. Les seves aportacions teòriques i metodològiques i la seva paciència són dignes de ressaltar. Tan sols espero i desitjo conti»
nuar compartint amb ell moments de treball i d'amistat.
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En el treball que a continuació es presenta, es recullen dos aspectes d'interès en
el meu camí personal i professional: l'estudi de la infància i l'estudi de la qualitat de vida, el benestar de les persones.
La meva trajectòria professional ha anat lligada a la intervenció, des d'una perspectiva educativa i psicosocial, amb infants i adolescents, que en la majoria de
les ocasions es trobaven en situacions de risc social.
Durant aquestes intervencions, a vegades exclusivament reparadores, vaig anar
fent palesa la necessitat de projectar accions i programes, adreçats als infants i
joves, que fossin de caire preventiu. Estava convençut —i n'estic ara— que aquestes actuacions s'havien de fonamentar en l'escolta dels infants i joves i en el fet
de facilitar-los eines i mecanismes de participació social, tot amb la finalitat que
es convertissin en membres, en subjectes actius de la societat.
Per tant, aquestes actuacions havien de ser amb els infants, dels infants i per als
infants, a fi d'incidir en la millora de la seva qualitat de vida.
Els dos aspectes, la infància i la qualitat de vida, són els referents de l'estudi.
En ell es pretén donar una nova visió en l'estudi de la infància, una nova visió,
tan en la recollida de la informació com en les dimensions a avaluar. Així hem
preguntat als nens i les nenes què opinen sobre la satisfacció amb la seva vida,
amb els seus entorns més immediats, i si creuen que són feliços i es senten estimats per aquests entorns que els envolten.
13

En definitiva, el treball pretén estudiar el benestar psicològic dels infants com
un dels elements —important, encara que no excloent— de la qualitat de vida.
El treball s'ha estructurat en tres parts, amb entitat pròpia cada una d'elles, i
complementàries entre si.
Les dues primeres conformen el marc teòric. En la primera hem fet un repàs a
diferents teories i treballs publicats referents a la qualitat de vida, des d'una
perspectiva psicosocial, així com a l'evolució del concepte en els darrers temps.
També s'analitza el concepte de benestar psicològic diferenciant-lo del concepte
de benestar social, i emmarcant-lo com un dels principals components de la
qualitat de vida. Més endavant es presenta un capítol sobre l'avaluació del benestar psicològic, descrivint diferents escales que en realitzen la mesura.
La segona part d'aquesta part teòrica està dedicada a la infància, en quant subjecte actiu i participant en la nostra societat. En els diferents capítols s'ha analitzat la situació de la infància al llarg de la història, la situació actual del nens
i de les nenes, fent especial atenció a la participació social dels infants i dedicant un darrer apartat als drets dels infants, el seu benestar i la seva qualitat de
vida.
La tercera part la conforma la part empírica, en la qual s'ha realitzat la traducció i posterior adaptació al català de dues escales desenvolupades pel professor
E. S. Huebner, referents a la satisfacció vital dels infants. El nostre treball empíric, s'adreça a una població de nens i nenes, de la comarca del Segrià, d'entre
9 i 11 anys.
Sóc conscient de les moltes limitacions i dels nous interrogants que presenta
aquest treball, però l'entenc com un primer pas que ens permet incidir i obrir
nous camins cap a l'atenció a la infància, el seu benestar i la seva qualitat de
vida.
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PART TEÒRICA
I. QUALITAT DE VIDA i BENESTAR
II. NOVES PERSPECTIVES PSICOSOCIALS
SOBRE LA INFÀNCIA

I. QUALITAT DE VIDA I BENESTAR

La primera part del present treball pretén desenvolupar una aproximació teòrica a dos conceptes, la qualitat de vida i el benestar psicològic. Encara que alguns autors utilitzen els dos conceptes com a sinònims, en la nostra exposició
els estudiarem com diferents, però estretament vinculats, essent el benestar
psicològic un dels elements que conformen la qualitat de vida.
En el primer capítol, realitzarem una revisió del concepte de qualitat de vida.
Realitzarem una breu revisió de l'evolució que ha tingut el concepte fins als
nostres dies. També, valorarem, des de diferents disciplines, quina és o quina
ha estat la utilització d'aquest concepte.
En aquest procés històric, entenem que el concepte qualitat de vida resulta inseparable dels paradigmes que han abordat l'estudi de les necessitats i els problemes socials, conceptes que s'utilitzen sovint com els seus antònims conceptuals. L'evolució d'aquests dos aspectes també serà estudiada en el primer capítol d'aquesta part.
Definirem la qualitat de vida des d'una vessant psicosocial, allunyada de les
teories eminentment rehabilitadores que es limiten a fer referències del concepte
des d'una òptica material i economicista.
En el segon capítol realitzarem una aproximació a diferents models teòrics desenvolupats que fan referència a l'anàlisi i definició del concepte de qualitat de
vida.
17

En el tercer capítol, amb el títol Aproximacions empíriques a l'estudi de la qualitat de vida, analitzarem els principals estudis que, des d'una perspectiva
psicosocial, han estudiat la qualitat de vida.
Destacarem els estudis desenvolupats a l'estat espanyol sobre la qualitat de vida,
que han presentat aportacions des d'una visió psicosocial.
Per finalitzar aquest tercer capítol es descriurà la interessant base de dades sobre felicitat, desenvolupada pel professor Ruut Veenhoven de la Universitat de
Rotterdam.
En el quart capítol, es desenvolupa una aproximació a la definició del benestar
psicològic. Aquesta definició es realitza diferenciant el benesfcar psicològic del
benestar social, entenent que ambdós són elements complementaris entre si.
Es defensa el terme benestar psicològic, enfront del de benestar subjectiu. Aquesta defensa es realitza, com s'exposa en el capítol a causa de l'ambigüitat epistemològica i metodològica que planteja l'adjectiu 'subjectiu' en el context de la
qualitat de vida.
Conjuntament amb la definició del benestar psicològic, se n'analitzen l'estructura i els seus components.
Amb la finalitat d'aprofundir en la definició del benestar psicològic, es descriuran diferents aspectes, les teories que s'han relacionat amb la seva definició, i,
en darrer terme, els determinants que influeixen de forma més directa en el
benestar psicològic de les persones.
El darrer capítol d'aquesta primera part analitzarà les eines i mecanismes utilitzats en l'avaluació del benestar psicològic.
Es descriuran diferents escales que s'han elaborat per mesurar el benestar psicològic o bé alguns dels seus components.

18

El capítol finalitza introduint un dels aspectes més destacats a l'hora d'estudiar
l'avaluació del benestar psicològic. Es tracta de l'antic debat sobre si el benestar és una qüestió d'estat i, per tant, és un component reactiu davant d'una situació determinada, o bé és una qüestió de tret i, per tant, un component durador, és a dir, que perdura en el temps i que contribueix a la seva estabilitat a
llarg termini.
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1. LA QUALITAT DE VIDA:
UN CONCEPTE AMB IMPLICACIONS PSICOSOCIALS

1.1. La qualitat de vida com a constructe i com a objecte d'estudi
El concepte de qualitat de vida s'ha convertit avui en dia en un dels més importants reptes d'estudi, tant en l'àmbit acadèmic com en el de la planificació i de
la gestió política.
Això no treu, però, que el concepte de qualitat de vida sigui controvertit. De
moment no es disposa d'una definició comunament acceptada. Aquesta dificultat
per aconseguir un consens en la seva definició implica desacords sobre com
mesurar aquest concepte (Setién, 1993).
D'un temps ençà s'han desenvolupant diferents aproximacions teòriques al concepte de qualitat de vida.
La proliferació de recerques pren un marcat interès teòric a partir dels anys 60,
coincidint amb l'aparició dels primers estudis realitzats amb indicadors econòmics queja pretenien correlacionar el concepte de felicitat de les persones amb
el seu desenvolupament econòmic (Blanco, 1985), encara que el concepte de
qualitat de vida ja va ser utilitzat per Pigou, l'any 1932, en l'obra Economia del
benestar.
Aquestes primeres aportacions del concepte de qualitat de vida, varen ser ràpidament discutides pels mateixos economistes. Segons exposa Blanco (1985), l'any
21
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1970 Scitowsky desenvolupa la teoria de l'economia del benestar, on expressa
la importància de la distribució justa i equitativa de les riqueses entre els ciutadans per tal de satisfer les seves necessitats i alhora incrementar els sentiments
de satisfacció i de felicitat personal.
Galbraith (1984), per la seva banda, expressa la necessitat que l'economia se situï
al costat del benestar, d'un benestar social per a tothom, ja que la prosperitat
material no millora la felicitat de la població (Wachtel, 1983). Així s'inicia un
procés d'entendre i comprendre el concepte de qualitat de vida des d'una perspectiva multidisciplinar, per tal d'explicar el progrés de les societats encaminat
a la consecució de determinats valors que impliquen necessàriament el rebuig
d'altres valors (Diener i Diener, 1995).
La necessitat de contextualitzar la qualitat de vida des d'una perspectiva multidisciplinar fa que d'altres ciències iniciïn un procés d'estudi d'aquest concepte.
Les ciències de la salut es plantegen la necessitat de no tancar-se en l'exclusivitat de l'efectivitat mèdica i la rehabilitació (com a úniques i, a vegades, excloents
dimensions de la intervenció mèdica) (Parmenter, 1994).
Dins de la perspectiva de la salut, un pas molt important en aquesta qüestió el
va donar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) quan en les definicions de
Salut emprades l'any 1948 i 1958 ja vincula els conceptes de salut i de benestar,
consolidant aquest vincle en la declaració d'Alma Alta de 1978 on es defineix el
concepte de salut no com l'absència de malaltia, sinó com el benestar físic, psicològic i social de les persones.
Parmenter (1994) ha insistit en l'interès que té reconsiderar la qualitat de vida
de les persones malaltes tenint en compte les contribucions de l'interaccionisme
simbòlic, entenent que les experiències humanes estan mediatitzades per la interpretació que nosaltres fem de les mateixes.
A inicis dels anys 60, Gurin, Veroffi Feld (1960), en el seu estudi epidemiològic
sobre la percepció que tenien les persones quant a la seva salut mental, van in22
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cloure una pregunta relativa a la seva felicitat. Aquesta pregunta ha estat considerada el punt de partida dels treballs sobre la felicitat dins del camp de les
ciències socials.
L'any 1976, Campbell, Converse i Rodgers publicaren el seu clàssic The Quality
of American Life, on plantejaven, entre altres qüestions, que el concepte de
qualitat de vida anava adquirint noves dimensions, pròpies de les ciències
psicosocials i allunyades del concepte de necessitat bàsica. Introduïren, en l'estudi de les necessitats, dimensions com la participació, la satisfacció, el respecte i el creixement personal.
Inglehart (1977; 1991) planteja que, a finals de la dècada dels seixanta, es consoliden moviments socials que reflectien l'inici d'una 'crisi en la consciència
social' dels ciutadans dels països més industrialitzats. Aquesta crisi de valors
comportà l'aparició d'uns nous valors i aspiracions centrats en aspectes
postmaterials i deixant de banda els aspectes econòmics i materials.
Amb els valors postmaterials existeix una important presa de consciència de nous
problemes de caire social, com són la degradació del medi ambient, l'increment
de noves formes de marginació social i grups marginats i l'anomenat malestar
de l'abundància.
Inglehart no tan sols exposa l'aparició de problemes socials, sinó que alhora
destaca nous valors postmaterials que tenen una gran transcendència social, com
són: la. participació, l'autorealització i la protecció ambiental.
Els treballs de Campbell, Converse i Rodgers, com els d'Inglehart, entre d'altres, facilitaren el procés d'assumpció del concepte de qualitat de vida per part
de les ciències socials. Aquest procés havia de permetre una redefinició del concepte, en el qual es donava una major rellevància als aspectes psicosocials, sense negar importància a les teories de l'economia del benestar.
Es considera la qualitat de vida com una forma de contribuir a l'estudi del benestar de la persona, tant des de la perspectiva del benestar físic com des de la
23
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perspectiva del benestar psicològic i, per tant, relacionat amb les necessitats
materials i mentals de la persona (CIMA, 1979; Blanco, 1985).
A l'hora de definir el concepte de qualitat de vida, s'hi conjuguen quatre tipus
de variables: els referents econòmics, els aspectes materials tenint en compte la
distribució justa i equitativa d'aquests aspectes i les dimensions psicosocials.
En una primera aproximació podem observar com el concepte de qualitat de
vida s'associa de forma global amb les condicions materials, en què es desenvolupa l'existència dels individus i, com indica Blanco (1985), més concretament,
amb l'experiència personal que resulta de les esmentades condicions.
Segons Blanco (1985), un primer intent definitori inclouria les següents especi-

ficacions:

*>

— El terme vida es refereix exclusivament a la vida humana en la seva versió tant individual com comunitària i social i, a la vegada, fa referència a
les relacions socials de les persones, a les seves possibilitats d'accés a béns
culturals, al seu entorn ecologicoambiental, i a les possibles situacions de
risc a les quals es troba sotmesa la seva salut física i psíquica.
S'assimila el concepte vida amb el concepte activitat, entesa aquesta com
la forma més específicament humana de relacionar-se amb els altres. La
qualitat de vida l'entendrem com a sinònim de les condicions en què es
desenvolupen les diferents activitats de l'individu, tant des d'una òptica
qualitativa com quantitativa.
— El substantiu qualitat fa referència a la naturalesa, més o menys satisfactòria, d'aquelles propietats inherents a un objecte, i que permet apreciarlo com a igual, millor o pitjor que la resta d'objectes de les seves característiques.
— El concepte qualitat de vida és la comparació dels atributs o característiques d'un objecte amb les persones que el posseeixen i amb el seu entorn.
Podem entendre aquesta comparació com un mecanisme psicosocial, tal
24
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com el va descriure Leo Festinger, o bé com un element explicatiu d'afiliació, tal com el va expressar Tajfel, de manera que ens permeti actuar en
el procés de desenvolupament de la identitat social.
— Per tant, el concepte de qualitat de vida ha de tenir en compte les percepcions, aspiracions, avaluacions i representacions socials que els membres
d'una comunitat experimenten en relació amb el seu entorn i amb la dinàmica social en la qual estan immersos, incloent en aquest camp els serveis
i les intervencions socials de les quals són destinataris (Casas, 199la;
CIMA, 1979).
— El concepte qualitat de vida, des d'una perspectiva psicosocial, es considera relacionat amb el nivell de satisfacció que a cada persona li proporcionen les seves condicions de vida, quan aquestes es comparen amb les
dels altres. Aquesta comparació es planteja en relació amb diferents estàndards personals i amb la situació en què es desenvolupa la vida d'altres persones (Blanco, 1985).
El concepte de qualitat de vida, segons Andrews i Whitney (1976), citat a Blanco
(1985) es pot analitzar en funció de la següent seqüència:
DOMINIS/ COMPONENTS/ CONDICIONS DE VIDA
Variables objectives

I
Propietats i característiques objectives i quantificables

i—

Propietats i característiques subjectives percebudes

Avaluació i valoració de les propietats

Variables subjectives

—

nivell d'aspiració
expectatives
grups de referència
necessitats personals
escales de valors
nivells d'equitat

Grau de satisfacció amb cada aspecte de la vida

I
Grau de satisfacció general

QUALITAT DE VIDA

QUADRE 1.1.1. Fases de la qualitat de vida. Segons Andrews i Whitney, 1976.
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La qualitat de vida es pot concebre de dues maneres —per a molts autors són
dues dimensions— que de fet componen el fenomen. Es tracta de la qualitat de
vida 'objectiva' i la qualitat de vida 'subjectiva' (Veenhoven, 1996).
La qualitat de vida 'objectiva' és el grau en què les condicions de vida cobreixen els criteris observables d'una 'bona vida', com la renda de les persones, la
salut, el grau d'instrucció. En aquest context l'objectivitat es refereix a la forma
de mesurar la qualitat de vida, ja que es basa en criteris explícits que poden ésser
aplicats per observadors externs (Veenhoven, 1996).
La qualitat de vida 'subjectiva' es refereix com la gent aprecia la seva vida. És
la satisfacció que tenen les persones amb allò que els afecta de manera directa,
com per exemple, la seguretat que senten en el carrer, com estan de satisfets amb
la seva salut, amb la seva educació. La subjectivitat al·ludeix a què* els criteris
per a les valoracions poden anar canviant de persona a persona, i en aquest cas
els nivells no queden explícits i les valoracions externes no poden ser comparables (Veenhoven, 1996).
Beckie i Hayduckk (1997) consideren la qualitat de vida com una avaluació global, unidimensional i subjectiva de la pròpia satisfacció en la vida, essent l'avaluació de la qualitat de vida el resultat de múltiples interaccions entre les diferents dimensions implicades.
En conclusió, entenem que el concepte de qualitat de vida sorgeix donant rellevància als aspectes psicosocials del desenvolupament col·lectiu i es planteja
d'acord amb l'entorn material i l'entorn psicosocial (Casas, 1996). L'estudi de
la qualitat de vida ha de constar tant de components objectius com de components subjectius.
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1.2. L'interès científic de l'estudi de la qualitat de vida
La preocupació i l'interès per la qualitat de vida no són nous, encara que la seva
conceptualització i la seva mesura no sempre s'han abordat des d'una mateixa
perspectiva científica.
Des de sempre els éssers humans hem lluitat de manera individual per satisfer
les nostres necessitats de la millor manera possible, creant institucions i estructures que facilitin les relacions entre les persones i que d'aquesta manera puguin ser útils en la recerca de la satisfacció personal i col·lectiva.
Des de l'antiguitat els pensadors, artistes o bé els reformadors polítics i socials
han associat el concepte de felicitat amb la idea de tranquil·litat d'esperit, o bé
l'han entès com la solució a aconseguir en certs esquemes polítics i socials (Setién,
1993; Muñoz, 1997).
Diferents disciplines, a més de la psicologia social, han presentat interès per la
conceptualització i avaluació de la qualitat de vida (Diener, 1984).
Els historiadors i antropòlegs per la seva banda, han realitzat diferents estudis
en relació amb la qualitat de vida, intentant 'extreure' els universals que descriuen una cultura, mentre que d'altres en els seus estudis han pretès establir
diferents lleis de l'evolució social.
Des de l'àmbit de la filosofia es plantegen tres aproximacions principals per a
determinar la qualitat de vida (Brock, 1993, citat a Diener i Suh, 1997). La primera aproximació descriu les característiques de la bona vida com a proposades des d'ideals normatius que es plantegen des de concepcions religioses o filosòfiques.
La segona aproximació situa el concepte de bona vida en la satisfacció de les
necessitats. Aquesta definició de la qualitat de vida de la població parteix de l'èxit
que hagin pogut tenir els ciutadans en aconseguir allò que desitjaven.
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La tercera aproximació s'expressa en termes d'experiències individuals. És la
persona qui percep que la seva vida és bona i agradable. En aquesta aproximació, sentiments com l'alegria, el plaer, el fet d'estar content i la satisfacció amb
la vida prenen un paper destacat.
En l'àmbit de l'economia, al qual ja hem fet referència anteriorment, es destaquen els processos mitjançant els quals les persones fan una reassignació dels
seus recursos amb la finalitat de satisfer les seves necessitats, aconseguint
d'aquesta manera el que s'anomena l'òptim nivell d'utilitat i/o de satisfacció.
En aquest enfocament, i vist des d'una perspectiva reduccionista, el concepte
de benestar és sinònim de benestar econòmic, i, per tant, la qualitat de vida d'una
comunitat està d'acord amb la quantitat de recursos econòmics disponibles.
»
L'ecologia, i sobretot les teories de l'ecologia humana, estudien la relació entre
l'individu i el medi ambient, donant prioritat al procés d'adaptació de les persones entès com a procés de desenvolupament (Hawley, 1991). Entenen el món
fïsic i social com una unitat on tot està interrelacionat. Els defensors d'aquesta
perspectiva han aportat importants idees per a la construcció d'un model ecològic que estudiï la qualitat de vida.
Dins de l'àmbit de les ciències de la salut, com hem exposat anteriorment, l'assumpció del concepte de qualitat de vida ha anat produint un procés de canvi,
fruit de la definició de salut que va divulgar l'OMS. En aquest camp s'ha passat
d'entendre la qualitat de vida dels pacients com un procés d'efectivitat mèdica
i de servei rehabilitador, a entendre aquesta com un procés multidimensional,
on el concepte de salut comprèn àmbits biopsicosocials (Parmenter, 1994).
Shipper ei al. (1990) varen analitzar les diferents perspectives teòriques en què
s'ha utilitzat el concepte de qualitat de vida en l'àmbit de les ciències de la salut, i en varen identificar un total de cinc:
• Perspectiva psicològica. En ella s'inclouen els paràmetres psicològics quan
s'utilitzen els efectes de la malaltia. Per tant, s'avaluen quines són les per28
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cepcions del pacient sobre la seva malaltia (disease) i les conseqüències que
aquesta comporta (illness).
• Concepció utilitària. És la que s'adopta des dels serveis de planificació de
sanitat. Es refereix a les transaccions que poden existir entre els paràmetres quantitatius i qualitatius de la vida, avaluats des de les teories de la
presa de decisions.
• Concepció centrada en la comunitat. Està basada en un model proposat
per Ware (1984; 1991), que s'interessa per l'impacte de la malaltia en la
comunitat, entesa en un sentit ampli, sense tenir present l'impacte que la
malaltia pot causar en els entorns més immediats, com és la pròpia família.
• Concepció reintegrativa, basada en el model de Wood i Williams (1987),
de reintegració a la vida normal. Incorpora un fort element d'autodeterminació sobre el significat de 'vida normal'.
• Principi de la discrepància. És formulat per Caiman (1984) i defineix la
qualitat de vida com la diferència entre les expectatives del pacient i les
seves fites reals. Considera que l'impacte de la malaltia pot variar segons
com el pacient percebi el seu benestar en el moment de produir-se aquesta.
Segons Caiman, aquest procés de discrepància va variant amb el temps a
partir de les expectatives que el malalt té en relació amb un tractament
determinat.
Dins de l'àmbit de la sociologia, s'han desenvolupat des dels anys 50 nombrosos estudis relacionats amb el coneixement de l'evolució de la societat. Cal parar esment en els estudis elaborats per Comte i Spencer, en què plantejaven la
possibilitat d'enunciar//eis de desenvolupament social. Aquestes propostes teòriques van facilitar, segons Setién (1993), que posteriorment d'altres autors
iniciessin un procés d'elaboració d'escales que permetessin mesurar i quantificar aquest fenomen.
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En l'àmbit de la psicologia, l'estudi de la qualitat de vida es centra en les necessitats humanes i la seva satisfacció (Blanco, 1985). S'aporta a la definició del
concepte una visió en què les persones experimenten i perceben sensacions de
benestar quan les necessitats que senten es veuen reduïdes o satisfetes.
Des de la vessant psicològica també hem de destacar els estudis desenvolupats
en relació amb les aspiracions i les expectatives que les persones tenen davant
diferents situacions de la seva vida. Un altre aspecte que cal destacar és la millora de les relacions interpersonals com una de les dimensions de la qualitat de
vida.
D'altra banda volem esmentar les aportacions desenvolupades per la. psicologia preventiva. L'objectiu de la intervenció preventiva, ja sigui des de l'òptica
teòrica o des de la pràctica, és fer incidència en la qualitat de vida individual i
comunitària.
L'objectiu de promoció de la salut i prevenció de la malaltia és aconseguir un
nivell de qualitat de vida objectiu i subjectiu més elevat, essent aquests dos conceptes sinònims de millora de la qualitat de vida (Fernández Ríos, 1994).
Entre les primeres aportacions relacionades amb el concepte de qualitat de vida,
hem de fer referència als estudis d'Andrews i Whitney i al de Campbell, Converse
i Rodgers, publicats l'any 1976. Els dos es fonamenten en la percepció que les
persones tenen de la seva qualitat de vida, directament o indirectament avaluada
a partir de les actituds, aspiracions, expectatives, necessitats expressades, satisfacció i d'altres aspectes psicològics o de caire psicosocial.
En darrer terme, dins de l'àmbit de la psicologia, voldríem esmentar els treballs
desenvolupats des de lapsicologia ambiental, que ha realitzat diferents estudis
sobre les interrelacions dels individus i el seu medi. Així hem de destacar, entre
d'altres, els treballs desenvolupats per Rodríguez Sanabria (1986), que parlen
de la percepció de la qualitat ambiental i dels índexs objectius i subjectius de la
qualitat de vida.
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1.3. Evolució del concepte de qualitat de vida: De la qualitat de vida
material a la qualitat de vida psicosocial
La idea de qualitat de vida va lligada, quasi bé sempre, a nocions carregades
de connotacions positives per a les persones. Així, quan ens referim a la qualitat de vida, pensem en la idea de: viure bé, estar bé, estar satisfet, ser feliç, o bé
gaudir d'un òptim nivell de confort.
En moltes ocasions aquesta idea de viure bé ha estat lligada a un món de desitjós i d'emocions, i, per tant, s'ha considerat com a carregada d'elements 'subjectius', com un fet no aprehensible.
Certament aquesta idea pot quedar en una vivència interna i que, a vegades, ni
tan sols es comunica a altres persones.
D'altra banda apareix la idea d'estar bé, com el fet d'estar per damunt d'un
determinat punt, d'un punt avaluable, i el fet d'estar per davall d'aquest punt
significa estar malament (Casas, 1996).
El concepte de qualitat de vida no se centra exclusivament en la idea de comparar la qualitat d'una situació que experimenten unes persones en relació amb
altres persones, ja que les comparacions són sempre relatives al context en què
es realitzen.
Al llarg del segle XX, s'han esmerçat importants esforços per tal de 'mesurar'
la qualitat de vida, de manera que ens permeti detectar, avaluar i incidir sobre
fenòmens relacionats amb canvis socials a gran escala.
Els primers intents de mesurar canvis socials a gran escala es fonamenten en
l'economia i així apareix el concepte de renda per càpita. Aquesta mesura es va
comprovar que era molt limitada. Posteriorment es va intentar integrar diferents
indicadors econòmics amb indicadors de desenvolupament socioculturals, utilitzant el concepte de nivell o estàndard de vida.
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Fou en aquest sentit que i'ONU va plantejar, l'any 1954, un sistema d'indicadors en què figuraven com a components del nivell de vida mesures sobre: salut, alimentació, condicions de treball, habitatge, temps de lleure, seguretat,
medi ambient i educació.
En aquesta línia, l'any 1973 un treball de l'OCDE va definir el concepte de nivell de vida com el punt fins al qual les necessitats globals de la població estaven satisfetes.
Paral·lelament a l'evolució del concepte de nivell o estàndard de vida, es consolidava el concepte de benestar social com un concepte objectiu i objectivable
que incorporava les idees d'equitat i justícia distributiva entre els habitants d'un
territori. Amb la formulació d'aquest nou concepte es pretenia buscar perfils de
situacions objectives (Casas, 1996). El concepte de benestar social féïa referència a l'ordre social que promou la satisfacció de les necessitats individuals que
són compartides, així com les necessitats pluridimensionals (Moix, 1980).
El concepte de qualitat de vida ha anat mesclant-se amb el de benestar social, i
de vegades s'han considerat com a sinònims, encara que el concepte de quali-

Concepte bàsic

Conceptes afins

Conceptes amb funcions
d'antònims

Renda per càpita

- Poder adquisitiu

- Pobresa econòmica

Nivell de vida

- Estàndard de vida

- Pobresa econòmica,
social y cultural

Benestar social

- Igualtat d'oportunitats

- Malestar social

- Justícia distributiva

- Desigualtat social

- Drets socials

- Injustícia social

- Benestar psicològic

- Marginació social

- Qualitat ambiental

- Disadaptació psicosocial

- Promoció social

- Exclusió social

Qualitat de vida

- Participació social
- Autorealització
QUADRE 1.3.1. Evolució del concepte de qualitat de vida (Casas, 1996).
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tat de vida ha anat incorporant mesures psicosocials de la realitat, percepcions
i avaluacions socials relacionades amb les condicions de vida de les persones.
En el quadre 1.3.1 es pot observar quina ha estat l'evolució dels conceptes utilitzats per mesurar les condicions de vida de les persones, així com els conceptes que s'han utilitzat com sinònims i antònims dels mateixos.

1.4. Paradigmes històrics en l'abordatge i l'atenció de les necessitats i dels
problemes socials
Encara que hem assenyalat els treballs de Bauer et al. (1966) com a elements
destacats a l'hora d'estudiar l'evolució dels indicadors socials com a eines per
avaluar la qualitat de vida d'una població des d'una perspectiva psicosocial, no
podem obviar les recerques desenvolupades a l'entorn de l'estudi de les necessitats humanes i socials, tant en relació amb la seva avaluació com en relació a
la seva satisfacció. L'estudi d'aquestes necessitats, des de la perspectiva de la
psicologia, la psicologia social i el treball social, ha facilitat una aproximació a
l'estudi de la qualitat de vida des d'una òptica psicosocial.
En aquest sentit hem de destacar la classificació jeràrquica de les necessitats
humanes desenvolupada per Maslow (1954 rev. 1970). Aquesta teoria s'inclou
en l'àmbit de les teories motivacionals de contingut (Biscarri, 1993).
El comportament humà, en la teoria de Maslow, és el resultat dels intents que
fan les persones per a poder satisfer les seves necessitats. L'autor va establir un
ordre jeràrquic entre les diferents necessitats, de manera que la satisfacció de
les necessitats humanes de nivell superior precisava la satisfacció de les necessitats de nivells anteriors o inferiors.
Maslow (1954 rev. 1970) va identificar cinc nivells de necessitats. En el nivell
més baix situa les necessitats fisiològiques, que fan referència a les funcions fi33
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siològiques bàsiques del cos humà. En un segon nivell situa les necessitats de
seguretat, referides a la protecció respecte a qualsevol opressió física o psicològica cap a un mateix o cap a la seva família. Les necessitats de pertinença i afecte
componen el tercer nivell; en aquest grup s'inclou la necessitat de sentir-se com
a membre d'un grup, així com les necessitats d'associació i d'acceptació social.
En el quart nivell, se situen les necessitats d'estimació, que inclouen tant les
relatives a la pròpia autoestima com les relacionades amb el reconeixement i
apreciació social. En el nivell més alt d'aquesta jerarquia se situa la necessitat
d'autorealització, que fa referència al desenvolupament de forma continuada
del potencial de cada persona.
El concepte d'autorealització de Maslow implica una forta relació entre la naturalesa més general de la societat i l'ambient, tal com aquest és mesurat mitjançant indicadors objectius (Casas, 1989).
En darreres revisions Maslow (1979), citat a Biscarri (1993), desenvolupa una
classificació de caire bifactorial, en la qual distingeix entre les necessitats deficitàries i les necessitats de desenvolupament.
Per necessita is deficitàries entenia aquelles que són dèficits de l'organisme que
han de ser reparais des de l'exterior i per membres de la comunitat diferents a
l'individu. La satisfacció d'aquestes necessitats requereix una reducció de la
tensió i una recerca de l'equilibri personal. Les necessitats de desenvolupament,
per la seva banda, mantenen la tensió en benefici d'objectius a més llarg termini, que en moltes ocasions poden ser difícils d'aconseguir, diferenciant, segons
Biscarri (1993), els comportaments adults dels comportaments infantils. La satisfacció de les necessitats de desenvolupament tendeix a produir sensacions de
benestar en les persones.
Hem d'assenyalar que el concepte de necessitats humanes jerarquitzades comporta que les relacions entre les diferents àrees de satisfacció en la vida són igual
d'importants que les expressions de satisfacció en qualsevol de les àrees (Casas,
1989).
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Hem de destacar els treballs desenvolupats per Doyal i Gough (1994) en la teoría de les necessitats humanes. Segons aquests autors existeixen tres conceptes
que hem de diferenciar quan parlem de necessitats socials:
• Les necessitats com a impulsos o com aquell estat interior que inicia l'impuls. Es el que s'anomena dríve, ja que s'entén com una força motivadora
provocada per un estat de desequilibri o tensió que hi ha en un organisme a causa d'una mancança específica. Els impulsos i forces motivadores
són processos que ens posen en guàrdia de diferents trastorns biològics i
genètics de les necessitats humanes.
• Les necessitats com a objectius o expectatives. La satisfacció d'aquests
objectius pretén evitar qualsevol situació que pugui ser danyosa per a les
persones. Les necessitats com a objectius s'anomenen goals i s'utilitzen com
una categoria que es creu universalitzable i, per tant, comuna a una cultura.
• El tercer component es basa en el que volen les persones; aquest és el nivell d'aspiració, denominat wants. Aquest concepte és contraposat al de
necessitat. Les aspiracions es descriuen com a objectius que es deriven de
preferències particulars de l'individu i del seu medi cultural. Les aspiracions, a diferència de les necessitats, no són universalitzables i canvien de
persona a persona.
És possible que existeixin coincidències entre allò que una persona desitja i allò
a què aspira, ja que hi ha aspiracions que constitueixen satisfactors de necessitats. Per tant, es pot necessitar allò que es vol i voler o no allò que necessitem.
El que no pot succeir de forma consistent és no necessitar allò que es requereix
amb la finalitat de prevenir danys greus, amb independència del que es desitja.
Doyal i Gough ( 1994) plantegen en la seva teoría de les necessitats humanes que
aquestes són una condició prèvia a tota acció i interacció humana. Els autors
exposen dos tipus de necessitats: les bàsiques i les intermitges.
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Les necessitats basiques són sempre universalitzables i es vinculen a la prevenció de perjudicis greus, donant importància a la.participació social com a eina
que ens ha de permetre calcular l'impacte de la mancança de la satisfacció.
Els autors diferencien dos tipus de necessitats bàsiques: la salut física i l'autonomia. La salut física va lligada a definicions negatives de la salut i al seu deteriorament fisiològic. L'autonomia s'estructura en tres nivells: el grau de comprensió que té una persona d'ella mateixa, de la seva cultura i del nivell d'expectatives que té en relació amb la seva situació cultural; la capacitat psicològica, com a capacitat cognitiva i emocional, que tenen les persones a l'hora de
desenvolupar opcions sobre la seva situació personal, i les oportunitats objectives que li permeten actuar en conseqüència.
»
Les necessitats intermitges són les característiques que han de tenir els satis-

factors universals. Es defineixen com aquelles qualitats dels béns, serveis, activitats i relacions que afavoreixen la salut física i l'autonomia de les persones en
totes les cultures.
Els autors exposen un llistat d'onze necessitats intermitges, que són agrupades
en diferents categories. En una d'elles se situen les que tenen una base material
que és identificable dins d'un context de coneixements biomèdics. En la segona
categoria es troben aquelles que contribueixen a l'estímul de l'autonomia anímica. També s'ha d'afegir la ensenyança desenvolupada de forma adequada i
els determinants socials d'accés a les funcions que són valorades per la societat.
Hem de destacar que els treballs de Doyal i Gough (1994), que se situen en l'àmbit de la disciplina econòmica, desenvolupen una teoria de les necessitats humanes, confeccionant sistemes d'indicadors que ens permeten, des de l'òptica
psicosocial, la prevenció, detecció i satisfacció de les necessitats.
Dins del camp de Yavaluació de les necessitats socials hem d'esmentar els treballs de Bradshaw, que l'any 1972 va publicar un breu, però interessant, article en el qual afirma que la història dels serveis socials és la història del reco-
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neixement de les necessitats socials i de l'organització de la societat amb la finalitat de satisfer-les.
L'autor exposa que, en la pràctica, s'utilitzen quatre tipus d'avaluacions de necessitat, diferents i complementàries, a l'hora de conèixer i d'avaluar quina és
la necessitat d'una població. Cada una d'aquestes avaluacions és una aproximació al concepte de necessitat 'real' d'una població, essent la delimitació de les
necessitats socials 'reals' una proposta de consens entre els quatre enfocaments
(Thayer, 1985; Casas, 1989). Les necessitats socials que presenta Bradshaw són:
les normatives, les experimentades, les expressades i les comparatives.
• Les necessitats normatives són aquelles que els experts i científics socials
defineixen com a necessitats en una situació determinada, en relació amb
els estàndards normatius. Aquests estableixen de manera convencional els
nivells mínims de 'desitjabilitat' en la satisfacció de les necessitats, i per
sota d'aquests ens situem en àrees de necessitat. Els nivells normatius van
variant amb el temps com a conseqüència dels avanços del coneixement i
de la modificació dels valors en la societat. Els criteris normatius no detecten les necessitats 'reals', sinó que el que detecten són les necessitats que
es perceben a través dels paradigmes sociocultural i tecnicocientífic.
• Les necessitats sentides o experimentades. Es basen en la percepció que
cada persona té a l'hora d'experimentar situacions de carència o de mancança. Les persones manifesten allò que necessiten; és, per tant, una apreciació subjectiva, que pot estar condicionada per factors psicològics i
psicosocials individuals. Aquesta necessitat també presenta limitacions a
*

causa que les percepcions de les persones depenen del seu grau de coneixement a l'hora de saber quins són els serveis i recursos que poden atendre les seves necessitats.
• Les necessitats expressades. S'identifiquen amb la demanda dels serveis.
És la necessitat experimentada manifestada en un determinat servei on es
reben i es canalitzen les demandes. Les necessitats expressades tenen li37
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mitacions, com el fet que freqüentment determinades necessitats experimentades o sentides no es formulen com a demanda. D'altra banda, s'ha
de tenir present que de vegades les demandes estan condicionades per
l'oferta dels serveis existents.
• Les necessitats comparatives. Es considera mesura de necessitat el fet que
una determinada població, amb característiques similars a una altra que
rep ajuda, no n'estigui rebent. Així s'identifica el concepte de necessitat
amb la capacitat d'atendre necessitats per part dels serveis disponibles.
Les quatre aproximacions a la necessitat social esmentades per Bradshaw poden representar-se gràficament com a subconjunts de mida diferent, amb una
àrea d'identificació comuna a totes elles. Aquesta seria l'àrea de major consens
*
sobre l'existència de les necessitats 'reals' (Casas, 1989).
Casas (1996) planteja que, encara que la proposta elaborada per Bradshaw pot
ser discutida, els plantejaments són molt productius, més enllà de les seves propostes. En aquests sentit Casas proposa una anàlisi de necessitats socials a partir de diferents perspectives teòriques i distintes tècniques d'investigació (quadre 1.4.1).
Quantitatives

Qualitatives

NORMATIVES

• Indicadors de condicions físiques
i socioambientals.

• Buidat documental de dades
recopilades per professional.
Entrevistes a professionals i
experts.

EXPERIMENTADES
(Sentides)

• Indicadors psicosoclals. Carència
subjectiva.

• Entrevistes a persones representatives de diferents col·lectius
ciutadans. Informadors clau.

EXPRESSADES
(Demandes)

• Llistes d'espera que hi ha en un
servei.

• Entrevistes als professionals
receptors de les demandes.

COMPARATIVES

• Observació directa.

• Consultes a coneixedors del medi
objecte d'estudi.

QUADRE 1.4.1. Anàlisi de necessitats socials a partir de la proposta
d'avaluació de Bradshaw (Casas, 1996).
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L'anàlisi del concepte de necessitat social ens permet, des d'una òptica
psicosocial, avaluar una situació mitjançant diferents tipus d'indicadors, tant de
condicions materials com de caire psicosocial, essent aquesta perspectiva d'avaluació un procés d'interacció entre tècnics, investigadors i ciutadans, amb la
finalitat de realitzar una aproximació cap a les situacions de qualitat de vida
d'una població.
El concepte de necessitat social ha anat lligat a la definició dels problemes socials i de la seva legitimització. Segons Vander Zanden (1977) un problema social és una situació que es produeix en una comunitat i que es defineix com a
desagradable o desfavorable per un grup de persones d'aquesta comunitat. Un
problema social, per Zanden, manca d'existència objectiva i les persones poden
atribuir característiques problemàtiques a diferents fets i situacions assignantlos significats desfavorables.
En el moment de desenvolupar el procés d'abordatge dels paradigmes històrics
en l'atenció dels problemes socials, hi hem de diferenciar tres paradigmes. El
paradigma de l'especialització, el paradigma de la normalització i el paradigma dels drets (Casas, 1993b, 1996).
El paradigma de l'especialització ha estat el que ha presentat el més llarg procés històric, ja que fins a la segona meitat dels anys 50 la major part de les decisions i polítiques socials i familiars quedaven reduïdes a dues possibilitats: o bé
que la persona afectada romangués a casa seva, amb el suport d'algun servei
d'assistència social, escàs i poc qualificat, o bé que la persona fos ingressada en
algun centre d'internament.
La xarxa destinada a serveis de caire públic i social es trobava clarament
dicotomitzada; existien serveis adreçats a la població en general i un segon nivell de serveis 'especialitzats' destinats a atendre les persones portadores d'algun tipus de problema. Dintre d'aquest nivell es presentaven dues categories de
serveis: una destinada a persones que presentaven situacions de dificultat social,
i per tant, eren serveis eminentment de protecció, i altres serveis destinats a
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població que presentava situacions de conflicte social, i encarats principalment
al control social d'aquestes situacions.
El paradigma de la normalització arriba al nostre país a finals dels anys 70 i
principis dels 80.
Els primers treballs en l'àmbit del principi de normalització es van orientar cap
a la integració escolar, per a iniciar posteriorment el seu desplegament en actuacions de caire social.
L'arribada del paradigma de la normalització al nostre país va coincidir amb
el desenvolupament de diferents experiències i treballs relacionats amb la intervenció social, que provenien de països europeus, de Llatinoamèrica, i dels

EUA.
Aquests treballs són el desenvolupament comunitari, desenvolupat per AnderEgg, el concepte de psiquiatria preventiva de Caplan, la pedagogia de l'alliberació de Freiré, i el treball de psicologia comunitària desenvolupat per Zax i
Specter (Casas, 1996,1998).
En el marc teòric, i principalment en l'àmbit de la infància, el paradigma de la
normalització es va anar consolidant introduint dos aspectes complementaris
(Casas, 1993b; 1996).
El primer es refereix a l'entorn ambiental. Les persones han de viure en un espai físic adequat. Aquest punt afecta a les dimensions i a la configuració de l'habitatge, així com a la seva ubicació.
El segon aspecte fa referència a les dinàmiques de vida quotidiana en què les
persones estan immerses. Aquestes dinàmiques han de possibilitar sistemes de
relacions interpersonals amb els entorns més propers (família, veïns, adults, grup
d'iguals, etc.).
Al nostre país, igual que a la resta de països europeus, el paradigma de la normalització es veu reforçat per l'arribada de la perspectiva ecològica, en l'entorn
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social, ja que aquesta perspectiva enriqueix i reforça els plantejaments del paradigma (Casas, 1993b; 1996).
Aquest paradigma va representar un important trencament amb el paradigma
anterior, ja que passa de centrar-se exclusivament en el problema a centrar-se
en l'entorn físic i humà en què es produeix l'esmentat problema.
L'emergència del paradigma dels drets no significa cap ruptura amb el paradigma de la normalització, sinó que l'un és la conseqüència del procés d'implementació de l'altre.
El paradigma dels drets es constitueix com un paradigma més personalitzador,
més de caire individual. Aquest paradigma no constitueix un trencament amb
l'anterior, sinó que es constitueix com un procés que el necessita com a base.
Aquest paradigma es centra en la persona mateixa, sense oblidar el seu context
de vida.

Al llarg d'aquest primer capítol hem observat que la definició i l'estudi del concepte de qualitat de vida, des d'una perspectiva psicosocial, conflueixen amb
d'altres àmbits d'estudi, i tots ells resulten complementaris entre si. Estem, doncs,
davant un àmbit d'estudi clarament interdisciplinar, en el què, la psicologia
social hi presenta aportacions clarament consolidades.
«

Hem senyalat els estudis realitzats mitjançant indicadors de caire econòmic, com
a primers elements que valoraren la importància dels 'nivells de vida' de la
població. Posteriorment, l'obra coordinada per Bauer es va iniciar una etapa,
coneguda com el 'moviment dels indicadors socials' en la qual destacaren les
recerques mitjançant indicadors socials.
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Ara bé foren els treballs de Campbell, Converse i Rodgers (que descriurem en
capítols posteriors) i de Andrews i Whitney, els que iniciaren la tradició de les
recerques mitjançant la utilització de sistemes d'indicadors socials i psicosocials.
Aquests treballs originaren una sèrie de recerques sobre les percepcions, expectatives i avaluacions que les persones feien en relació amb situacions de la seva
vida.
D'altra banda, hem de destacar els treballs d'Inglehart relatius a la importància que tenen els valors postmaterials en el desenvolupament de la societat.
Una altra línia d'estudis s'ha centrat en el reconeixement, avaluació i satisfacció de les necessitats i problemes socials d'una població.
En tots aquests camps existeixen punts en comú que ens han conduït a la definició del concepte de qualitat de vida com la funció entre l'entorn material i l'entorn psicosocial (Casas, 1996).
Els estudis actuals van orientats cap a la incorporació d'una perspectiva clarament positiva a l'hora de desenvolupar la intervenció psicosocial.
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Com hem observât en el capítol anterior, les maneres d'entendre i conceptualitzar l'estudi de la de qualitat de vida han anat evolucionant al llarg del temps.
Així s'han plantejat diferents models, de vegades contraposats, a l'hora de definir i avaluar la qualitat de vida d'una població.
Representant a dues línies diferenciades hem de fer esment dels treballs de recerca desenvolupats per l'Organisme de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) i el dut a terme per Campbell, Converse i Rodgers (1976).
Els estudis de l'OCDE plantejaven que la qualitat de vida s'havia d'estudiar,
principalment, a través de les situacions en què de forma objectiva es desenvolupa la vida de les persones. D'altra banda, Campbell, Converse i Rodgers consideraven que la qualitat de vida és, primer de tot, una experiència viscuda, en
la qual s'han d'avaluar tant les condicions materials com les expectatives personals, en conseqüència aquests autors se centraren en la mesura de les percepcions, les avaluacions i les aspiracions que les persones fan de les experiències
viscudes en diferents àmbits o dominis, de la experiència de la vida com un tot.
Després d'aquests treballs, s'han desenvolupat diferents aproximacions teòriques que en la seva majoria han intentat realitzar un procés de superació i de
síntesi entre les dues concepcions anteriors.
En aquest sentit farem esment dels treballs de Lawton referents al concepte de
'bona vida', els treballs de Glatzer i Mohr que plantejaren diferents categories
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de la qualitat de vida, la teoria de les discrepàncies multiples desenvolupada per
A. C. Michalos, la teoria de la qualitat de vida de Frisch i, en darrer lloc el model
desenvolupat per Evans.

2.1. L'estudi de la qualitat de vida a través de les condicions objectives
dévida
Fou l'Organisme de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), qui
durant la dècada dels setanta, inicia diferents treballs relacionats amb l'avaluació
del benestar de les persones a través de diferents tendències i condicions socials
de forma no monetària (Setién, 1993). Es en aquest sentit que l'any 1970 posa
en pràctica un programa per a l'elaboració d'indicadors socials.
Amb l'elaboració d'aquests indicadors socials, l'OCDE, pretenia els objectius
generals següents (OCDE, 1973, 1982):
• Identificar les demandes socials, aspiracions i problemes que són o seran
les principals preocupacions polítiques en els processos de planificació
socioeconómica.
• Mesurar i donar a conèixer l'evolució de les esmentades preocupacions,
així com la seva importància relativa.
• Poder aportar major precisió en les discussions públiques i en el procés
de presa de decisions governamentals.
Amb la finalitat d'aconseguir els esmentats objectius es va elaborar un sistema
d'indicadors socials. Aquest sistema es basava, en els seus inicis en tres conceptes bàsics: el benestar, el nivell de vida i la preocupació social.
El significat de benestar, segons l'OCDE, s'assimilava als conceptes de 'qualitat de vida', Vida satisfactòria', etc.
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El concepte de benestar social designava el benestar global de les persones. Es
diferenciava aquest concepte del de benestar societal, terme que feia referència a les estructures institucionals de la societat (Setién, 1993).
El concepte de nivell de vida es definia com el punt fins el qual les necessitats
globals de la població eren satisfetes (Casas, 1996).
En darrer terme feia referència a les preocupacions socials com elements que
havien de permetre identificar el benestar. L'OCDE defineix les preocupacions
socials com una aspiració que és possible identificar i definir, tenint una importància directa en el benestar humà (OCDE, 1973, 1982; Setién, 1993).
En diferents publicacions elaborades per l'OCDE es varen anar classificant diferents preocupacions socials, que posteriorment s'anaven aglutinant en àrees
d'objectius.
En el proper capítol analitzarem els diferents sistemes de indicadors desenvolupats per l'OCDE.

2.2. Enfocament psicosocial en l'estudi de la qualitat de vida
L'enfocament psicosocial en l'estudi de la qualitat de vida, té en els treballs de
Campbell Converse i Rodgers (1976) i d'Andrews i Whitney (1976) uns exponents claus.
Campbell Converse i Rodgers (1976), plantejaven el concepte de qualitat de" vida
des d'una perspectiva de la experiència, i per tan pretenien que les persones
manifestessin el que sentien sobre la seva pròpia vida. El concepte de qualitat
de vida feia referència més a la experiència de vida que a les condicions de vida.
Els autors definien com a nivell de satisfacció la discrepància percebuda entre
les aspiracions i les fites a aconseguir. D'altra banda plantejaven el concepte de
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felicitat com a producte de la presencia de sentiments positius i l'absència de
sentiments negatius.
La satisfacció implica un judici o experiència cognitiva, mentre que la felicitat
planteja una experiència de sentiments o d'afecte.
En els treballs de Campbell i els seus col·laboradors també hi varen influir els
estudis elaborats per E. Allardt (1972), qui afirma que el concepte global de
benestar, al qual anomenava benestar públic, era definit en termes de satisfacció de necessitats, i així podia referir-se a l'experiència de la qualitat de vida en
termes de satisfacció de necessitats. Per tant, l'experiència de satisfacció es veurà
influenciada per l'experiència dels individus en el passat i per les expectatives
del present i del futur.
*•
Campbell, Converse i Rodgers no consideraren el benestar com un factor únic

i general, sinó que aquest estava compost per elements específics, que anomenaren àrees de vida, les quals són concebudes com a aspectes separats de l'experiència. D'aquestes àrees en varen arribar a classificar un total de quinze.
A l'hora de desenvolupar el model conceptual, els autors utilitzaren les teories
de K. Lewin que plantejava, entre altres postulats, que l'experiència i el comportament de les persones deriva de la interacció entre aquest i l'ambient.

Estàndards de comparació,
aspiracions, expectatives...

Atribut
objectiu

Atribut
percebut

1

r.

Atribut
avaluat

Satisfacció
en un domini

QUADRE 2.2.1. Model bàsic de relacions entre característiques ambientals objectives i el
nivell experimentat de satisfacció en un domini (Campbell, Converse i Rodgers, 1976).
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La satisfacció expressada pels individus, en qualsevol àrea de la vida, depèn de
la seva avaluació respecte als atributs de cada una de les àrees i de la manera
en què cada persona avalua un atribut de forma concreta dins d'una àrea específica. Aquesta atribució depèn de dos conceptes: la percepció de l'atribut i el
marc de referència en què es jutja aquest atribut, el qual s'anomena estàndard
de comparació.
Aquest estàndard de comparació pot provenir de diferents bases avaluatives
(Campbell i altres, 1976).
• Nivell d'aspiració. Entès com la situació que les persones esperen aconseguir en cada una de les àrees.
• Nivell d'expectatives. Entès com la situació per la qual una persona creu
que pot optar en un futur pròxim.
• Nivell d'equitat. Allò que una persona creu que li hauria de correspondre
si existís plena justícia, en relació amb el que tenen els altres.
• Nivell del grup de referència. Allò que correspon a la situació que tenen
altres grups amb els quals la persona s'identifica (família, amics, companys) i uns d'altres amb els quals comparteix l'estatus econòmic, social o
laboral.
• Les necessitats personals. Entès com allò que una persona creu que necessita.
• Els valors personals. Fan referència a elements intangibles, com la llibertat i la igualtat.
A la definició d'aquest model conceptual s'hi han d'afegir, segons els autors, les
característiques personals i socials dels subjectes, característiques que influeixen
tant en els atributs objectius com en les percepcions dels models comparatius.
La sensació general de satisfacció vindrà determinada pel conjunt d'experiències satisfactòries-insatisfactòries en les diverses àrees de la vida. La satisfacció
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en les diferents àrees de la vida prové de la diferència existent entre les realitats
percebudes per l'individu sobre la situació actual i els nivells d'aspiració que
corresponen a cada una d'aquestes àrees.

Adaptació
i conducta adaptativa

QUADRE 2.2.2. Extensió del model del quadre 2.2.1, que mostra les interaccions entre els
nivells de satisfacció dels diferents dominis i les relacions amb la satisfacció general en la
vida i les diferents conductes.

2.3. £1 concepte de 'bona vida' desenvolupat per M. Lawton
A partir del treball publicat per Campbell et al. (1976) es produeixen un seguit
de noves investigacions i aproximacions teòriques relatives al concepte i a la
mesura de la qualitat de vida.
En aquest sentit Lawton (1983), que va desenvolupar les seves recerques en el
camp de la vellesa, davant la diversitat de models i d'interpretacions relatius al
concepte de qualitat de vida i als components de la mateixa, va proposar un
concepte alternatiu, bona vida, terme que apareix amb importants connotacions
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psicologistes, i en el qual va distingir quatre dimensions: la competència
conductual, el benestar psicològic, la percepció de la qualitat de vida i l'entorn
objectiu.
• La competència conductual, entesa com la capacitat per organitzar i desenvolupar les àrees relacionades amb la salut i la salut funcional (percepció i sensació), els elements cognitius, la utilització del temps i el comportament social.
• El benestar psicològic, relacionat amb la felicitat, Taféete positiu, Taféete
negatiu i el grau de congruència entre els objectius desitjats i els aconseguits.
• La percepció de la qualitat de vida, que fa esment de la satisfacció amb
un mateix, amb la família i en les relacions interpersonals.
• L'entorn objectiu, en el qual Lawton inclou l'entorn físic, personal i social;
són aspectes relacionats amb el medi ambient en què es desenvolupa Tindividu.
En tots els treballs desenvolupats per Lawton, es dóna una gran importància a
Tus que se'n fa del temps a l'hora d'organitzar la vida de les persones, entès així
com un element que cal destacar dins de la dimensió de la competència
conductual (Casas, 1996).

2.4. Contrast entre condicions objectives i condicions psicosocials de vida.
Les aportacions de Glatzer i Mohr
Els treballs desenvolupats per Glatzer i Mohr, publicats Tany 1987, van ser realitzats a partir de les enquestes sobre el benestar, welfare survey. Els autors construeixen sistemes d'indicadors que combinen indicadors objectius i indicadors
subjectius i estudien posteriorment la relació que es produeix entre ells. Ava49
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luen, d'aquesta manera, les condicions de vida que són percebudes per la població.
Glatzer i Mohr presenten una taula de doble entrada on correlacionen les condicions objectives de vida de les persones amb la percepció i avaluació que
aquestes realitzen de les seves condicions de vida. Amb l'elaboració de l'esmentada taula els autors pretenen categoritzar els nivells de qualitat de vida de
la població.
Percepció i avaluació

Qrtn^

Condicions objectives
de vida

Bona
Dolenta

Bona

Dolenta

BENESTAR

DISSONÀNCIA

ADAPTACIÓ

DEPRIVACIÓ

DC

QUADRE 2.4.1. Categories de la qualitat de vida (Glatzer i Mohr, 1987).

Quan els ciutadans troben els més alts nivells de qualitat de vida ens situem en
l'espai de benestar.
En la situació de deprivació se situa la població que és objecte de les diferents
accions de política social.
La població que se situa en l'espai de la dissonància és aquella que representa
el potencial que ha de facilitar les accions de protesta i, d'aquesta manera,
motivar accions de canvi social.
En darrer terme trobem la població situada en una situació d'ac/aptac/ó, que es
presenta quan les persones mostren adequació al medi que li es advers. Encara
que de vegades representen situacions de conformisme, de passivitat, d'impotència, o de retraïment social.
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2.5. Teoria de les discrepàncies múltiples d'A. C. Michalos
Hem de destacar els treballs desenvolupats per A. C. Michalos que presenta les
seves línies de recerca en relació amb la qualitat de vida de la població, seguint
els models establerts per Campbell, Converse i Rodgers.
L'any 1985 va formular la teoria de les discrepàncies múltiples (TDM). Aquesta teoria relativa al benestar psicològic o subjectiu de les persones pretenia facilitar un seguit d'explicacions de per què les persones són felices i/o estan satisfetes amb la seva vida, enteses aquesta satisfacció i felicitat tant amb la vida
com un tot, com en cada una de les diferents àrees de la vida (Michalos, 1995).
La teoria de les discrepàncies múltiples planteja, com a hipòtesi bàsica, que les
persones, en establir els nostres nivells de felicitat i/o de satisfacció, utilitzem una
sèrie d'estàndards a través dels quals comparem la nostra vida actual amb la
vida tal com la percep cada un de nosaltres (Casas, 1996).
D'aquests elements de comparació, segons Michalos, en resulten discrepàncies,
que ens permeten obtenir la satisfacció neta, expressada com a funció lineal
positiva de les discrepàncies entre la percepció actual i cada un dels estàndards.
Es compara la nostra situació actual i:
a)

El que es desitja.

b)

El que els altres tenen.

cj

El millor que s'ha tingut en el passat.

d)

El que s'esperava aconseguir en un passat proper (tres anys).

e)

El que s'espera aconseguir en un futur pròxim (cinc anys).

/)

El que cada persona considera que es mereix.

g)

El que cada persona considera que necessita.

A més d'aquesta hipòtesi bàsica, queja indica set possibilitats de discrepància,
l'autor ha desenvolupat diferents hipòtesis complementàries, entre les quals
destaca (Michalos, 1985):
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— Totes les discrepàncies percebudes, excepte les que es donen entre el que
hom té i el que hom desitja, estan en funció de diferències objectivament
mesurables, que a la vegada tenen un efecte directe sobre la satisfacció i
les accions.
— La discrepància entre el que hom té i el que hom desitja és una variable
que actua com a mitjana entre les altres discrepàncies percebudes i la satisfacció neta expressada.
— La recerca i conservació de la satisfacció neta motiva l'acció humana en
proporció directa als nivells esperats de satisfacció neta percebuda.
— Totes les discrepàncies, enteses com a diferències comparatives, estan directament i indirectament influïdes per l'edat, el gènere, l'ètpia, la renda,
l'autoestima i el suport social amb què es compta.
— Les discrepàncies objectivament mesurables són funcions lineals de l'acció humana i dels condicionants (edat, gènere, ètnia, etc.).
La teoria de les discrepàncies múltiples postula que l'avaluació que una persona fa d'una situació (satisfacció que manifesten les persones) o de la seva vida
com un tot, està mediatitzada per una sèrie de separacions, diferències o discrepàncies percebudes al comparar la realitat present amb d'altres realitats
socials, culturals o personals.
Parteix de la hipòtesi que els diferents elements actuen en una relació múltiple.
La satisfacció s'entén com una funció de les diferències objectivament existents
i mesurables entre les persones i les discrepàncies subjectivament percebudes.
La diferència percebuda entre la situació real i la situació que es desitja o a la
qual s'aspira actua com a variable de mediació entre la satisfacció sentida i la
resta de diferències percebudes.
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Existeixen sis tipus de comparacions que fan de mediadors entre la situació
actual (assoliment) i la situació desitjada (aspiració). Les podem incloure en tres
tipus de comparacions: les socials, les temporals i les personals.
Comparacions socials:
1. Amb els altres
Comparacions temporals:
2. La millor situació en el passat
3. El que esperava fa tres anys
4. El que esperava d'aquí a cinc anys
Comparacions personals:
5. El que una persona mereix
6. El que una persona necessita
En el quadre 2.5.1 es poden observar les múltiples relacions que s'estableixen
en la teoria. Podem observar les relacions que s'estableixen entre les diferents
hipòtesis teòriques, i les funcions que es presenten entre els diferents ítems.

QUADRE 2.5.1. Teoria de les discrepàncies múltiples (Michalos, 1985).
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Les discrepàncies objectivament mesurables (A) estan en funció de les accions
dutes a terme per la persona (E) i per la sèrie de condicionants que intervenen
en cada situació determinada (F).
Les discrepàncies percebudes (B) estan en funció de les discrepàncies objectivament mesurables (A) i els condicionants propis de cada acció (F).
La discrepància entre el que s'aconsegueix i el que s'esperava aconseguir (C) és
fruit de la funció entre la discrepància objectivament mesurable (A), la discrepància percebuda (B) i els condicionants (F).
La satisfacció neta (D) és funció de les discrepàncies entre el que s'ha aconseguit i el que s'esperava aconseguir, les discrepàncies objectivament mesurables
(A), les discrepàncies percebudes (B) i els condicionants (F).

*

En darrer terme, l'acció (E) és funció de les anteriors, la satisfacció neta (D), les
discrepàncies objectivament mesurables (A), les discrepàncies percebudes (B) i
els condicionants (F).

2.6. La teoria de la qualitat de vida de la satisfacció en la vida
de M. B. Frisch
Els estudis de M. B. Frisch, relatius a la qualitat de vida, parteixen de la psicologia clínica i es desenvoluparen en un intent d'aglutinar en una definició les
teories sobre les situacions de depressió i les teories relatives al benestar subjectiu.
La teoria sobre la qualitat de vida de la satisfacció en la vida, tal com l'anomena Frisch (1994), utilitza l'aproximació cognitivoafectiva a l'hora de definir el
benestar subjectiu. En aquesta aproximació la satisfacció en la vida i Taféete
negatiu i positiu s'entenen com a components d'un constructe més ampli del
benestar subjectiu (Diener, 1984; Frisch, 1994).
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En aquest model el concepte de satisfacció en la vida és equiparat al de qualitat
de vida i es refereixen a l'avaluació subjectiva que una persona fa en relació amb
el grau mitjançant el qual ha aconseguit les seves fites i els seus desitjós més
importants, i ha satisfet les seves necessitats.
La satisfacció en la vida és el buit percebut entre el que una persona

ei

á

^

té. Quant més petita sigui la discrepància percebuda entre les aspiracions i els
assoliments d'una persona, més gran serà la seva satisfacció en la vida.
En el model proposat per Frisch, els conceptes qualitat de vida, la satisfacció
en la vida, el benestar subjectiu i la felicitat són utilitzats com a termes sinònims
i, per tant, intercanviables.
El model de satisfacció en la vida és lineal i additiu. Planteja que la satisfacció
global en la vida d'una persona consisteix en la suma de les diferents àrees,
dominis, particulars de la vida, i el grau en què són valorades o jutjades per cada
persona.
Característiques
o circumstancies
objectives de vida

Característiques
o circumstancies
objectives de vida

Percepció
(interpretació)
individual

Percepció
(interpretació)
individual

Avaluació personal dels
nivells de satisfacció

Avaluació personal dels
nivells de satisfacció

Valor assignat per
la persona a cada
àrea de satisfacció

Valor assignat per
la persona a cada
àrea de satisfacció

Satisfacció amb la vida
o Qualitat de vida

Afecte positiu
i afecte negatiu

Benestar subjectiu

QUADRE 2.6 1. Model de qualitat de vida de M. B. Frisch.
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La satisfacció d'una persona en una àrea determinada de la vida es concreta en
quatre components:
• Les característiques objectives de cada una de les àrees de la vida contribueixen a valoracions de satisfacció.
• "La. percepció i interpretació personal que es realitza de forma subjectiva
de les característiques d'una àrea. Aquest component ens permet comprovar la realitat, i al mateix temps ens facilita una aproximació a la manera
com cada persona interpreta la realitat en unes circumstàncies determinades. Aquesta interpretació ens ha de permetre decidir quines són les
implicacions que una sèrie de circumstàncies té en la pròpia autoestima i
en un benestar futur.
»
• El tercer component es basa en el fet que les característiques percebudes

en cada una de les àrees de la vida són avaluades mitjançant l'aplicació
dels nivells d'assoliment dels diferents objectius, els quals reflecteixen les
fites i aspiracions que una persona presenta en una àrea particular de la
seva vida. Les persones se sentiran més satisfetes quan puguin percebre
que els seus nivells d'aspiracions han estat coberts, i menys satisfetes quan
la seva percepció sigui negativa.
• En darrer terme la teoria de la qualitat de vida de Frisch (1994) proposa
que cada persona dóna un valor determinat a cada una de les àrees. Així,
la satisfacció en àrees que són altament valorades per les persones té una
major incidència sobre les avaluacions de la satisfacció global en la vida
que la satisfacció en àrees que són valorades com de menor importància.
La teoria desenvolupada per Frisch utilitza el concepte de qualitat de vida des
d'una perspectiva psicosocial, entenent que la satisfacció en la vida és l'aspecte
a destacar del benestar psicològic (Frisch, 1994; Evans, 1994).
Una vegada realitzades les valoracions sobre la satisfacció en la vida i generats
els diferents afectes, positiu i negatiu, s'assumeix de manera addicional que les
56

Models teòrics en l'estudi de la qualitat de vida

emocions afecten les avaluacions cognitives, produint-se una mesura de 'causalitat bidireccionaP entre els pensaments i les emocions (Lazarus, 1991; Frisch,
1994). En darrer terme, la satisfacció global en la vida i l'afecte positiu i el negatiu es combinen amb la finalitat de formar un constructe de nivell superior,
al qual denominarà benestar subjectiu (Frisch, 1994).
A partir d'aquest model de qualitat de vida es va desenvolupar l'Inventari sobre la Qualitat de Vida (QOLI).
Aquest inventari proporciona una mesura de la salut mental positiva. L'escala
desenvolupa setze dominis en la vida de les persones, que es relacionen amb el
quefer diari de cada usuari. Els dominis desenvolupats són: salut, autoestima,
fites i valors, situació econòmica, treball, oci, aprenentatge, creativitat, ajuda,
estima, relació amb la parella, amb els fills, amb els parents, amb els veïns i amb
la comunitat.
Com es pot observar, les àrees desenvolupades en l'inventari de Frisch presenten majoritàriament un seguit de components que avaluen la qualitat de vida i,
més concretament, el benestar subjectiu des d'una òptica psicosocial.

2.7. La teoria de la qualitat de vida de D. R. Evans
D. R. Evans, després de realitzar una destacada i interessant revisió relativa a
les diferents escales i factors que faciliten l'avaluació de la qualitat de vida (Evans,
1994), planteja que es poden diferenciar cinc components a l'hora de construir
un model teòric sobre la qualitat de vida de les persones.
El primer component que planteja Evans és la satisfacció, referida a la vida en
general —satisfacció vital— o bé com un domini específic —que Evans planteja
com a satisfacció amb el món laboral, familiar o d'oci.
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Aquest component és una valoració cognitiva que les persones realitzen de l'entorn que les envolta.
El segon component està relacionat amb les habilitats, que classifica en generals i específiques. Les habilitats generals, a les quals també anomena genèriques, són aquelles que poden ser considerades com a importants en la majoria
dels dominis de la vida. En aquest grup hi situem les habilitats de comunicació,
les habilitats de negociació o bé les adreçades a la resolució de problemes
(Alsinet, 1996). Les habilitats específiques són aquelles utilitzades en dominis
particulars de la vida de les persones. En aquest grup hi trobem les habilitats
d'administració econòmica i habilitats per iniciar i mantenir relacions interpersonals.
El suport social és el tercer component que exposa Evans. Encara que és difícil
trobar una definició consensuada en relació amb l'esmentat terme, autors com
García, Herrero i Musitu (1995) defineixen el suport social com la provisió d'expressions i d'instruments, tan de manera percebuda com de forma objectiva, que
ens facilita la relació amb la comunitat en situacions quotidianes i en situacions
de crisi.
L'impacte de la. personalitat o de factors disposicionals relatius a la qualitat de
vida és el quart component que esmenta Evans en la seva teoria de la qualitat
de vida.
L'autor planteja que s'han observat una sèrie de factors de personalitat que per
si mateixos o relacionats entre si influeixen en la valoració cognitiva que l'individu té de les seves circumstàncies de vida (Diener, 1994). Aquests factors són,
entre altres, l'optimisme, l'autoestima, el locus de control intern i extern.
El darrer component que planteja Evans és el que engloba els factors ambientals i biosociofísics com a elements que poden impactar sobre la qualitat de vida.
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Factors ambientals
biosociofísics
esdeveniments/ condicions

Factors disposicionals/
personalitat

i

i
Habilitats en
domini específic

Valoració cognitiva

Qualitat de vida

QUADRE 2.7.1. Model de factors que afecten la qualitat de vida (Evans, 1994).

Evans planteja un model en el qual mostra les interaccions potencials entre
aquests cinc components a l'hora de determinar la qualitat de vida individual
en qualsevol situació de la vida.
A partir dels components descrits en el quadre 2.7.1, Evans planteja diferents
relacions entre el seu model i diferents teories actuals sobre la qualitat de vida.
En aquest sentit, presenta la relació amb la teoria de l'equilibri dinàmic, proposada per Headey i Wearing (1991). Segons la seva teoria, existeixen tres components: les condicions ambientals, l'estabilitat de l'individu davant els esdeveniments i condicions de la seva vida, i els factors disposicionals i de personalitat. Segons la teoria de l'equilibri dinàmic, qualsevol alteració o modificació en
un d'aquests components influirà en la qualitat de vida de les persones.
També hem de destacar la relació amb les teories presentades per Brief ei al.
(1993), els quals presenten una teoria en la que plantegen l'impacte dels factors
disposicionals ambientals i de personalitat i els ambientals sobre la qualitat de
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vida. Aquest impacte es canalitza a través de la valoració cognitiva que les persones tenen sobre la qualitat de vida.
D'altres teories destaquen la importància de les condicions ambientals a l'hora
de determinar la qualitat de vida individual o la relació bidireccional tant descendent com ascendent entre les valoracions cognitives de la qualitat de vida
(Lance et al, 1989).
A partir d'aquesta revisió dels diferents postulats teòrics, Evans proposa una sèrie
de programes amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la població.
En aquest sentit planteja que els programes de millora de la qualitat de vida
poden ser considerats sota dues categories principals: l'orientació del programa i la manera d'organitzar el programa.

*

Segons l'orientació del programa es poden definir dues direccions: una dirigida a les persones i l'altra dirigida a l'ambient.
Els programes orientats apersones poden estar dirigits a aspectes biogenètics,
psicològics i conductuals; són programes de caire educatiu i adreçats a fomentar l'acció i el canvi social.
Els programes centrats en l'ambient, per la seva banda, s'adrecen, segons
Stokols, (1992) a factors geogràfics, socioculturals i tecnològics.
Els programes orientats a les persones es poden dividir en tres tipus:
En primer lloc hi hauria aquells que sorgeixen de la importància que es dóna a
les característiques de l'estabilitat de la personalitat com a determinant de la
qualitat de vida percebuda. A partir d'aquesta orientació podem plantejar els
programes que emfatitzin trets o disposicions establertes en la infància, i programes dissenyats per a la modificació de l'autoestima, el locus de control intern i extern, etc.
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En segon lloc situa els programes d'habilitats socials. Van adreçats a la millora
d'habilitats interpersonals, de comunicació, de resolució de problemes, de dinamisme, així com de les habilitats dirigides cap al control emocional.
S'entén que les habilitats són elements que afavoreixen l'adaptació de l'individu, tant des d'una vessant assimilativa, quan l'individu pot modificar la condició i l'esdeveniment ambiental, com quan aquesta modificació no és possible i
aleshores es desenvolupa una adaptació acomodativa, en què l'individu modifica les seves metes i aspiracions amb la finalitat d'adaptar-se (Headey et al.,
1991).
En relació amb els programes orientats a les habilitats de l'individu se situarien
els programes d'aprenentatge estructurat desenvolupats per Goldstein (1989).
En darrer terme situa els programes adreçats a la millora de la xarxa de suport
social individual.
Els programes orientats a l'ambient es poden planificar tant des d'una perspectiva global de la natura, com des d'una perspectiva específica en ambients particulars de cada persona.
Stokols (1992) planteja una sèrie de programes de promoció de la salut, dirigits
a la millora de la qualitat de vida, modificant factors en l'ambient biosociofïsic.
El treball teòric desenvolupat per Evans planteja la importància d'elaborar programes que, des d'una vessant preventiva, millorin la qualitat de vida de la població. En aquest punt planteja la necessitat d'establir programes educatius a
tots nivells, amb la finalitat de desenvolupar les disposicions saludables de les
persones i les habilitats, tant en dominis generals com específics.
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En aquest segon capítol hem realitzat una anàlisi de diferents models teòrics que
s'han dissenyat amb la finalitat d'estudiar la qualitat de vida d'una població.
S'han plantejat els sistemes d'indicadors socials que, des d'una òptica primordialment objectiva, va desenvolupar i posteriorment utilitzar l'organització de
cooperació per al desenvolupament econòmic (OCDE).
Els enfocaments de caire psicosocial desenvolupats per Campbell, Converse i
Rodgers (1976) plantejaren per primer cop la importància de reflectir les expectatives, percepcions i avaluacions que les persones desenvolupaven sobre la seva
vida. Aquests estudis, conjuntament amb els realitzats per Andrews i Whitney
(1976), van iniciar el procés d'avaluació de la qualitat de vida de les persones
des d'una perspectiva psicosocial.

»

El desenvolupament d'aquests models teòrics va originar una sèrie de models i
plantejaments teòrics que havien de permetre analitzar i conèixer la satisfacció
i la felicitat de les persones davant de situacions determinades.
Així, hem descrit el concepte de 'bona vida' formulat per Lawton (1983) i les
aportacions de Glatzer i Mohr (1987), que ens havien de permetre contrastar
entre les condicions objectives i les condicions psicosocials de la vida.
Hem destacat la teoria de les discrepàncies múltiples d'A. C. Michalos (1987).
En aquest model teòric, Michalos planteja que les persones, amb la finalitat
d'establir nivells de felicitat i de satisfacció, utilitzen una sèrie d'estàndards,
mitjançant els quals estableixen diferents comparacions entre la seva vida actual i la percepció que tenen d'aquesta vida. Les discrepàncies són aquests elements de comparació.
En darrer terme hem analitzat dos models teòrics: en primer lloc, la teoria de
la qualitat de vida de la satisfacció en la vida de Frisch (1994), el qual utilitza,
des de la psicologia clínica, una aproximació cognitivoafectiva a l'hora de definir el benestar psicològic, i en segon lloc, la teoria de la qualitat de vida d'Evans
(1994), que planteja cinc components a avaluar amb la finalitat de conèixer la
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qualitat de vida d'una població. Aquests components són: la satisfacció, tant la
satisfacció en general com la que fa referència als dominis específics; les habilitats personals i socials, el suport social, l'impacte de la personalitat o els factors
disposicionals, i un darrer component que ve determinat pels factors ambientals.
Tots els models exposats en aquest capítol, i descrits de manera cronològica han
estat i són complementaris entre ells, i pretenen presentar una visió general dels
diferents models teòrics utilitzats en l'avaluació de la qualitat de vida de les
persones.
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3. APROXIMACIONS EMPÍRIQUES A L'ESTUDI
DE LA QUALITAT DE VIDA

L'estudi i avaluació de la qualitat de vida han anat lligats, com hem observat al
llarg dels capítols anteriors, a l'ús i utilització d'indicadors socials i psicosocials,
així com a la creació i desenvolupament de diferents sistemes d'indicadors.
En aquest sentit, en el tercer capítol farem un repàs a l'evolució dels conceptes
d'indicador social i indicador psicosocial, a la vegada que realitzarem la descripció d'algunes de les recerques que han analitzat i estudiat la qualitat de vida
de les persones.
Posteriorment realitzarem una aproximació a diferents estudis sobre la qualitat de vida i la seva avaluació que s'han desenvolupat en l'estat espanyol.
Per finalitzar presentarem la base de dades que ha desenvolupat Ruut Veenhoven sobre la felicitat a la qual es pot accedir des de la xarxa d'Internet.

3.1. Evolució de la recerca amb indicadors socials al llarg de la història *
Les situacions de progrés, tant social com econòmic, van sovint lligades a l'aparició de noves maneres d'aconseguir informacions quantificades, que ens han de
permetre conèixer i predir formes d'intervenció en situacions determinades.
Tal com assenyala Gross, en la compilació editada per Bauer l'any 1966, ja en
l'Antic Testament apareixen situacions on els governats de l'època es veien obli65
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gats a realitzar càlculs de producció i magatzematge, davant possibles situacions
de necessitat entre la població. També s'hi cita la confecció del primer cens, que
havia de facilitar informacions relatives a la situació i capacitat de la població
(qui havia de pagar impostos, qui podia anar a la guerra, etc.) que habitava en
un territori.
En el transcurs de l'Edat Mitjana, s'utilitza el concepte de ratio status, que
posteriorment derivaria en el terme d"estadística' com a activitat de regulació
de dades que permetia conèixer quina era la realitat concreta en un territori
determinat per tal de prendre decisions polítiques per 'raó d'estat'.
En el segle XVI, principalment a Alemanya, s'inicia la recollida, encara que de
manera no sistemàtica, de dades relatives a la mortalitat de la població. Ara bé,
és durant el segle XVII quan s'inicia d'una forma més regular la recollida de
dades. En el rerefons està l'anomenada política aritmètica que té com a finalitat
disposar de dades per a governar un territori.
D'altra banda, la Constitució Americana ja preveia que s'elaborés un cens de
la població cada deu anys; aquest es va iniciar de forma regular l'any 1790.
En el segle XIX a Anglaterra sorgeixen diferents institucions que s'encarreguen
de recollir dades relatives a estadístics de caire social, i l'any 1854 es publica el
primer Stadistical abstract. Deu anys més tard es publica a França un estudi
elaborat per Leplay, titulat La reforme social en France que introdueix nocions
del que posteriorment s'anomenarà 'teories del canvi social'.
En les primeres dècades del segle XX, s'inicia un procés de publicació dels primers informes socials.
Podríem destacar dos treballs desenvolupats per Niceforo: el primer relatiu al
mesurament de la vida, i un altre que, segons Carley, citat a Casas (1989), podria considerar-se com el primer informe social de la història, que porta per títol Les indices numèriques de la civilisation et du progrès.

66

Aproximacions empíriques a l'estudi de la qualitat de vida

Segons Blanco (1985), els estudis mitjançant indicadors socials tenen els primers
antecedents en els treballs de Booth étal. Aquests treballs desenvolupats durant
els anys 1902 i 1903 són relatius a les condicions de vida i de pobresa en la ciutat
de Londres.
Encara que el concepte d'indicador social s'atribueix a Raymond A. Bauer (ed.)
(1966), Casas (1989) assenyala queja existeixen referències anteriors a aquest
concepte, destacant la publicació per part de Russet, Alker, Deutsch i Lasswell
(1964) d'un World Handbook of Political and Social Indicators,
En la compilació realitzada per Bauer sota el títol Social Indicators, es reflecteix l'interès per avaluar la qualitat de vida mitjançant indicadors socials. Aquest
treball està compost per cinc capítols, un d'ells desenvolupat pel propi Bauer,
dos desenvolupats per Biderman, un per Gross i un altre desenvolupat per
Rosenthal i Weiss (Casas, 1989).

3.2. Història recent de l'ús d'indicadors socials
Al fer un recull de la evolució dels indicadors socials durant aquest segle, hem
de fer referència a l'estudi elaborat per J. Stafford (1978), que estableix tres
períodes en el que anomena moviment dels indicadors socials. En cada un
d'aquests períodes es descriuen els intents de mesurar diferents situacions socials complexes.
*

Aquests períodes són: els antecedents als indicadors socials, el període de gestació, el període de cristal·lització. Setién (1993) hi incorpora un quart període
al que anomena, període de desenvolupament i de perfeccionament.
Paral·lelament a aquests quatre períodes es desenvolupen, segons Setién (1993),
quatre paradigmes que representen les possibilitats i formes de fer front a l'estudi
de les diferents situacions socials i de les seves tendències de canvi. Aquests
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paradigmes són: l'empiricoestadístic, el normativista, el del canvi social i el
culturalista.
En aquest punt hauríem de mostrar el nostre desacord en dos aspectes. En
primer lloc, i seguint el treball desenvolupat per Casas (1989), elmoviment dels
indicadors socials es produeix a partir de l'obra coordinada per Bauer. Aquest
període, atenent a la classificació de Stafford (1978), se situaria en el període
de gestació. Per tant, el 'moviment' no fa referència a tot el procés, com exposa
Stafford, sinó que fa referència a un període d'aquest procés.
En segon lloc, no compartim la utilització que fa Setién (1993) del terme paradigma, com a manera d'abordar una situació social.
En l'àmbit de la psicologia, els fonaments paradigmàtics són aquells instruments
necessaris per a la promoció i desenvolupament de diferents objectes específics,
de procediments metodològics, marcs teòrics d'interpretació i d'explicació dels
problemes a investigar (Caparrós, 1980). I, més concretament, en l'àmbit de la
psicologia social s'entén que els paradigmes formen part d'un marc epistemològic, que responen a tot un conjunt coherent i relativament autònom de premisses que fan referència a un determinat model d'individu (Munné, 1988).
És per aquest motiu que hem cregut convenient utilitzar el concepte orientació,
en lloc de paradigma, com a element que ens permet conèixer quines son les
eines de mesura predominants en cada un dels períodes de la història recent dels
indicadors socials.

3.2.1. Els antecedents dels indicadors socials
Com ja hem exposat anteriorment són els treballs de Both, desenvolupats a inicis de segle, relatius a les condicions de vida i de pobresa a la ciutat de Londres,
els primers treballs en què s'utilitzaren indicadors socials (Blanco, 1985).
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Encara que, segons Stanford (1978) i Setién (1993), els primers antecedents sòlids en l'ús d'indicadors socials s'inicien al voltant dels anys 1930 als EUA, quan
Ogburn s'interessa per temes relacionats amb el canvi social, tant des d'una
perspectiva teòrica com per la mesura dels mateixos.
Ogburn, seguidor de l'evolucionisme cultural, va publicar l'any 1922 l'obra
Social Change en la qual manté la teoria que, per explicar el canvi social, s'ha
d'estudiar la cultura i la forma en que aquesta evoluciona.
Les mesures de canvi social consisteixen a disposar de descripcions quantitatives presentades en forma d'estadístiques de sèries temporals.
En aquest sentit hem de destacar la participació d'Ogburn en dos treballs que
utilitzaren estadístiques socials. Un va ser el Accent Social Trends, l'any 1933,
en què s'estudiaren 32 àrees de la vida americana amb les quals es pretenia establir un seguit de correlacions amb la finalitat de proporcionar una visió global
de la vida als EUA. L'altre treball a destacar fou la publicació de caire anual de
l'American Journal of Sociology, entre els anys 1928 i 1934, dedicat als estudis
relatius al canvi social (Casas, 1989; Setién, 1993).
A través dels treballs d'Ogburn queda formulada, en aquest període, la denominada orientació empírica i estadística, la qual representava un enfocament
que havia de permetre abordar l'estudi de la situació social i de les seves
tendències de canvi mitjançant la recollida de dades quantitatives que es
representaven en forma d'estadístiques. Aquest aspecte va permetre establir
interrelacions entre diferents elements societals en un moment determinat.
Com assenyala Stafford (1978), durant aquest període s'inicia el procés d'estudiar de forma empírica les condicions socials, i comença la publicació d'estadístiques socials que havien de facilitar el coneixement del fenòmens socials i
econòmics.
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3.2.2. Període de gestació. De 1955 a 1965
Durant aquest període, els estudis que es desenvolupen estan més centrats en
la definició dels problemes que en les possibles solucions als mateixos. Aquest
es presenta com un període de reflexió i de presa de consciència dels diferents
problemes socials existents en les societats industrialitzades.
En aquest moment s'utilitza el concepte d'estàndard de vida, com hem exposat
anteriorment, entès com la representació de les condicions d'existència a les
quals aspiren les persones. Es a dir, la idea que tenim del que hauria de ser.
D'altra banda, s'utilitza el concepte de nivell de vida, que es refereix a les condicions reals d'existència. És en aquest segon concepte on es recomana la
utilització d'indicadors per a la seva mesura (Setién, 1993).

»

En aquesta època comencen a aparèixer treballs empírics en els quals s'utilitzen
indicadors socials, treballs com els desenvolupats per la Comissió Nacional sobre
Tecnologia i Progrés Econòmic, encapçalada per D. Bell, que l'any 1966 presenta el seu informe final. En aquest informe es reconeix que s'ha perfeccionat
molt el sistema d'informació econòmica per mesurar l'estat de l'economia
nacional, però que encara no es disposa de criteris per a avaluar les polítiques
socials desenvolupades i poder valorar possibles planificacions futures. En aquest
sentit l'esmentada comissió planteja la creació d'un sistema de comptabilitat social que ha de permetre realitzar un balanç social, amb la finalitat de poder desenvolupar orientacions sobre possibles polítiques de futur.
Aquests treballs plantegen que existeix una demanda general d'informació social que descriu l'estat en què es troba la nostra societat i que ha de permetre
determinar les necessitats de la població i, d'aquesta manera, possibilitar la formulació de fites i polítiques socials i una valoració dels objectius que es puguin
aconseguir en el futur (Stafford, 1978).
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3.2.3. El període de cristal·lització. De 1966 a 1975
Durant aquest període es produeix un augment de treballs d'investigació en què
s'utilitzen indicadors socials. Aquests treballs s'orienten cap a la recerca de solucions pràctiques per a poder canviar o millorar les condicions socials de la població.
No tan sols són importants els indicadors econòmics, sinó que també es necessita obtenir dades vàlides per avaluar la situació i la informació sobre el conjunt dels diferents grups socials (Stafford, 1978).
Sens dubte, la publicació de Bauer (ed.) (1966) esmentada anteriorment és el
punt de partença del que s'anomena moviment dels indicadors socials. Es tracta
d'una investigació realitzada per encàrrec de la NASA, agència espacial
americana, per determinar quin podia ser l'impacte del programa espacial en
la societat americana. Aquesta recerca intenta donar resposta a la problemàtica de com concebre l'enfocament i el tractament de la informació social.
L'obra de Bauer (1966) planteja que els indicadors socials seran de gran utilitat
per als programes polítics globals, en els quals no interessa tant la predicció com
l'anticipació. És a dir, els indicadors socials han de ser elements que facilitin les
bases de planificació per a posteriors polítiques de futur (Casas, 1989). Al llarg
de la publicació es tracta de la necessitat d'utilitzar i posar al punt indicadors
que reflecteixin un major nombre d'aspectes de la societat, i que aquests no siguin tan sols avaluats amb indicadors econòmics (Setién, 1993).
En aquest sentit Bauer planteja la importància d'explorar totes les dimensions
dels sistemes d'informació, que han d'incloure:
— Sèries regulars d'indicadors socials sobre tendències que han de permetre fer comparacions en el temps de diferents societats.
— Eines que facilitin la recollida de dades que ens permetin reunir la informació.
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— Mecanismes que facilitin la tramesa d'aquesta informació, de manera
adient, amb rapidesa i al lloc apropiat.
En els seus treballs, Bauer defineix els indicadors socials com: "estadístics, sèries estadístiques i qualsevol altra evidència que ens ha de permetre establir on
ens trobem i cap a on anem respecte als nostres valors i fites. Els indicadors
socials ens permeten avaluar programes específics, i el seu impacte" (Bauer,
1966:1).
Amb aquest posicionament de Bauer es pot considerar que s'inicia la segona
orientació dins dels indicadors socials, l'orientació normativista. Segons aquesta
visió els indicadors socials són les eines que han de permetre estimar el lloc en
el qual està la societat i cap a on es dirigeix en relació amb els seus valors i
»
objectius (Setién, 1993).
Durant aquest període la Rusell Sage Foundation va donar suport a diferents
recerques amb indicadors socials. D'aquesta forma sorgeixen dues línies de treball.
La primera centra els seus esforços en la recollida i l'anàlisi d'indicadors 'objectius' sobre tendències socials que poguessin ser útils per a l'estudi del canvi
social. Com a resultat d'aquesta línia de treball es publica el llibre editat per E.
B. Sheldon i W. Moore (1968) Indicators of Social Change: Concepts and
Measuraments.
Amb aquesta publicació entenem que s'inicia una tercera orientació, l'orientació del canvi social. El canvi social es manifesta en els canvis estructurals i aquests
es poden mesurar mitjançant indicadors socials. En aquesta orientació, la teoria dels indicadors socials ha d'anar més enllà de la comptabilitat social, i ha de
proporcionar un coneixement objectiu de les relacions socials (Setién, 1993).
EI mateix Moore, en l'enciclopèdia de Ciències Socials editada per Sills (ed.)
(1968), defineix el canvi social com l'alteració significativa d'estructures socials,
és a dir, de pautes d'acció i d'interacció, incloent conseqüències i manifestacions
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de les esmentades estructures, constituïdes per normes. S'entenen les normes
com a regles de conducta, valors i productes o símbols culturals.
L'orientació del canvi social, tal com la plantejaren Sheldon i Moore, ha de
permetre predir les tendències socials i, per aquest motiu, s'ha de millorar
l'observació quantitativa, l'anàlisi i la mediació del canvi social. Per poder aprofundir en els diferents significats dels canvis socials s'han d'utilitzar indicadors
socials (Casas, 1989).
Els indicadors socials, per tant, han de ser sèries estadístiques que mesuren les
condicions socials referides a aspectes socioestructurals objectius i a la seva evolució en el temps. La utilització dels indicadors socials ha d'anar més enllà de
la comptabilitat social i ha de proporcionar un coneixement objectiu de les relacions socials (Setién, 1993).
La segona línia de treball promoguda per la Rusell Sage Foundation va ser la
de Campbell i Converse, que proposa estudiar la dimensió 'subjectiva' del canvi
social. L'obra publicada sota el títol The human meaning of social change, l'any
1972, es centra en les dades sociopsicològiques que feien referència a les actituds,
aspiracions i valors de la població. En aquest estudi es dóna rellevància als
aspectes subjectius de les grans institucions socials, com la família, la política,
l'economia, el treball, etc.
En l'esmentat treball els autors desenvoluparen una sèrie de recerques centrades en l'estudi de les dimensions del canvi social. Els indicadors socials mesuraren, des d'aquesta orientació, les percepcions subjectives del canvi social i de
•

la qualitat de vida.
Amb la publicació d'aquest estudi, segons Setién (1993), s'inicia una nova etapa en el desenvolupament dels sistemes d'indicadors. A partir d'aleshores
s'utilitzaren sistemes que desenvoluparen la recollida de dades de caire
psicosocial com a elements essencials per a la comprensió de la naturalesa del
canvi social.
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Segons Setién (1993), amb aquesta recerca queda anunciada una nova orientació, anomenada orientació culturalista, centrada en els indicadors de tipus perceptiu. Aquesta orientació dóna valor als elements qualitatius, que havien estat
obviats en anteriors orientacions, tot i queja trobàvem antecedents en estudis
com els de Cantril (1965) i Bradburn (1966).
És des d'aquesta perspectiva que es desenvoluparen investigacions amb indicadors socials centrats en el punt de vista de les actituds, valors i percepcions subjectives de la qualitat de vida.
En aquest període es plantegen els indicadors socials com a mesures estadístiques d'aspectes socials importants, seleccionats per a cobrir les àrees d'interès
social que reflecteixen els nivells i canvis en la qualitat de vida d'una població,
incorporant alhora indicadors de tipus objectiu, així com indicadors de percepcions i d'actituds (Setién, 1993).
Durant aquest període de cristal·lització dels indicadors socials, tal com assenyala Setién (1993), en el continent europeu les investigacions encara estaven
emmarcades dins de l'orientació del canvi social. En aquest sentit, hem de
destacar: els treballs desenvolupats per Zapf (1972), relatius a la utilització dels
indicadors socials per a la mesura de la qualitat de vida; i els treballs quej. Delors
publica l'any 1971 amb el títol de Les Indicateurs sociaux, en els quals presenta
un sistema d'indicadors socials en què situa fins a 21 àrees que han de facilitar
les tasques de planificació social.
D'altra banda, Johanson (1970) publica l'enquesta de nivell de vida desenvolupada a Suècia, que es duu a terme durant l'any 1968.L'autor desenvolupa el
concepte de nivell de vida en què els 'recursos' són els elements centrals de la
qualitat de vida. Defineix el nivell de vida com "el domini de l'individu sobre
els recursos de tipus monetari, les relacions socials, la seguretat, entre d'altres,
mitjançant els quals pot controlar i dirigir les condicions de vida" (Johanson,
1970:25).
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En la primera part de la dècada dels setanta, E. Allardt realitza diferents estudis de la qualitat de vida, i defineix el concepte en termes de necessitats, agrupades en tres categories: Tenir, necessitat de satisfacció amb recursos materials;
Estimar, necessitats d'estimar, d'amistat i de solidaritat; i Ser, on s'inclouen les
necessitats d'autorealització (Setién, 1993).
Naess (1974), per la seva banda, va desenvolupar el concepte de qualitat de vida
interior, que considera que la qualitat de vida interior d'una persona és més alta
quan la persona és més activa, té un major nivell d'autoestima, òptimes relacions
socials i sent una sensació bàsica d'alegria. Aquest concepte seria un dels antecedents del concepte de benestar psicològic.
En l'àmbit dels organismes internacionals, hem de destacar durant aquest
període les recerques de l'Institut d'Investigació de les Nacions Unides per al
Desenvolupament Social (UNRISD), que va desenvolupar entre 1964 i 1970
diferents treballs intentant mesurar el nivell de vida de les nacions. En aquest
sentit distingeixen entre el nivell de vida i el nivell de benestar social.
El nivell de vida es mesura mitjançant indicadors de flux de béns i serveis dels
individus d'una societat en un període de temps concret. Així l'índex de nivell
de vida és un índex unitari que es constitueix amb la combinació de diferents
indicadors de flux.
El nivell de benestar social pretén donar resposta a la qüestió de quin és l'estat
de la població en un moment determinat, així el nivell de benestar és funció del
nivell de vida i del medi i entorn que el determina (Setién, 1993). Les característiques d'aquest estudi —la seva naturalesa i els indicadors que utilitza— no
permet situar-lo en l'orientació culturalista.
Coincidint amb aquestes publicacions sorgeixen a Espanya els primers estudis
en què s'utilitzen indicadors socials, amb la finalitat d'avaluar, amb sèries de
caire temporal, els diferents canvis socials.
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Igual que en les activitats produïdes a Europa, a l'estat espanyol hi trobem
treballs en aquest període, de l'orientació del canvi social.
En aquest sentit, l'any 1967 es van publicar a l'estat espanyol els primers treballs proposant sistemes d'indicadors socials, sota el patrocini de la Fundació
FOESSA. Es va promoure, d'una banda, VInforme sociológico sobre la situación
social en España i, d'altra banda, es va convocar un concurs per a l'elaboració
d'un Sistema d'Indicadors Socials. Arran d'aquest concurs es publica Tres
estudiós para un sistema de indicadores sociales. Aquests tres estudis, que guanyaren el premi a ex-aequo, varen ser elaborats per A. de Miguel, J. Díez Nicolás
i A. Medina, i foren els primers d'una sèrie d'estudis confeccionáis mitjançant
sistemes d'indicadors socials.

»

Per finalitzar les activitats i iniciatives produïdes durant aquest període, voldríem destacar l'aparició l'any 1974 de la revista Social Indicators Research,
publicada al Canadà per A. C. Michalos, que ha pretès des dels seus inicis difondre les teories i metodologies relacionades amb els indicadors socials i l'avaluació de la qualitat de vida, des de diferents orientacions teòriques.

3.2.4. Període de desenvolupament i de perfeccionament. A partir de 1976
Aquest període s'inicia amb la publicació, l'any 1976, de dos importants treballs
d'investigació, el de Campbell, Converse i Rodgers i el d'Andrews i Whitney.
Campbell, Converse i Rodgers publicaren, sota el títol de The Quality of
American Life: Perceptions, evaluations, and satisfactions, una recerca que pretenia contribuir al desenvolupament de dades de tipus psicosocial i facilitar informació sobre l'estat de la societat amb la finalitat de prendre decisions i establir polítiques socials. En un punt posterior d'aquest capítol desenvoluparem el
treball de Campbell, Converse i Rodgers.
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Andrews i Whitney, per la seva banda, publiquen Social Indicators of WellBeing. American's Perceptions of Life Quality. Igual que en el treball anterior,
centraven els seus estudis en la qualitat de vida de les persones, avaluada de
manera directa o indirecta a partir d'actituds, aspiracions, expectatives,
necessitats expressades i d'altres aspectes de naturalesa psicològica i psicosocial.
Durant el període que transcorre des de la publicació d'aquests dos treballs, l'any
1976, fins als nostres dies s'han produït diferents fets destacats.
En primer lloc existeix un augment de treballs relacionats amb la mesura i avaluació de la qualitat de vida. Aquesta proliferació d'estudis produeix dues línies
de recerca, diferenciades i alhora complementàries entre elles; així hi ha. investigacions amb indicadors socials i investigacions sobre la qualitat de vida.
La.investigació amb indicadors socials es caracteritza per utilitzar principalment
i quasi de manera exclusiva indicadors objectius, mentre que les investigacions
que s'ocupen de la qualitat de vida utilitzen tant indicadors objectius com
subjectius, posant màxima atenció en la interacció entre els dos conjunts
d'indicadors (Setién, 1993).
Segons Schuessler i Fischer (1985), les línies de recerca amb indicadors socials
es centren en el procés de canvi, mentre que l'estudi de la qualitat de vida s'interessa principalment pels resultats que comporten aquests canvis socials.
Encara que l'orientació dels treballs és diversa, tant en la investigació amb
indicadors socials com en la de la qualitat de vida s'observen tres intencions
«

principals: el desig de reflectir canvi social, la informació social i la utilitat
d'aquestes recerques per a les polítiques públiques (Setién, 1993).
Pel que fa a l'estat espanyol, durant aquest període es consoliden els estudis sobre
els indicadors socials i la qualitat de vida. L'orientació emprada en un primer
moment, com ja hem exposat anteriorment, és la del canvi social, encara que
posteriorment s'aniran introduint estudis centrats en I1'orientació culturalista.

77

El benestar en la infància

Hem de destacar l'enquesta encarregada per la Dirección General del Medio
Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, publicada l'any 1977.
Aquest estudi consta de dues parts; en la primera part, eminentment teòrica, es
fa una introducció del concepte de qualitat de vida, del seu significat i dels antecedents, així com de les principals línies de recerca que s'havien desenvolupat
fins a l'època.
La segona part del treball, és la part empírica, que realitza un estudi concret en
el territori nacional. Aquest estudi es planteja des d'una orientació culturalista,
i avalua l'experiència subjectiva respecte a les condicions de vida de la població.
Dedicarem un apartat en el posterior capítol a l'enquesta sobre qualitat de vida,
realitzada per CIMA.

*

Durant la dècada dels vuitanta apareixen diferents publicacions sobre aquest
tema. Entre d'altres podríem destacar els treballs desenvolupats per GarcíaDuran i P. Puig (1980), amb el títol de La calidad de vida en España. Hacia un
estudio de indicadores sociales. L'estudi proposa una llista de 36 indicadors de
nivells mínims que s'haurien d'incloure en un informe social.
En aquest estudi els indicadors utilitzats són de caire objectiu i la seva presentació requereix l'elaboració d'estadístiques de forma periòdica.
Durant l'any 1985 apareix la publicació per part de Morales, Blanco, Huici i
Fernández Dols d'un manual que, sota el títol de Psicologia social aplicada, dedica una part al tema de la qualitat de vida; hi destaquem dos capítols, un d'ells
d'A. Blanco, que fa referència a la qualitat de vida des de diferents supòsits
psicosocials, i l'altre d'A. Blanco i F. Chacón que es refereix a l'avaluació de la
qualitat de vida des d'una perspectiva psicosocial.
"Ciudad y calidad de vida" és el títol del monogràfic que la revista Documentación Social publica l'any 1987. En ell es presenten una sèrie d'articles relacionant els dos conceptes.
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Dins de l'estudi i desenvolupament dels sistemes d'indicadors socials hem de
destacar el treball desenvolupat per Casas, l'any 1989, en el qual realitza una
aproximació i definició dels indicadors socials i desenvolupa un sistema
d'indicadors psicosocials per a mesurar les situacions de risc social en la infància.
L'any 1991 l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publica un llibre sobre
indicadors socials, que presenta i analitza, per comunitats autònomes, sèries temporals de dades sobre deu àrees de la vida dels ciutadans espanyols.
M. L. Setién, l'any 1993, desenvolupa i publica posteriorment un sistema d'indicadors per mesurar la qualitat de vida en el País Basc. En l'esmentat estudi
l'autora desenvolupa onze àrees de necessitats que comprenen la qualitat de vida.
Aquest sistema d'indicadors socials serà analitzat en aquest capítol.
Durant aquest període, en la investigació dels problemes i les necessitats socials, s'utilitzen sistemes indicadors tant de caire objectiu com subjectiu, posant
atenció a l'articulació entre les dues tipologies. Amb aquests sistemes es pretén
avaluar les dimensions de la qualitat de vida d'una població.

3.3. El sistema d'indicadors socials de l'Organisme de Cooperació
i de Desenvolupament Econòmic
En el capítol anterior hem presentat el model teòric de l'OCDE, entès com un
model que pretenia avaluar, conèixer la qualitat de vida d'una població a'partir de les seves condicions objectives.
A l'inici dels anys setanta, l'OCDE es planteja la creació d'un sistema d'indicadors socials, que, amb fites de caire social, anava des d'una perspectiva general
fins a aspectes específics.
El treball es va organitzar en tres fases: una fase conceptual, una fase analítica
i una fase empírica.
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La primera fase, de caire conceptual, que ha estât comentada en el capítol anterior, havia de permetre establir definicions normalitzades i principis que posteriorment s'utilitzarien en la definició i selecció de les diferents preocupacions
socials.
Aquesta fase va concloure amb l'establiment d'un llistat de preocupacions socials comunes en la majoria dels països que conformaven l'OCDE.
En el llistat publicat l'any 1993 es classificaren un total de vint-i-quatre preocupacions socials, que comprenien vuit àrees d'objectius que afectaven les diferents
polítiques socials estatals (Setién, 1993). Les àrees d'objectius seleccionats corresponen a:
• La salut
• L'educació (entesa com el desenvolupament de la personalitat
mitjançant l'adquisició de coneixements)
• Treball i qualitat de vida en el treball
• Temps i oci
• Béns i serveis disponibles
• Entorn físic
• Seguretat de les persones i administració de la justícia
• Participació en la vida de la comunitat
En aquesta primera fase es va iniciar, paral·lelament, el procés d'elaboració dels
indicadors que havien de mesurar cada una de les preocupacions socials.
Encara que la idea inicial era no utilitzar exclusivament indicadors objectius,
sinó també emprar indicadors sobre la percepció de les persones i sobre el seu
benestar, el fet cert és que, sota el comentari de la dificultat en la recollida i l'anàlisi d'aquest tipus de dades, l'OCDE va delimitar el seu sistema a indicadors
socials de tipus objectiu (Setién, 1993).
La segona fase, de caire analític, pretenia desenvolupar un sistema d'indicadors
socials que havia de reflectir, de manera vàlida, el nivell de benestar en cada
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una de les preocupacions socials establertes. Aquesta fase es va donar per finalitzada l'any 1982, amb la publicació d'un llistat d'indicadors socials que es
componia de vuit àrees d'objectius, dividides en quinze preocupacions socials
que es mesuraven a partir de trenta tres indicadors. En el quadre 3.3.1 podem
observar el llistat d'indicadors socials de l'OCDE (Setién, 1993; Pol i Valera,
1998).
L'any 1976, la mateixa OCDE va reconèixer que el llistat final d'indicadors
socials cobreix tan sols una part de les preocupacions socials de la població, i,
per tant, aquest sistema d'indicadors socials no permet conèixer la qualitat de
vida d'un país o d'un grup de població concreta.
En la tercera fase, anomenada avaluativa, es realitza la recollida de dades en
els diferents estats membres, amb la finalitat d'aplicar el sistema d'indicadors
socials i observar la seva evolució al llarg del temps.
L'any 1986, es va publicar un informe sobre les condicions de vida en els països
de l'OCDE. En aquest informe es recollien dades de 1980. L'informe és un compendi d'indicadors socials que havia de permetre l'avaluació dels aspectes fonamentals del benestar individual en els països membres.
En aquest informe, les àrees tractades corresponen als vuit objectius fonamentals plantejats en la primera fase i es presenten en relació amb els trenta-tres
indicadors desenvolupats en la segona fase. No existia, però, informació completa de tots els països estudiats.
Finalment cal assenyalar, tal com destaca Setién (1993), que resulta curiós que,
essent la mesura i l'avaluació de la qualitat de vida l'objectiu últim de l'OCDE,
el seu primer informe es presenti sota el títol de Les condicions de vida, I és que
aquest informe representa més una recopilació de dades objectives i d'estadístiques de caire descriptiu que una avaluació del benestar individual, com es
pretenia en els seus inicis.
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Àmbit

Preocupació social

SALUT

• Duració de la vida

Indicador
- Esperança de vida
- Taxa de mortalitat perinatal

• Vida sana

- Incapacitat temporal
- Incapacitat permanent

EDUCACIÓ i ADQUISICIÓ
DE CONEIXEMENTS

TREBALL i QUALITAT DE

• Utilització de les possibilitats
educatives

- Escolarització regular

• Adquisició de coneixements

- Taxa d'alfabetització funcional

• Accés al treball

- Taxa d'atur

VIDA LABORAL

- Educació d'adults

- Treball a temps parcial
involuntari
- Treballadors desanimáis
• Qualitat de vida laboral

- Duració mitjana de la jornada
laboral
- Temps de desplaçament
- Vacances anuals pagades
- Horaris atípics
- Distribució dels salaris
- Accidents de treball mortals
- 'Penositat' en el lloc de treball

TEMPS i oci

• Utilització del temps

- Temps de lleure disponible
- Activitats durant l'oci

CAPACITAT ADQUISITIVA
DE BENS 1 SERVEIS

• Renda

- Distribució de la renda
- Rendes baixes
- Privació material

MEDI AMBIENT FÍSIC

• Patrimoni

- Distribució del patrimoni

• Condicions de l'habitatge

- Espai interior habitable
- Accés a espais exteriors
- Elements bàsics de confort

• Accés als serveis

- Proximitat a certs serveis

• Nocivitat

- Exposició als contaminants
atmosfèrics
- Exposició al soroll

ENTORN SOCIAL

• Vincles socials

- Taxa de suïcidis

SEGURETAT DE LES
PERSONES

• Exposició a situacions de risc

- Traumatismes físics mortals
- Traumatismes físics greus

• Percepció d'amenaces

- Temors relacionats amb la
seguretat personal

QUADRE 3 3.1. Llistat del Sistema d'Indicadors Socials (OCDE, 1982).
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3.4. Els estudis sobre la qualitat de vida americana.
Campbell, Converse i Rodgers
El treball que l'any 1976 presentaren A. Campbell, P. Converse i W. Rodgers
amb el títol La qualitat de vida americana. Percepcions, avaluacions i satisfaccions va suposar un important pas endavant en l'estudi sobre la qualitat de vida
d'una població, ja que, com hem exposat en el capítol anterior, els autors pretenien reflectir la qualitat de vida dels ciutadans americans, des de la seva experiència personal.
L'estudi, que fou realitzat amb el suport de la Fundació Russell Sage, pretenia,
entre altres aspectes, delimitar el concepte de qualitat de vida i desenvolupar
una sèrie de mesures que facilitessin la comparació entre els membres d'una
comunitat. En aquest sentit l'univers de l'estudi va ser tota la població americana.
El treball, segons Setién (1993), perseguia un doble objectiu. En primer lloc,
contribuir al desenvolupament de dades de tipus psicològic, ja que aquestes són
fonamentals per a la comprensió de la naturalesa del canvi social. En segon lloc,
facilitar informació sobre l'estat actual de la societat amb la finalitat de donar
eines als responsables de les administracions públiques.
El disseny de l'estudi es basava en el model de l'estudi de la qualitat de vida des
d'un enfocament psicosocial, que hem exposat en el capítol anterior. En aquest
model, es definia el concepte de qualitat de vida en termes de satisfacció de les
*

necessitats, la qual, està influïda tant per l'experiència dels individus en el passat com per les expectatives en el present.
Així, Campbell, Converse i Rodgers (1976) posaren l'èmfasi en la satisfacció,
com a factor general, i en diferents àrees de la vida, a les quals anomenarien
dominis.
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La selecció d'aquests dominis específics es va dur a terme sobre la base de tres
criteris:
• El recull i l'examen d'investigacions anteriors.
• La importància i influència que cada un d'aquests dominis tenia en la
política pública.
• L'experiència professional dels autors, que els havia de permetre conèixer les àrees més importants per a la vida per part de la població.
En els primers estudis, els autors delimitaren dotze àrees de domini específic,
que posteriorment foren ampliades fins a quinze. Aquestes àrees eren les següents:
1. Salut

9. Activitats de temps de lleure

2. Matrimoni

10. Situació econòmica

3. Vida familiar

11. Comunitat

4. Educació

12. Vida de la nació

5. Amistat

13. Govern nacional

6. Habitatge

14. Religió

7. Veïnatge

15. Organitzacions a les quals pertany

8. Treball
Com ja hem exposat anteriorment, a més d'aquests quinze dominis específics,
els autors estudiaren 'la satisfacció amb la vida en general' de manera independent, ja que plantejaven aquest domini com a diferent a la suma de les parts.
Posteriorment desenvoluparen una escala de diferencial semàntic, que incloïa
un conjunt d'adjectius que qualificaven la vida de les persones. Mitjançant aquesta escala es va construir un 'índex d'afecte general'. Aquest índex permetia analitzar les relacions entre la satisfacció general i la satisfacció amb cada un dels
dominis específics (Setién, 1993).
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3.5. La mesura de la qualitat de vida a Espanya
3.5.1. Les primeres aproximacions a una mesura de la qualitat de vida
L'any 1965 es presenta a l'estat espanyol la Fundación FOESSA, creada amb
l'objectiu de fer conèixer la situació social espanyola de la forma més objectiva
possible (FOESSA, 1995).
Durant el període comprès entre 1966 i 1983 aquesta fundació publica quatre
informes relatius a la situació social a Espanya, així com diferents monogràfics
relatius a problemes i necessitats de la societat espanyola.
L'any 1966 publica Informe sociológico sobre la situación social en España, que
fou el primer treball realitzat amb indicadors socials. Fou elaborat amb la pretensió de ser un contrapunt en l'ús i l'abús dels estudis realitzats exclusivament
amb indicadors econòmics (Casas, 1989). L'any següent es va publicar Tres
estudiós para un sistema de indicadores sociales; aquests tres estudis agrupats
en una publicació varen ser realitzats per A. De Miguel, J. Díez Nicolás i A.
Medina. En aquests estudis els autors van tenir present la necessitat de lligar els
aspectes teòrics de l'ús d'indicadors amb la utilització aplicada dels anomenats
indicadors socials (Casas, 1989).
Després d'aquests treballs se'n varen realitzar d'altres relacionats amb la utilització d'indicadors socials. En aquest sentit podem fer esment de l'informe sobre El bienestar español publicat l'any 1977 per part del Servei Sindical d'Estadística, i que presentava l'evolució del nivell de vida a España durant el període de 1950 a 1975; els posteriors informes de la fundació FOESSA que es van
desenvolupar fins l'any 1983 i es tornaren a publicar l'any 1995, i l'estudi sobre
la qualitat de vida a España desenvolupat per García-Duran i Puig, publicat l'any

1980.
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3.5.2. L'enquesta sobre qualitat de vida a Espanya desenvolupada per CIMA
L'any 1979 el Centro de Investigaciones sobre el Medio Ambiente, depenent del
Ministerio de Obras Públicas, publica la Encuesta sobre la calidad de vida en
España, treball en el qual s'han de destacar diferents aspectes.
En primer lloc, l'estudi com ja hem exposat en l'anterior capítol, fa un repàs dels
antecedents i desenvolupament del concepte de qualitat de vida tant a Europa
com als EUA. Els autors presenten una conceptualització del terme de qualitat
de vida, plantejant la connexió entre els termes qualitat de vida i els de felicitat
i benestar de les persones.
Els autors expliciten que fer esment del concepte de qualitat de vida en la població suposa la recuperació del terme felicitat i en conseqüència, la recuperació de la perspectiva individual d'aquests estudis.
Un segon punt que cal destacar és la descripció que els autors fan de la situació
de la qualitat de vida a Espanya, amb la finalitat de descriure i situar el concepte qualitat de vida en la societat espanyola del moment. Així, plantegen la necessitat d'aquest estudi perquè els ciutadans prenguin consciència de tres problemes bàsics, que són els següents:
— En primer lloc, la necessitat de fer front a la degradació del medi ambient,
degradació que qualificaven de progressiva i irresistible, i que progressivament s'anava convertint en un problema social.
— En segon lloc, es plantejava la necessitat que la població en general prengués consciència, de forma col·lectiva, del nombre de grups socials que
estaven en situació de marginació i d'exclusió social.
— En darrer lloc, plantejaven com a situació problemàtica el que anomenaren el malestar de l'abundància, situació produïda per la societat de consum que cada cop ens obligava a consumir més.
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L'enquesta i les entrevistes desenvolupades en el treball de CIMA es plantejaven partint de sis estudis i investigacions, tant des d'una perspectiva objectiva
com subjectiva de la qualitat de vida.
Els temes desenvolupats van ser:
• Hàbitat. Entès com les problemàtiques dels barris urbans i de les zones
rurals, tant pel que fa a equipaments com a serveis i estructura urbanística, entre d'altres.
• Habitatge. Problemàtica i deficiències.
• Treball. Entès com a seguretat laboral, les relacions laborals, el treball
domèstic, la igualtat d'oportunitats, etc.
• Temps de lleure. Distribució i utilització del temps d'oci.
• Educació. Satisfacció dels estudis realitzats, les problemàtiques escolars.
• Relacions interpersonals. Enteses com les relacions familiars i les d'amis-

tat.
Els autors plantejaven l'estudi de la qualitat de vida en termes d''avaluació de
l'experiència que tenen els subjectes de la seva vida. Així s'expressa aquesta
avaluació com un 'sentiment' que tenen les persones en relació amb la seva vida.
En aquesta avaluació de l'experiència hi ha dos conceptes que se sobreposen i
que a la vegada són complementaris entre si: ¡a satisfacció i la realització, tenint present que la ruptura d'aquests dos conceptes condueix a una apreciació
errònia de la definició de la qualitat de vida. Els autors defineixen la satisfacció
com l'aspecte superficial de la qualitat de vida, ja que aquest aspecte l'entenen
com una condició d'existència des d'una perspectiva més superficial. La realització és l'aspecte més profund de la qualitat de vida, ja que incorpora a aquesta avaluació una vessant més objectiva.
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En aquest sentit es definia el concepte de qualitat de vida com "el grau en què
les condicions d'una societat permeten als seus membres desenvolupar-se
d'acord amb els valors ideològics establerts, proporcionant-los i així una experiència subjectiva satisfactòria de la seva existència" (pàg. 85).
Els autors de l'enquesta sobre la qualitat de vida a Espanya, amb la finalitat de
desenvolupar diferents eines per a la avaluació de la qualitat de vida, varen
construir un model que havia de permetre contemplar les diferents alternatives que es plantejaren a l'hora d'iniciar l'esmentada recerca.
L'estudi de la qualitat de vida, segons CIMA, es presentava com l'avaluació de
les condicions d'existència.
ISavaluació, que es podia dur a terme, segons els investigadors, des de dos criteris: un d'objectiu, en el qual se situen els criteris convencionals sobre els quals
es dóna un suposat consens social, i un criteri subjectiu, que es duia a terme
quan aquest suposat consens es desenvolupava a partir de l'opinió del mateix
individu.
Les condicions, que són retingudes per a fer l'avaluació. Les condicions poden
ser les condicions materials, en què s'avaluaven els aspectes socials de la vida
de les persones, i les condicions psicosocials que havien de permetre avaluar la
qualitat de les relacions interpersonals.
Inexistència, que feia referència a les condicions en què es desenvolupa l'avaluació. En aquest punt se situa l'existència individual de cada un dels membres
de la comunitat, i l'existència col·lectiva de la globalitat dels membres de la
comunitat que s'estudia.
La interrelació entre aquests tres elements dóna lloc a vuit enfocaments diferents, els quals s'utilitzaran en l'enquesta desenvolupada per CIMA. Aquests són:
• Avaluació objectiva de les condicions materials de l'existència col·lectiva.
• Avaluació objectiva de les condicions materials de l'existència individual.
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• Avaluació subjectiva de les condicions materials de l'existència col·lectiva.
• Avaluació subjectiva de les condicions materials de l'existència individual.
• Avaluació objectiva de les condicions psicosocials de l'existència col·lectiva.
• Avaluació objectiva de les condicions psicosocials de l'existència individual.
• Avaluació subjectiva de les condicions psicosocials de l'existència collectiva.
• Avaluació subjectiva de les condicions psicosocials de l'existència individual.
Els treballs del Centro de Investigaciones sobre el Medio Ambiente foren desenvolupats durant l'any 1977 i publicats l'any 1979. Presenten resultats relacionats amb la qualitat de vida des d'una doble perspectiva: d'una banda un estudi de les condicions de vida quotidiana, en el qual utilitzaren indicadors socials
i psicosocials i d'altra banda un estudi qualitatiu sobre les condicions de vida
quotidiana, en què principalment s'utilitzaren indicadors psicosocials.

3.5.3. El sistema d'indicadors socials de qualitat de vida, desenvolupat
per M. L. Seuen
En aquest treball Setién va desenvolupar un sistema de mesura de la qualitat
de vida dels habitants del País Basc, mitjançant indicadors socials. Aquest treball fou publicat l'any 1993, i en ell, després de presentar quina era la situació
i desenvolupament dels treballs i recerques relacionats amb la qualitat de vida,
desenvolupa un marc conceptual (quadre 3.5.1) amb el qual proposa realitzar
una aproximació a la situació de la qualitat de vida en una població concreta.
El marc conceptual, plantejat per Setién, parteix de la definició i aclariment de
diferents termes, com: desenvolupament, necessitats, valors i aspiracions.
Desenvolupament és aquell procés de realització de les potencialitats humanes,
mitjançant la satisfacció de les necessitats que presenten les persones, els sistemes, les estructures de relacions que es troben en la societat.
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Per Necessitat s'entén tot el que és important per a la vida, sigui física, mental
o espiritual. Les necessitats, segons Setién, són universals, ja que potencialment
estan presents en tota la població, i a la vegada estan subordinades les unes a
les altres; per tant, tenen una relació jerarquitzada. Poden ser materials i no
materials (fisiològiques, de seguretat, de pertinença, d'amor, d'estima, d'autorealització).
Els conceptes Valors i Aspiracions, segons Setién, estan relacionats amb el concepte de necessitat. Per Valor s'entén la representació de les necessitats, i dels
desitjós, organitzats en un sistema jerarquitzat, i per Aspiracions s'entenen com
les formes concretes en què una persona vol satisfer les seves necessitats.
Arran de la definició d'aquests conceptes, l'autora defineix la qualitat ¿e vida
com el grau en què una societat possibilita a les persones la satisfacció de les seves
necessitats, tant materials com no materials. "Aquesta capacitat es manifesta a
través de les condicions objectives en què es desenvolupa una societat, així com
en el sentiment objectiu de la satisfacció dels seus desitjós innuïts per part de la
societat i de la seva existència que posseeixen els membres de la societat" (Setién,
1993:138).
L'autora desenvolupa el marc conceptual des de dues vessants: des de les condicions objectives, i des de la percepció del subjectes, amb la finalitat que els
nivells de satisfacció i d'insatisfacció de les persones ens permetin conèixer el
grau en què aquestes s'aproximen als seus nivells de desig i d'aspiració.
Aquest estudi està desenvolupat mitjançant un sistema d'indicadors socials que
està constituït per diferents àrees. Cada una de les àrees inclou tres tipus d'indicadors.
Indicadors de valor de l'àrea de necessitat, construïts amb la finalitat de mesurar la importància de les necessitats i, alhora, explicitar la jerarquització dels
valors i les aspiracions. Es presenta així la importància de cada component utilitzat per mesurar la qualitat de vida.
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Persones amb
necessitats i valors

QUALITAT DE VIDA
Avaluació de
la satisfacció

INDICADORS
Condicions objectives
Percepcions subjectives

CONDUCTES
FORMES DE VIDA ACTUAL

CONDUCTES
NOVES FORMES DE VIDA

QUADRE 3.5.1. Model conceptual per a l'estudi de la qualitat de vida (Setién, 1993).

Indicadors avaluatius de la satisfacció, amb els quals es mesuren els resultats
que han de permetre els nivells de satisfacció-insatisfacció en una àrea determinada.
Indicadors descriptius, encarregats de descriure situacions que han de facilitar
l'anàlisi i l'explicació de les conductes dutes a terme per la població.
Els tres tipus d'indicadors admeten mesures objectives i subjectives. En el sistema, Setién mesura els indicadors de valor de l'àrea de necessitat mitjançant
indicadors subjectius. En els indicadors avaluatius de la satisfacció i els indicadors descriptius es combinaran indicadors objectius i subjectius.
Les àrees utilitzades per a la mesura de la qualitat de vida són:
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— Salut. Es représenta per la prolongació de la vida i el millor estat de salut
de la població, i per la forma com aquests dos punts estan distribuïts de
manera equitativa entre les persones i els grups que formen la comunitat.
— Renda. Analitza com els aspectes econòmics es reflecteixen en la qualitat
de vida de la població. En aquesta àrea es té en compte el nivell de renda,
la distribució dels ingressos, el nivell de vida material i la seguretat econòmica.
— Treball. Entès com l'activitat productiva, sigui o no sigui remunerada, així
com la satisfacció de les persones en la feina, les condicions del treball, tant
els seus aspectes objectius com els subjectius.
— Habitatge. Es presenta com a element a aconseguir el fet de podfir disposar d'un habitatge digne i adequat per a tots els membres de la comunitat. Les dimensions utilitzades per avaluar aquesta àrea foren quatre: l'estat, les condicions, la seguretat d'ocupació i l'accessibilitat física i econòmica de l'habitatge.
— Seguretat. L'autora presenta quatre dimensions d'anàlisi en l'àrea de la
seguretat.
• El nivell de seguretat i la distribució de la seguretat en la població, referint-se a la mesura dels atemptats violents imprevistos soferts per les persones, i que provenen de diferents agents socials.
• Les amenaces percebudes contra la societat. Entès com les pors sentides per la població, ja que aquestes situacions són percebudes com a situacions de risc i, per tant afecten la seguretat de les persones.
• El valor de la seguretat. Partint del fet que la seguretat és un valor, ja
que és una necessitat per a les persones, en aquesta dimensió es pretén mesurar fins on arriba la importància d'aquest valor en la societat.
• La previsió de riscos. Entesa com l'acció realitzada per les persones com
a resposta davant una situació de risc.
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Educació. Entén l'educació com un valor positiu, que possibilita a les persones el seu desenvolupament com a persona i com a membre participant
d'una comunitat, a la vegada que capacita les persones en la possibilitat
d'integrar-se en el procés productiu.
S'utilitzaren tres dimensions per mesurar l'àrea de l'educació:
• El nivell educatiu de la població, així com la distribució equitativa
d'aquests nivells educatius.
• Els recursos per a educació, entesos com els mitjans disponibles per assolir les fites educatives. Aquests recursos poden ser tant econòmics com
humans i físics.
• Eficàcia del producte educatiu, és a dir, verificar si s'han acomplert les
dues finalitats esmentades anteriorment com a valor educatiu un cop finalitzats els estudis.
Família. En aquesta àrea l'estudi pretén conèixer com les relacions familiars incideixen en el desenvolupament de les persones i en el seu sentiment
de benestar.
En aquesta àrea es presenten dues dimensions:
• L'estructura i composició de la família, que pretén mesurar la construcció de la família, el nombre de nupcialitats i de matrimonis, les taxes de
natalitat i fecunditat, i el nombre de dissolucions de la família, tant siguin
voluntàries com naturals.
• Les relacions familiars, com a eina de suport fonamental de la qualitat
de vida familiar i personal. En aquesta dimensió es presenten tres tipus de
relacions: les relacions de parella, les relacions entre pares i fills i les relacions amb membres de la família extensa.
Entorn físic i social. Aquesta àrea es planteja des de dues subàrees, una
.centrada en l'entorn natural i en la seva relació amb les persones, i una
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altra dedicada al medi desenvolupat pels homes i les dones, tant en la seva
vessant física com social. En la vessant física s'inclouran elements de caire material com el barri i la comunitat, i en la vessant social se situen les
relacions interpersonals, tant en el medi familiar i en les relacions d'amistat com en les relacions veïnals. En aquesta àrea es presenten una sèrie d'indicadors que es basen en els valors i les aspiracions que tenen les persones pel que fa a les seves relacions personals.
— Oci. Aquesta àrea s'estudia sobre la base de tres dimensions: la quantitat
de temps de lleure disponible, la tipologia de les activitats que es duen a
terme en aquest temps de lleure i el valor de l'oci, a partir del qual es pretén conèixer quin és el significat de l'oci per a la gent i quin és el valor que
se li concedeix davant d'altres valors de la vida com són la família, el treball, l'educació, etc.
— Religió. Aquesta àrea es planteja com un element que presenta funcions
en la vida social, ja que ha estat un element de cohesió social.
En aquesta àrea es presenten quatre dimensions: la identificació religiosa
de la població, les creences religioses, les pràctiques religioses i l'actitud
de la població cap a l'Església catòlica.
— Política. En aquesta àrea es presenta la idea de l'home com a part integrant d'una comunitat, en tant que participa i que intenta actuar en els
àmbits de pressa de decisions de la societat. Aquesta àrea presenta tres dimensions: la participació pública, les actituds crítiques i una darrera dimensió anomenada identitat nacional, que es presenta lligada a les característiques sociopolítiques del País Basc.
El treball desenvolupat per Serien esta compost per 11 àrees de qualitat de vida,
39 dimensions i un total de 251 indicadors socials. Es mostra com un punt de
referència dels estudis a desenvolupar en relació amb la qualitat de vida de les
persones.
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3.6. La base de dades mundial sobre felicitat
En el darrer apartat d'aquest capítol volem comentar la base de dades sobre
felicitat que en l'actualitat està ubicada en la xarxa d'Internet.
La base de dades sobre felicitat ha estat creada per R. Veenhoven, professor de
la Universitat de Rotterdam. Està composta per quatre apartats: la bibliografia
sobre felicitat, el catàleg de correlacions sobre la felicitat, el catàleg de felicitat
de les nacions i, en darrer terme, un directori d'investigadors sobre la felicitat.
La bibliografía sobre ¡a felicitat recull informació relativa a recerques i informes d'investigació que fan referència a l'apreciació subjectiva de la vida en general, encara que aquest tema sigui una qüestió secundària en la recerca. No
inclou temes relacionats amb els conceptes de 'salut mental', 'ajust social', 'alienació' i satisfacció amb els 'dominis vitals'.
La base de dades va recollir, en el període comprès entre 1990 i 1994, un total
de 2.615 articles de revista, llibres, tesis, conferències i informes d'investigació
no publicats.
La classificació d'aquests documents es realitza sobre la base de dues categories: per temes, diferenciant-se un total de 388 categories temàtiques, i per dades, incloent-hi exclusivament els estudis empírics. Es fa referència al seu marc
temporal (passat, present, futur i canvi percebut) i a les variables de mesura de
cada recerca (felicitat global, nivell hedònic, etc.).
El catàleg de correlacions de la felicitat es presenta per l'autor com el resultat
d'investigacions empíriques relatives a la variabilitat de la felicitat.
Es presenta un recull de resultats desenvolupats per indicadors que mesuren de
manera vàlida la felicitat en el sentit de l'apreciació global de la pròpia vida en
termes generals.
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Aquest catàleg està compost per 603 estudis desenvolupats en 69 països, entre
1911 i 1994, en els quals es troben 7.837 correlacions de diferents dades.
Els diferents estudis es presenten en forma de resum, en el qual s'informa de les
fonts bibliogràfiques (autor, títol, lloc i any de publicació), el disseny de l'estudi, la manera de recollida de les dades i el mostreig utilitzat.
Un dels punts que conté cada resum és la descripció de l'indicador de felicitat
que s'ha utilitzat.
El catàleg de felicitat de les nacions desenvolupa la distribució de la felicitat de
les nacions tal com es presenta, i s'observa a través de mostres representatives
de població adulta.

*

Els resultats es basen en les respostes a una enquesta que mesura, de forma
vàlida, la felicitat en el sentit d'una apreciació global de la pròpia vida de les
persones.
En el catàleg es recullen un total de 689 distribucions en 56 països, entre 1945 i
1992. També es presenten sèries temporals de 10 o més anys, de quinze països
industrialitzats.
Es presenten els continguts de cada una de les recerques amb la descripció de
l'indicador de felicitat utilitzat, i també amb estadístics com les distribucions de
freqüències, la mitjana i la desviació típica, el nombre d'enquestats i de les respostes vàlides. Finalment, es menciona la bibliografia bàsica i els instituts o institucions que han desenvolupat la investigació.
El directori d'investigadors sobre la felicitat. En ell es presenten les dades de
2.608 científics que han realitzat publicacions sobre l'apreciació subjectiva de
la vida, així com els grups d'investigació que treballen sobre la qualitat de vida.
En el directori es presenta una fitxa per a cada un dels investigadors on s'inclou
el nom, l'adreça i la institució en la qual desenvolupen la seva activitat científica, així com l'any de la darrera publicació relativa al tema de la felicitat.
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Les dades del banc mundial sobre felicitat també es troben en diferents publicacions confeccionades per R. Veenhoven.

*

*

*

En aquest tercer capítol hem realitzat un repàs a la història de l'ús dels indicadors socials, i posteriorment hem fet una aproximació a diferents estudis empírics que fan referència a la qualitat de vida de les persones.
Aquesta aproximació, que s'ha desenvolupat des d'una perspectiva cronològica, ens ha permès observar com els elements per mesurar i conèixer les avaluacions i atribucions que les persones fan sobre la seva vida i les circumstàncies
que l'envolten han anat sorgint i evolucionant a partir dels diferents models
teòrics que hem exposat en el capítol anterior.
Així, hem observat que l'aspecte que era una simple qüestió o comentari ha esdevingut un dels principis de la recerca de la qualitat de vida, des d'una òptica
psicosocial.
En aquest sentit hem destacat, en aquest apartat, tres grups o models empírics.
En primer lloc, els desenvolupats per l'Organisme de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, que va confeccionar diferents sistemes d'indicadors socials.
En segon lloc, els de Campbell, Converse i Rodgers, com a impulsors, conjun•

tament amb Andrews i Whitney, de nous models d'estudi de la qualitat de vida
des d'una òptica psicosocial.
I, en tercer lloc, els estudis d'A. C. Michalos (1985) que va iniciar una nova visió en l'estudi de la qualitat de vida. L'avaluació que les persones realitzen sobre la seva qualitat de vida té el seu origen en les comparacions (socials, temporals o personals) que les persones fan entre la percepció que tenen sobre la seva
vida-i els estàndards de vida existents.
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Per finalitzar, hem fet esment dels estudis realitzats en l'estat espanyol. Encara
que són limitats en nombre, han analitzat cada cop més la qualitat de vida de
les persones des d'una perspectiva psicosocial.
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El concepte benestar és referit en la literatura anglosaxona des de dues accepcions clarament diferenciades.
El welfare, utilitzat com a significat de benestar social i en connexió amb disciplines de caire sociològic, econòmic i polític. Està vinculat al desenvolupament
de la societat i relacionat en la majoria de les ocasions amb el concepte d'estat
de benestar; per tant, va lligat a actuacions dutes a terme des de sectors públics.
El segon sentit és el de well-being, que el podríem definir com 'estar bé' (Amérigo,
1993) i que pren un caire més psicosocial. En aquesta accepció el concepte 'social' fa referència a un fenomen interrelacional, que pot ser col·lectivament
compartit (Casas, 1996). Actualment, s'assumeix que la noció well-being fa referència a un fenomen psíquic particular de cada persona, a partir del qual s'obté
informació de forma individualitzada, però inseparable de les interaccions i
interinfluències que es donen dins de cada context sociocultural.
L'anàlisi del benestar de les persones ha estat abordada des de diferents perspectives que comparteixen la idea que aquest concepte s'ha de desglossar en una
sèrie de dimensions que són significatives en la vida de les persones.
En aquest capítol realitzarem una aproximació al concepte de benestar psicològic, diferenciant-lo del concepte de benestar social.
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4.1. El concepte de benestar social
La perspectiva psicosocial d'anàlisi del benestar social, en tant que el podem
considerar objecte d'estudi d'interès per a la psicologia social, atorga una particular atenció als aspectes interrelacionals (Munné, 1986) que afecten a la seva
existència i al seu desenvolupament.
El benestar social, per a Díez Collado (1994), es refereix a un seguit d'interaccions que succeeixen entre els individus i els seus grups de relació, en diferents
contextos socials, històrics, ambientals i culturals.
Quan ens referim a aquest concepte ho fem vinculant-lo a una realitat que constitueix un àmbit d'estudi delimitat des d'una perspectiva psicosocial (Casas, 1995;
1996).
A l'hora de desenvolupar estudis sobre el benestar social, podem diferenciar tres
tipologies de treballs (Díez Collado, 1994):
— El benestar social s'estudia mitjançant indicadors socials de caire objectiu, que ens han de permetre conèixer les situacions en què es desenvolupa la vida de les persones. En aquest grup podem destacar els estudis desenvolupats per l'OCDE, presentats en el capítol anterior.
— El benestar s'estudia des de la percepció que té cada subjecte, tenint present quines han estat les dades obtingudes després d'avaluar les condicions
i expectatives de vida. Les investigacions de Campbell, Converse i Rodgers
(1976), Andrews i Whitney (1976), BradburniCaplovitz(1965), entre d'altres, s'ubicarien en aquest segon grup.
— La tercera tipologia es determina quan s'estudia el benestar mitjançant una
síntesi de les dues concepcions anteriors. En aquest grup Díez Collado situa
els treballs de Michalos, (1980) i Glatzer i Mohr (1986), encara que hem
d'especificar que Michalos no utilitza el concepte de benestar en els seus
treballs.
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El concepte de benestar social parteix del desenvolupament de les persones com
a membres d'una comunitat i de la satisfacció de les seves necessitats, essent el
comportament dels sistemes i de les estructures les mesures que ens han de permetre conèixer si aquestes necessitats s'han assolit.
Larson (1993) defineix el benestar social com a terme relacionat amb el concepte
de salut promogut per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). L'autor desenvolupa una comparació entre la salut social i el benestar social. Segon ell, la
mesura del benestar social presenta dos components: Yajust social i el suport
social.
L'ajust social s'entén com una combinació entre la satisfacció amb les relacions
personals, amb el desenvolupament dels diferents rols socials i amb la capacitat d'adaptar-se a l'ambient més proper. Aquest ajust social es pot mesurar des
d'una òptica objectiva, atenent als rols socials que desenvolupa la persona, i des
d'una òptica subjectiva, estudiant la satisfacció que les persones manifesten en
les seves relacions socials i mesurant la felicitat i el benestar afectiu en general.
La segona dimensió és el suport social que, segons Larson, es compon de tres
elements: les xarxes socials, que representen les relacions a les quals les persones poden recórrer; el petit grup, com a representant de les relacions socials que
manté l'individu, i les fonts interpersonal de suport, com poden ser la confiança i l'intercanvi mutu, com a elements encarregats de donar qualitat a aquestes
relacions (Garcia i Musitu, 1993).
Segons Larson (1993), amb la finalitat de mesurar el suport social s'han cje tenir presents el nombre de contactes socials i la satisfacció que hi manifestem.
En la seva exposició, Larson planteja la dificultat de conceptualitzar el benestar social; que es pot definir com a 'comportament social positiu', 'contactes
socials', o bé com a 'participació social'.
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Satisfacció
amb les relacions

Ajust social

Satisfacció
amb l'ambient

Desenvolupament
de rols socials
(participació social)
BENESTAR SOCIAL

Adaptació
Suport social
Nombre
de contactes

QUADRE 4.1. Concepte i mesura del benestar social (Larson, 1994).

Els treballs de Larson sobre el benestar social ja indiquen una sèrie d'elements
que es presenten com a col·laterals al concepte de benestar psicològic; hi introdueix avaluacions i aspiracions de les persones, així com indicadors de satisfacció
d'aquestes aspiracions.

4.2. El concepte de benestar psicològic
En aquest punt desenvoluparem diferents aspectes relacionats amb el benestar
psicològic, com són la seva definició, la seva estructura i les teories que s'hi relacionen.
En el nostre treball utilitzarem el concepte de benestar psicològic referint-nos
a un dels components de la qualitat de vida. Deixarem de banda el terme de
benestar subjectiu a causa de l'ambigüitat epistemològica i metodològica que
planteja l'adjectiu 'subjectiu' en el context de la qualitat de vida (Casas, 1989;
1996).
102

El benestar psicològic

El terme benestar psicològic ha estat, des de sempre, lligat a la idea de felicitat,
concepte que ja va preocupar els pensadors de l'Antiga Grècia. Fou probablement Demòcrit un dels primers filòsofs que a Occident va reflexionar sobre les
condicions que havia de tenir un vida feliç. En aquella època el concepte anava
associat a la idea de 'bona sort'. En el segle IV aC, ja es diferenciaven dues accepcions d'aquest concepte: Yeudaimonia, que feia referència a la felicitat quan
aquesta era produïda per circumstàncies externes, i l'eufrosine, quan aquesta
feia referència a un temperament alegre i sa (Muñoz, 1997).
Fou Aristòtil qui plantejà, de forma rotunda, que el bé suprem de l'home és la
felicitat (eudaimonia), i que aquesta cerca per ella mateixa el benestar individual, per aconseguir així una 'bona vida' (Diener i Suh, 1997).
Els plantejaments de la felicitat com a sentiment hedonista, que identifica el bé
com a plaer, foren exposats per Epícur (segle II aC), que feia referència a dues
fonts de la felicitat: l'absència de dolor corporal i la tranquil·litat de l'esperit.
Per a Epícur, la felicitat és concebuda com un aprenentatge que s'ha d'incorporar en els estudis i que sobretot no s'ha d'oblidar mai (Muñoz, 1997).
Altres aportacions que cal tenir presents són les elaborades per Sant Tomàs
d'Aquino, (1225-1274) que intenta conjugar els principis filosòfics d'Aristòtil i
els de la doctrina cristiana, exposant que Déu és la suprema felicitat i, per tant,
el seu coneixement és el fi últim dels éssers humans.
Thomas More (1478-1535) planteja que la felicitat únicament es troba en el plaer
bo i honest, i que aquest es conceptualitza des d'una ideologia en la qual els
homes i les dones han d'estar preparats per a desenvolupar accions que facilitin el desenvolupament de tota la comunitat.
No fou fins al segle XVIII amb La Mettrie (1709-1751) que es plantejà la idea
de felicitat com a element terrenal i que aquesta ha de tenir com a finalitat el
coneixement de la veritat. Aquest autor situa la felicitat com una propietat de
la matèria orgànica, ja que, segons ell, totes les persones poden experimentar
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la sensació de ser feliços. La Mettrie proposa dues causes de la felicitat, que són
l'educació rebuda i la propia naturalesa humana.
Són nombrosos els filòsofs contemporanis que aborden el concepte de la felicitat. Així, entre altres podem citar Schoppenhauer (1788-1860), que des de les
seves concepcions de la filosofia oriental destaca que totes les limitacions de les
persones contribueixen al fet que aquestes siguin felices, o els treballs de B.
Russell (1872-1970) que l'any 1930 va publicar La conquesta de la felicitat.
Aquest assaig consta de dues parts: en una exposa les causes de la infelicitat, entre
les quals cita l'enveja, la competència, l'avorriment o la por a l'opinió dels altres; i en la segona part fa referència a les causes de la felicitat, entre les quals
destaca Taféete, la família, el treball, l'esforç i la resignació.

*

Per finalitzar aquest breu repàs de l'evolució del concepte de felicitat al llarg de
la història del pensament, citarem els estudis d'Abraham Maslow (1908-1970)
que planteja una psicologia de la felicitat (Muñoz, 1997). Maslow en els seus
treballs descriu processos psicològics de l'home que intenta reduir la diferència
existent entre les seves aspiracions i les seves limitacions. Maslow basa la recerca de la felicitat en l'espai creador que tenen totes les persones; per tant, la felicitat és un estat contradictori i vacil·lant que ens ha de permetre assolir la
autorealització personal.
Com hem pogut observar, la idea de la recerca de la felicitat sempre ha preocupat els pensadors, tant des de la perspectiva d'aconseguir-la com a fet individual, com des de la perspectiva de benestar de tota la comunitat.

4.2.1. Definició de benestar psicològic
Com hem pogut constatar en el punt anterior, han estat nombrosos els filòsofs
i científics socials que s'han encarregat de desenvolupar diferents definicions del
concepte de benestar.
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Segons Diener (1984), les definicions relatives al benestar i a la felicitat poden
agrupar-se en tres categories.
En primer lloc, el benestar es defineix mitjançant criteris externs, en la majoria
de les ocasions des de concepcions religioses i morals. En aquesta concepció el
benestar no s'entén com un estat subjectiu, sinó que s'entén com una qualitat
desitjable, relacionada amb l'èxit en la vida. Aquesta categoria s'inscriu dins del
concepte de l'eudaemonia aristotèlica que estudia la felicitat com un sistema de
valors de cada individu, i entén la felicitat no des de l'òptica d'un mateix sinó
com un concepte relacionat amb els estàndards establerts per la societat.
En un segon lloc, situem les categories desenvolupades pels científics socials que
plantegen en els seus estudis per què les persones tendeixen a avaluar les seves
vides en termes positius. En aquesta definició el benestar subjectiu ha estat etiquetat com de satisfacció amb la vida i, igual que l'anterior categoria, aquesta ve
predeterminada per una sèrie d'estàndards que ens aporten els científics socials.
En tercer lloc, el benestar subjectiu posa èmfasi en l'experiència personal plaent. Aquesta tercera categoria va lligada a la dimensió afectiva i relacionada amb
aspectes emocionals (Argyle, 1993) del benestar subjectiu. Planteja que Taféete
positiu presenta preponderància sobre Taféete negatiu (Bradburn, 1969;
Wijbraud et al., 1995), entenent que el benestar subjectiu és la relació entre la
satisfacció amb la vida i Taféete positiu en les persones.
En voler desenvolupar una definició del benestar subjectiu o psicològic, Diener
(1984) destaca tres característiques:
*

En primer lloc, és subjectiu i, per tant parteix de l'experiència de l'individu
(Campbell, Converse i Rodgers, 1976). Així, les condicions objectives de vida
s'entenen com a influències potencials en el benestar subjectiu i no com a elements inherents i necessaris d'aquest benestar.
En segon lloc, el benestar subjectiu inclou mesures de caire positiu. Aquestes
mesures no tracten exclusivament de l'absència de factors negatius, sinó que
pretenen establir correlacions entre Taféete negatiu i Taféete positiu.
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En darrer terme, les mesures de benestar subjectiu inclouen diferents tipus de
components d'avaluació. Per tant, es pot plantejar una avaluació dels diferents
components ja sigui centrant-se en la satisfacció amb la vida i Taféete, ja sigui
fent una avaluació global de la vida de les persones.

4.3. L'estructura del benestar psicològic
La premissa bàsica del benestar, que Diener (1984), anomena com a subjectiu
és que ens ha de permetre comprendre el benestar de les persones.
Actualment s'aprecia un consens majoritari entre els autors d'aquest àmbit en
considerar que el benestar psicològic presenta tres components que estan
interrelacionats entre ells. Un component cognitiu, lligat al concepte de satisfacció amb la vida, i dos components afectius, relacionats amb el concepte de
felicitat, l'afecte positiu i l'afecte negatiu, lligats a reaccions emocionals agradables i desagradables que presenten les persones (Diener, 1984; Chamberlain,
1988;Starckeía7., 1991; Veenhoven, 1991; Diener, 1994; Myers i Diener, 1995).
Andrews i Whitney (1976) defineixen el benestar subjectiu com una avaluació
cognitiva que implica un cert grau de sentiments positius i negatius. D'altra
banda, Veenhoven (1994) defineix el benestar subjectiu com el grau mitjançant
el qual un individu valora la qualitat global de la seva vida com un tot i de manera favorable.

4.3.1. El component cognitiu. Els judicis de satisfacció
El concepte de satisfacció és, probablement, un concepte de caire universal i que
convida a desenvolupar avaluacions de situacions de plaer i disgust davant circumstàncies de la vida (Veenhoven, 1996).
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U aproximació satisfacció que representa aquest component es desenvolupa al
voltant dels treballs duts a terme per Cantril, que en els seus estudis va mantenir que les persones comparen la percepció que tenen sobre la seva situació
actual amb la vida que desitgen. El resultat de la diferència entre les percepcions
i les aspiracions és el que donarà lloc a una mesura de satisfacció-disatisfacció,
mesura que pot ser utilitzada com a indicador del benestar psicològic (Casas,
1996).
Aquest component s'interpreta com una avaluació intel·lectual que les persones presenten en relació amb la satisfacció amb la seva vida. Aquesta pot ser de
caire global o bé pot fer referència a diferents dimensions vitals que tinguin una
sèrie de característiques específiques (Alfonso ei al., 1996).
Aquesta avaluació no es presenta com una mesura de les emocions sinó que es
presenta com un judici cognitiu (Diener, 1984).
El concepte de satisfacció vital es refereix a un procés de valoració que realitza
el mateix individu. Per tant, es pot definir com una avaluació global que la persona fa de la seva pròpia vida.
Com a eina per a desenvolupar aquesta avaluació, és l'individu qui es planteja
un nivell d'aspiracions i d'expectatives que pretén assolir. A partir d'aquestes
pot percebre com a apropiades o inapropiades les diferents circumstàncies que
influeixen en la seva vida (Chamberlain, 1988; Pavot ei al., 1991).
La satisfacció amb la vida és un concepte multidimensional, en el qual diferents
dimensions estan correlacionades entre si i, alhora, relacionades amb una dimensió de satisfacció global. I aquest és un procés d'avaluació de caire reflexiu
(Chamberlain, 1988).
Segons Lewinsohn et al. (1991), algunes de les dimensions associades als judicis
positius de satisfacció amb la vida són: la tendència a tenir un locus de control
intern, l'absència relativa de conflictes interns, les bones relacions socials i familiars, i les òptimes activitats d'oci.
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Veenhoven (1996) planteja que existeixen tres variants a l'hora d'estudiar la
satisfacció amb la vida. Són:
— L'objecte de la satisfacció, entès com l'objecte d'estudi i la valoració de la
satisfacció amb la vida de forma global, comparant-la amb la satisfacció
amb els diferents aspectes de la vida.
— L'abast de l'avaluació. S'han d'establir mecanismes per realitzar avaluacions tan de la satisfacció global amb la vida i de la satisfacció en cada una
de les dimensions.
— Les formes d'avaluació. Es poden desenvolupar dos tipus d'avaluació: una
avaluació de caire cognitiu, referida als nivells d'èxit, i una avaluació de
la satisfacció de caire més afectiu i, per tant, referida a estats d'ànim.
Existeixen diferents condicions que ens permeten millorar les circumstàncies en
què les persones tenen diferents nivells de plaer en la vida (Veenhoven, 1984,
1996; Argyle, 1987; Myers i Diener, 1995). Són les següents:
— Les oportunitats vitals, que vénen determinades pel nivell d'igualtat d'oportunitats que es presenten en una societat i per la posició en què una persona es troba en una societat. Aquesta posició ve determinada per l'edat,
el gènere i el nivell d'educació, i en darrer lloc pels nivells de participació
social activa que les persones presenten en el seu grup social.
— L'art de viure, entès com la capacitat que tenen les persones per fer front
als problemes individuals. Aquesta capacitat es relaciona amb els nivells
de participació i amb uns bons atributs empaties.
— Esdeveniments vitals, que són la correlació dels dos nivells anteriors.

4.3.2. El component afectiu. L'afecte positiu i l'afecte negatiu
El component afectiu es presenta relacionat amb les experiències emocionals
que desenvolupen les persones; aquestes experiències poden tenir un caire po108
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sitiu o bé un caire negatiu (Alfonso et al., 1996; Headey i Wearing, 1991; Diener,
Sandvik i Pavot, 1991).
El component afectiu és el que representa la denominada aproximació felicitat
a l'hora d'estructurar el benestar psicològic de les persones. Destaquen les investigacions dutes a terme per Bradburn i Caplovitz, iniciades l'any 1961 i publicades l'any 1965 en l'obra. Reports on happiness (Casas, 1996).
En els estudis de Bradburn (1969) es planteja que el benestar psicològic com a
experiència afectiva presenta dos components: Taféete positiu i Taféete negatiu.
Aquests dos components que s'avaluen per separat no es correlacionen entre si
(Bradburn, 1969; Watson étal., 1988; Chamberlain, 1988). Tots dos afectes
demostraren participar d'un mateix fenomen, encara que evidenciaven correlacions independents però positives amb un ítem de benestar global (Casas,
1996).
Entenem per afecte positiu la mesura per la qual una persona se sent entusiasta
i activa davant la realització de diferents rols socials (Watson étal., 1988). L'afecte positiu es presenta en situacions d'alegria i d'extraversió.
Un elevat nivell d'afecte positiu fa que les persones mostrin més energia i entusiasme, així com més capacitat de concentració i més grau d'implicació en les
activitats a desenvolupar. Les persones amb un baix nivell d'afecte positiu presenten símptomes de tristesa i de malenconia quan volen fer front a diferents
situacions socials.
L'afecte positiu està relacionat amb la realització d'activitats socials, que afavoreixen la participació social, i amb la freqüència d'esdeveniments agradables
que succeeixen en les diferents etapes de la vida (Watson et al. 1988; Chamberlain, 1988).
Els factors que prediuen Taféete positiu són l'extraversió, el nivell d'estudis i
d'educació, la situació laboral, els elements de participació social, els esdeveni-

109

El benestar en la infància

ments positius en la vida i la satisfacció en activitats d'oci i de temps de lleure
(Argyle, 1990).
Diener, Sandvik i Pavot (1991) exposen, a l'hora de valorar Taféete positiu, la
importància de diferenciar entre la freqüència de Taféete, entesa com el percentatge relatiu de temps durant el qual les persones es mostren felices enfront del
temps en que se senten infelices, i la intensitat de Taféete, fruit de la mitjana
resultant dels moments en que les persones experimenten més afecte positiu que
negatiu.
L'a/ecíe negatiu es presenta com una dimensió que implica situacions de caire
desagradable i trastorns de caire subjectiu.
Les persones amb un elevat afecte negatiu presenten comportaments de* ràbia,
depressió, fàstic, culpabilitat i pors, mentre que les persones amb un afecte negatiu baix presenten estats de calma, apatia i serenitat.
L'afecte negatiu es relaciona amb alts nivells d'estrès, baixa capacitat d'adaptació i baixos nivells d'autoestima, trastorns de salut, així com amb sintomatologia neuròtica i amb la freqüència de trastorns desagradables (Watson et al.,
1988; Argyle, 1990, 1993; VassendeíaL, 1994).
Per la seva part Headey i Wearing (1991) diferenciaren en Taféete negatiu dues
dimensions, una d'elles lligada a estats d'ànim d'ansietat i una altra relacionada amb situacions de depressió.
En definitiva, hem de tenir present la conclusió que va presentar Bradburn,
segons la qual Taféete positiu i Taféete negatiu són dues dimensions independents. Aquesta afirmació dóna suport als arguments desenvolupats per la psicologia humanista quan criticava que els psicòlegs se centraven quasi exclusivament en els aspectes negatius de la vida psíquica, ja que, atenent a les teories
de Bradburn, la manca d'afecte negatiu no és el mateix que la presència d'afecte positiu. Per tant amb la finalitat de millorar la vida de les persones s'ha d'intentar reduir Taféete negatiu i paral·lelament augmentar Taféete positiu (Diener,
1984).
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4.4. Teories relacionades amb el benestar psicològic
Diener (1984), en el seu article El benestar subjectiu, exposa la necessitat d'una
connexió entre les teories i les diferents tipologies de recerca. En aquest sentit
resumeix en sis les teories que, des d'una perspectiva psicològica, estudien el
benestar psicològic. Aquestes són les següents:

4.4.1. Teories finalistes
Són denominades també de punt final o teleològiques (Casas, 1996). El benestar, segons aquests postulats teòrics, s'aconsegueix quan s'assoleix un estat o
situació desitjada, que resulta ser un objectiu, una necessitat o una aspiració en
la vida de les persones.
La satisfacció de les necessitats és la causa de la felicitat, mentre que la persistència de les necessitats no cobertes és causa d'infelicitat.
En el grup de les teories finalistes es presenten dos corrents: les teories de les
necessitats, que determinen que el benestar està relacionat amb la satisfacció
de les necessitats, conscients o no conscients, i les teories dels objectius que es
basen en els desitjós específics dels quals les persones són conscients. Les persones busquen, de forma conscient, aquestes metes i la felicitat s'obté quan s'assoleixen (Michalos, 1980). En les teories dels objectius es fa referència a necessitats de caire universal (especificades per Maslow), com poden ser l'autoaprovació, l'eficàcia i la comprensió, i a necessitats de caire individual (deacrites per Murray) que es diferencien per a cada persona, com pot ser el suport
social (Campbell et al., 1976).
En les teories finalistes, la felicitat de les persones depèn de la integració de les
metes de cada persona amb la satisfacció de cada una d'aquestes fites.
Són quatre els aspectes que, segons les teories finalistes, influeixen en el benestar psicològic de les persones:
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— Les persones poden desitjar objectius que a curt terme millorin i permetin la seva felicitat, però que a llarg terme siguin perjudicials per a l'estat
de felicitat.
— Les fites i els desitjós de les persones poden estar en conflicte i, per tant,
pot ser molt difícil de satisfer-los completament.
— Les persones podrien no gaudir de felicitat, per no tenir fites o desitjós a
aconseguir.
— La gent pot ser incapaç d'assolir els seus objectius, perquè té una manca
d'habilitats o bé perquè els objectius que s'ha plantejat són massa elevats.
Les teories finalistes també han plantejat diferents aspectes que han estat causa
de conflicte, entre els quals hem de destacar l'aspecte que la vida humana no
està tan sols configurada per un objectiu sinó que existeixen nombroses metes
que a vegades poden estar contraposades entre elles.
Altres autors han destacat que a vegades els conceptes de necessitat i de fites a
aconseguir es descriuen de forma circular i, per tant, el benestar s'aconsegueix
més a través del procés d'anar aconseguint i lluitant per diferents objectius. En
darrer terme, des d'alguns corrents filosòfics, s'ha defensat que no s'aconsegueix
major felicitat satisfent desitjós sinó suprimint-los (Casas, 1996).

4.4.2. Teories del plaer i el dolor
En les teories dels plaer i el dolor, el benestar és el resultat de diferents combinacions entre les situacions de plaer i de desplaer en la vida de les persones.
Segons aquest grup de teories la sensació de benestar depèn de les experiències
de deprivació i de satisfacció que s'han anat produint. Així doncs, quant major
sigui la sensació de deprivació major serà la sensació de benestar posterior.

112

El benestar psicològic

Aquelles persones que durant la seva vida no han presentat situacions de
deprivació serà difícil que sentin sensacions de felicitat en les diferents àrees de
la seva vida.
La relació que existeix entre el plaer i el dolor està vinculada amb la inversió
psicològica (Casas, 1996), segons la qual la intensitat dels afectes sentits augmenta amb el compromís, la implicació i l'esforç personal, mentre que, si una persona no presenta molt d'interès a aconseguir una fita, el fracàs a l'hora d'aconseguir-la no comportarà una major sensació d'infelicitat.
Una altra teoria relacionada amb les situacions de plaer i de dolor és la teoria
del procés contrari de Solomon, segons la qual la pèrdua d'algun objecte bo
condueix a la infelicitat. Les persones s'acostumen a les diferents experiències
que es desenvolupen al llarg de la seva vida, siguin bones o dolentes.
Aquests costums poden dur a l'hàbit, fet que farà que baixi la intensitat de Taféete
sentit de forma regular i, alhora augmenti l'afecte davant la pèrdua d'aquest
hàbit.

4.4.3. Teories de l'activitat
Atenent a aquest cos teòric, el benestar és producte de l'activitat humana.
Aristòtil, com ja hem exposat anteriorment, en els seus plantejaments de
l'eudaimonia, va plantejar que la felicitat provenia de les activitats i habilitats
humanes que es desenvolupaven de forma correcta, és a dir, segons ell, de manera virtuosa.
En aquest grup de teories, hem de situar les teories del flux en les quals s'exposa que les activitats comporten situacions de plaer i, per tant, de benestar, quan
els reptes que les persones volen aconseguir es relacionen amb les seves habilitats.
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Així doncs, si una activitat ens comporta massa dificultat, ens provoca estats
d'angoixa, mentre que, si aquesta activitat és massa fàcil en relació amb el nostre nivell d'habilitats, ens provoca sensacions d'avorriment.
Segons Csikszentmihalyi (1997), el flux es produeix quan les persones es troben
tan implicades en l'activitat que res no sembla importar-los. L'experiència es tan
plaent per ella mateixa que les persones que la realitzen la duen a terme pel sol
fet de fer-la, encara que suposi per a elles alguna despesa.
Les teories del flux es relacionen amb els esdeveniments que es van produint en
la nostra vida. En el cas que siguin favorables provocaran estats de satisfacció i
quan aquests siguin desfavorables provocaran estats de desplaer (Headey i
Wearing, 1991).

4.4.4. Teories de 'botton-up' versus teories de 'down-up'
Teories de baix a dalt versus teories de dalt a baix. En aquest grup de teories es
plantegen les relacions i els processos existents entre les predisposicions personals, la felicitat i l'acumulació d'experiències de felicitat.
Les teories de baix a dalt defensen que la felicitat és la suma de molts petits plaers. Les persones desenvolupen sentiments d'alegria i d'optimisme, segons quines són les experiències positives que s'han anat acumulant durant la vida.
Segons aquesta proposta la felicitat és un estat, ja que la persona feliç és aquella que té moments feliços. Així, en aquesta aproximació de caire 'ascendent',
els efectes dels dominis específics influencien sobre el benestar psicològic
(Scherpenzeel i Saris, 1996).
Segons les teories de dalt a baix, existeix una propensió global a experimentar
els fets des d'una òptica positiva; una persona gaudeix dels plaers perquè és
propensa a ser feliç i no al contrari. Així, la felicitat és una predisposició ja que
no hi ha sentiments de felicitat sinó que el que existeix és una propensió a reac114
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donar de forma feliç. En aquesta aproximació de caire 'descendent', és el benestar psicològic el que produeix els efectes sobre els dominis específics de les
persones (Scherpenzeel i Saris, 1996; Lance ei al., 1989).
En el model descendent, el benestar psicològic es planteja com una característica duradora que provoca canvis en la vida de les persones, mentre que en el
model ascendent són les variables concretes les que influencien sobre el benestar de les persones (Evans, 1994).
Alguns autors, com és el cas de Brief et al. (1993), han desenvolupat diferents
recerques, la majoria ubicades en l'àmbit de la salut, en què han intentat integrar les dues aproximacions. Ara bé, els resultats obtinguts mostren que els
dominis que formen part de la mesura del benestar psicològic presenten diferents models causals, que es complementen entre ells a l'hora de desenvolupar
la mesura del benestar psicològic.
Kozman, Stone i Stones (1997) plantegen que la felicitat actua com a predisposició, en el sentit que proveeix d'estabilitat a llarg termini i com a estat, perquè
provoca una reactivitat als canvis que es produeixen en el seu entorn.

4.4.5. Teories associacionistes
La felicitat es produeix a partir de la predisposició a la mateixa, sobre la base
de la memòria, el condicionament i les cognicions característiques de cada persona.
Les investigacions que relacionen el benestar psicològic amb la memòria sorgeixen pel fet que les persones duen en la memòria aquells records que són
afectivament congruents amb l'estat emocional en cada instant. Aquest aspecte
es recolza en el fet que les persones desenvolupem una sèrie de xarxes de memòria mitjançant les quals organitzem els nostres records; aquestes xarxes de
memòria poden ser riques en associacions positives o bé poden ser xarxes més
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limitades i aïllades d'associacions negatives. Les persones que organitzen, predominantment, xarxes positives reaccionen de forma positiva als esdeveniments
diaris.
Dins de les teories associacionistes es dóna importància al condicionament afectiu com a element que, si es manté de forma continuada, facilita l'estat de benestar de les persones.
En relació amb l'enfocament cognitiu relatiu a la felicitat, les teories associacionistes estan en fase de desenvolupament, en la línia que les percepcions i atribucions (principalment aquelles que es produeixen mitjançant factors interns i
estables) que les persones fan en relació amb els esdeveniments diaris influencien
de diferent manera l'avaluació del propi benestar.

*

En aquest apartat teòric se situen les persones que tenen un enfocament de
Pollyanna sobre la vida, ja que són persones que han creat una xarxa d'associacions positives i que utilitzen conceptes positius en les seves relacions interpersonals (Cummins, 1995).

4.4.6. Teories de judici o valoratives
Segons aquest grup de teories, la felicitat resulta de la comparació entre una
situació estàndard i les condicions reals de vida. Així, quan les condicions reals
excedeixen els estàndards, es produeix la felicitat, sempre que aquestes comparacions sigui realitzades de forma conscient.
Les teories del judici es poden classificar en relació amb l'estàndard utilitzat;
són aquestes:
• Les teories de la comparació social, quan utilitzem les persones que ens
són més properes com a elements claus a l'hora de desenvolupar una comparació; per tant, la satisfacció depèn de la comparació amb les altres persones (Argyle, 1990).
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• Les teories de l'adaptació, que empraran com a estàndards rellevants
aquells que es deriven de la mateixa experiència de cada persona. El procés d'adaptació de les persones a diferents circumstàncies de la seva vida
és un element destacat a l'hora de valorar en quina mesura pot influir en
el benestar de les persones, encara que en l'actualitat no s'ha estudiat quin
és el seu valor al llarg de la vida de les persones.
• En les teories del nivell d'aspiració es planteja que la felicitat depèn de
la proporció existent entre els desitjós aconseguits i els desitjós totals. Així,
des d'aquesta perspectiva, no tan sols les condicions adverses són un problema a l'hora d'aconseguir la felicitat, sinó que ho són també quan ens
plantegem aspiracions més altes. En aquest grup de teories, la gent respon únicament als canvis; per tant, no respon als estats fixos en els quals
es reben estímuls i/o gratificacions (Argyle, 1990).
• En les teories de judici o valoratives s'inclouen les teories de la congruència, que són aquelles que identifiquen una sèrie de dominis, que posteriorment utilitzem per valorar les circumstàncies de la nostra vida. Les teories de la congruència estableixen que l'estat de referència que s'evoca en
un procés avaluatiu pren diferents formes basades, en la seva major part,
en les expectatives que esperem o sentim (Sirgy ei al., 1995).
Amb aquest punt hem finalitzat el repàs a les teories relacionades amb el benestar psicològic de les persones.

4.5. Alguns determinants del benestar psicològic
Anteriorment hem realitzat una aproximació a quina ha estat l'evolució
historicofilosòfica del concepte felicitat, lligat al benestar de les persones.
Existeixen diferents autors que han agrupat els determinants que originen i/o
mantenen el benestar psicològic en les persones. Fou Diener (1984) qui va des117
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envolupar una primera agrupació en sis factors, que podien concretar-se en tres:
les variables de personalitat, les actituds de les persones enfront de diferents
activitats de vida quotidiana i les relacions socials.
Argyle (1990; 1993) planteja que són quatre els determinants que actuen de forma directa en el benestar de les persones.
El primer són les relacions socials, que entén des de tres àmbits: les situacions
d'alegria, que aporten les relacions amb els amics i les relacions íntimes; en segon lloc, el nivell de satisfacció que ens aporten aquestes relacions socials, tan
com a eina de suport social com per a compartir interessos i expectatives, i el
tercer àmbit és el fet d'utilitzar aquestes relacions socials com a element de prevenció de situacions de depressió i d'altres formes d'estrès (Mitchell, BHlings i
Moos, 1982).
La segona causa que planteja Argyle són les variables de personalitat, com a
elements inherents a les persones i que influencien de forma directa en les relacions socials. En aquest sentit, Cooper et al. (1991; 1995), van elaborar diferents
recerques amb la finalitat de relacionar les variables de personalitat amb les
interaccions socials.
Inocupado laboral, com a element que facilita independència, autonomia i
millora de les habilitats socials és la tercera causa que, segons Argyle, produeix
la felicitat de les persones, enfront de les situacions d'atur que provoquen estats
d'ansietat, depressió i d'insatisfacció.
En darrer lloc, Argyle planteja les activitats i el temps d'oci, entès aquest com
un procés que ens ha de permetre el desenvolupament personal, facilitar el descans i fer-nos gaudir de moments de diversió (Dumazedier, 1962; Munné, 1989;
Alsinet, 1997; 1998), i així poder gaudir de moments de relaxació i de satisfacció social.
Finalment cal destacar els estudis desenvolupats per Cummins (1996) sobre els
dominis que formen part del benestar psicològic de les persones. L'autor des118
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envolupa una revisió bibliogràfica, a partir de la qual observa que són cinc els
dominis més utilitzats a l'hora d'avaluar el benestar de les persones: el benestar
material i emocional, la salut, la productivitat i la intimitat de les persones.
A aquests cinc dominis Cummins hi afegeix dos dominis addicionals, Inseguretat i la comunitat. El domini de seguretat està orientat a incloure constructes com
el control personal, la independència, l'autonomia, i l'estabilitat residencial,
mentre que en el domini de la comunitat hi inclou constructes com la classe
social, l'estatus laboral, l'educació, la implicació comunitària, l'autoestima i
l'autoconcepte.
A continuació exposarem diferents dominis que són font del benestar psicològic en les persones. Seguint els treballs de Diener (1984), exposarem diferents
dominis que ell va proposar, com la satisfacció subjectiva, el nivell de renda, les
variables demogràfiques, les relacions socials, les variables de personalitat, les
influències biològiques i la satisfacció residencial.

4.5.1. Satisfacció subjectiva
En aquest domini situem els judicis de satisfacció amb la vida que manifesten
les persones. Aquests judicis són elements que faciliten la mesura del benestar
psicològic des d'una perspectiva cognitiva.
A l'hora de valorar la satisfacció subjectiva, s'ha d'avaluar des de diferents dominis i, alhora, com a mesura de caire global. Dins d'aquests dominis específics hem de destacar el domini de satisfacció envers un mateix, que ens ha de
permetre conèixer quins són els nivells d'autoestima de les persones. També hem
de destacar la satisfacció de les persones pel que fa a la seva ocupació i la seva
salut, entre altres dominis.
La satisfacció subjectiva és un precursor necessari de la satisfacció amb la vida
i Taféete positiu (Diener, 1984).
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4.5.2. £7 nivell de renda
El nivell d'ingressos econòmics d'una població és un element que pot incidir en
l'augment del benestar psicològic d'una població, sempre que les necessitats
bàsiques d'aquesta població estiguin satisfetes (Diener i Diener, 1995).
Encara que diferents estudis que s'han desenvolupat de caire transnacional no
plantegen una correlació directa entre l'augment de la riquesa i l'augment de
la felicitat, el que sí s'ha observat és que les comunitats en què existeix una distribució homogènia de les riqueses presenten millors nivells de benestar (Diener,
1984).
La relació entre la renda i el benestar psicològic s'estableix en les teories dels
judicis, i més concretament en les teories de la comparació social, ja que l'aparició i augment del benestar psicològic depèn de factors cognitius que fan que
les persones utilitzin la comparació com a element de judici (Diener, Sandvik i
Pavot, 1993).
Ara bé, tal com exposa Diener (1984), l'efecte de la renda a l'hora d'influir en el
benestar pot estar minimitzat quan la resta de factors que influeixen en el benestar psicològic de les persones estan sota control.
En definitiva com diuen Myers i Diener (1995, pàg. 13), "la riquesa sembla ser
com la salut, la seva absència incrementa la tristesa, encara que no és mai garantia de felicitat".

4.5.3. Variables demogràfiques. Edat i gènere
En els primers estudis que es van desenvolupar per observar si existia relació
entre el benestar subjectiu i l'edat, es plantejava que els joves presentaven situacions de felicitat amb més freqüència que els adults (Diener, 1984).
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Posteriorment diferents estudis no han confirmat aquests aspectes; el que s'ha
observat és que l'edat és un predictor del benestar subjectiu en el sentit que les
valoracions de la felicitat augmenten amb l'edat (Horley i Lavery, 1995; Myers
i Diener, 1995).
En canvi, sí que s'ha pogut constatar que es presenten canvis en els nivells
hedònics, ja que aquests decreixen amb l'edat, mentre que augmenten els estats
d'alegria (Horley i Lavery, 1995).
Myers i Diener (1995) especifiquen que, encara que l'edat de les persones no ens
permet observar cap indici d'estabilitat del benestar psicològic al llarg de la vida,
sí que s'han pogut constatar canvis en el terreny emocional, en el qual els adolescents canvien d'estat d'ànim amb més rapidesa que la majoria dels adults.
Encara que la variable gènere fou una de les variables explicitades per Diener
en el seu article, pocs estudis fan referència al fet que aquesta variable comporti diferències significatives a l'hora del seu estudi. Gurin ei al., en la escala desenvolupada l'any 1960, observaren que les dones presentaven més afecte negatiu en situacions de tristesa i a la vegada millors puntuacions d'afecte positiu en
situacions d'alegria (Diener, Sandvik i Larsen, 1985; Fujita, Diener i Sandvik,
1991; Diener, 1996).

4.5.4. Relacions socials
Com ja hem exposat anteriorment, les relacions o contactes socials són elements
predictors que influencien en el benestar i la felicitat de les persones.
Segons Argyle (1990; 1993), les relacions socials són una de les causes psicològiques fonamentals del benestar, ja que permeten a les persones situar-se en un
context social i, a partir de la pertinença a aquest grup poden millorar la seva
capacitat de comunicació amb les persones que els envolten.
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Fou Bradburn (1969) qui exposà que existia relació entre la felicitat i el procés
de socialització. En els seus estudis plantejava que existia una influència
bidireccional entre la sociabilitat i la felicitat, encara que no es va poder constatar que el fet de ser feliç fos la condició causal que antecedía els contactes
socials.
Diener, Sandvik i Larsen (1985) varen desenvolupar recerques en les quals relacionaven les variables de personalitat amb les necessitats de contacte social.
En els resultats obtinguts, observaren que les persones extravertides es manifestaven més felices, encara que les diferències amb les persones introvertides
no eren significatives. En aquest mateix estudi els autors manifestaren que la
participació social, que depèn del procés educatiu de cada persona (Diener,
1984), influïa en Taféete positiu però no en Taféete negatiu.
Existeixen diferents tipus de relacions socials i, encara que totes augmenten els
nivells de benestar i satisfacció (Requena, 1995), podríem diferenciar entre les
relacions d'amistat, que es basen en la recerca de recompenses i en la comparació social (Argyle, 1990; Chamberlain, 1988) i correlacionen amb sentiments
de felicitat (Diener, 1984; Requena, 1995); les relacions amb membres de la
família, que encara que proporcionen suport emocional i benestar (Requena,
1995) no presenten correlacions amb el sentiment de felicitat (Diener, 1984), i,
en darrer terme, les relacions d'amor o també anomenades íntimes que es presenten com a predictors de la satisfacció amb la vida de les persones, essent
aquest un recurs important per poder augmentar la felicitat en les persones.
Encara que aquestes relacions íntimes no presenten els mateixos nivells de correlació entre diferents països, en l'estudi desenvolupat per Requena (1995), es
pot constatar que en Testat espanyol aquest tipus de relacions tenen un efecte
negatiu sobre la felicitat, mentre que a USA presenten un efecte positiu.
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4.5.5. Esdeveniments vitals
Els estudis dels esdeveniments vitals s'han desenvolupat dins d'un nivell individual i es poden considerar des de tres òptiques diferenciades i a la vegada complementàries entre elles.
Els recursos socials, entesos com el nivell de qualitat de la societat, en quant
afavoridora del benestar econòmic, la igualtat d'oportunitats i l'accés a la informació per part de tots els seus membres.
Els recursos individuals, com a elements que permetin a les persones millorar
la seva posició i prestigi social, essent aquests elements facilitadors i mantenidors de les relacions familiars i de les relacions laborals.
Un òptim nivell d'habilitats personals, essent aquestes aquelles aptituds individuals que permetin a les persones desenvolupar les seves capacitats socials i
intel·lectuals.
Els esdeveniments vitals han d'anar lligats al flux de l'experiència de la vida,
entesa aquesta experiència com l'element que ha de permetre que les nostres
experiències siguin agradables o desagradables, i ha de facilitar una evocació
interna dels nostres sentiments i emocions.
Estudis desenvolupats per Suh, Diener i Fujita (1996) varen mostrar que existien importants nivells d'estabilitat temporal entre els esdeveniments temporals
i el benestar subjectiu.

4.5.6. Variables de personalitat
Les variables de personalitat són aquelles tendències de resposta conductual que
presenten consistència intersituacional i òptima estabilitat temporal. Aquestes
variables tant poden tenir components biològics com components adquirits
(Diener, 1996).
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Amb la finalitat d'estudiar quins són els trets cardinals de la personalitat s'ha
desenvolupat el denominat model de cinc factors. Aquest model presenta cinc
factors amb els quals podem definir les característiques de la personalitat.
Aquests factors són: l'extraversió, el neuroticisme, Pescrupolositat, la passivitat
i l'experiència.
L'extraversió és aquell factor que inclou característiques com la sociabilitat, la
recerca d'estímuls i sensacions, augment de l'activitat, i es relaciona amb emocions d'alegria i amb l'afecte positiu.
L'extraversió és un predictor del benestar psicològic, depenent sempre de les
circumstàncies de la vida; per tant la seva capacitat de predicció depèn de diferents aspectes ambientals i culturals (Pavot, Diener i Fujita, 1990; Biener,
Sandvik, Pavot i Fujita, 1992).
El neuroticisme es caracteritza per presentar simptomatologies d'ansietat, irritabilitat, queixes corporals i poca sensibilitat en les relacions interpersonal,
produint pensaments i emocions desagradables.
Els afectes negatius i desagradables, així com les cognicions negatives, s'experimenten de manera conjunta, per tant, les persones que presenten simptomatologia neuròtica tendeixen a experimentar més successos vitals desagradables
(Diener, 1996).
Quan els individus presenten tendències neuròtiques, augmenten els seus nivells
d'afecte negatiu.
Considerant els estudis desenvolupats per Magnus, Diener, Fujita i Pavot (1993),
l'extraversió predisposa a experimentar més esdeveniments vitals de caire positiu, mentre que el neuroticisme predisposa les persones a tenir més esdeveniments vitals de caire negatiu.
La passivitat i l'escrupolositat són factors que es relacionen amb el benestar
psicològic, encara que presenten uns nivells de relació inferiors als que presenten l'extraversió i el neuroticisme.
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La relació de la passivitat i Pescrupolositat amb el benestar psicològic depèn de
situacions ambientals individuals. Segons Diener (1996), aquests factors estan
relacionats amb el benestar psicològic a partir del temperament.
L'experiència social és el darrer dels factors del model Big five. Aquest factor
relaciona l'experiència social amb l'afecte positiu, però no amb Taféete negatiu, ja que el seu increment no està relacionat amb el nivell hedònic, del bé com
a plaer.
La intensitat emocional pot ser una diferència individual que no influeix de
manera determinant en la felicitat o infelicitat d'una persona, però sí que pot
repercutir en si aquest individu és feliç o no en un moment concret de la seva
vida (Diener, 1996).
A més d'aquests cinc factors hem de destacar-ne altres que influencien en els
nivells cognitius i afectius de les persones. Així, hem de destacar Pautoestima,
la internalitat, les situacions d'optimisme i les variables d'intel·ligència.
L'autoestima és un dels trets que presenta més força a l'hora de predir el benestar psicològic de les persones, encara que decau durant períodes de no felicitat.
Sense minvar la importància d'aquest factor, cal dir que no és un determinant
universal, ja que el seu nivell d'influència pot variar segons les cultures i en les
organitzacions de tipus col·lectiu (Diener i Diener, 1995).
L'autoestima presenta una relació bidireccional amb l'estat d'ànim; així
l'autoestima decau quan la gent no se sent feliç (Diener, 1984; 1996).
La internalitat, entesa com a locus de control intern i atribucions de causalitat
interna, es produeix quan les persones valoren la seva eficàcia, els recursos,
habilitats i competències personals, augmentant el seu benestar psicològic.
Feasel (1995), citat a Diener (1996), exposa que els sentiments globals d'autoeficàcia prediuen la satisfacció amb la vida i les emocions de caire positiu.
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L'optimisme és una variable de tipus cognitiu, que es relaciona amb la satisfacció amb la vida i amb l'autodomini.
Les persones optimistes busquen suport social i emfatitzen els aspectes positius
quan han de fer front a moments de dificultat. En contrapartida, les persones
pessimistes estan associades a situacions de negació i d'estrès (Diener, 1996).
La intel·ligència. Encara que Diener (1984) planteja que no hi ha cap relació
entre la intel·ligència i el benestar, Watten, Syversen i Myhrer (1995) proposen
que sí que podria existir, ja que l'habilitat general representa els recursos
cognitius que incrementen la probabilitat d'aconseguir nous recursos socials.
Les persones amb nivells alts d'intel·ligència tenen més alts nivells de felicitat a
l'hora de desenvolupar estratègies de comunicació i d'estils d'adaptació, encara que els mateixos autors indiquen que aquella mesura de la intel·ligència que
implica habilitats verbals, espacials, matemàtiques i practicomecàniques no
presentaren cap relació amb el benestar psicològic.

4.5.7. Influències biològiques
Diferents estudis han destacat que existeix una forta relació entre el benestar
psicològic i el temperament de les persones, entenent aquest com la predisposició biològica a diferents tipus de resposta que es donen en la vida, representant
un rol causal que predisposa les persones a augmentar o bé a disminuir el seu
benestar (Diener, 1996).
Aquest paper del temperament ens permet indicar que el benestar psicològic
presenta influències en la mateixa composició genètica. Tellegen (1988), en un
estudi realitzat amb bessons monocigòtics i dicigòtics, va estimar que la meitat
de la variabilitat en el benestar psicològic era deguda a l'herència i l'altra meitat era deguda a diferències ambientals. Són, per tant, les influències biològiques un altre dels predictors del benestar psicològic.
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4.5.8. Satisfacció residencial
La satisfacció residencial "és un resultat afectiu, una resposta emocional o una
conseqüència de caire positiu que prové d'establir comparacions entre l'ambient
residencial i ¡a situació del subjecte. Tot considerat com un procés cíclic i dinàmic en el qual les persones s'adapten a cada situació residencial concreta"
(Amérigo, 1995, pàg. 55).
Tenint en compte aquesta definició, la satisfacció residencial presenta relació
amb Taféete positiu i amb Taféete negatiu, ja que la satisfacció residencial està
en funció de diferents components actitudinals, i hem de destacar la importància de l'avaluació que l'individu realitza d'acord amb diferents atributs residencials i actitudinals.
La qualitat ambiental es determina mitjançant els judicis que comporten les
avaluacions carregades d'afecte, tant positiu com negatiu, ja sigui a favor o en
contra, de determinats aspectes de Tambient (Rodríguez Sanabria, 1986).
A Thora d'estudiar la influència de la satisfacció residencial en el benestar psicològic de les persones, voldríem citar els treballs de Herranz, López i Páez
(1996), relatius a Tambient acústic. En aquests estudis els autors diferenciaven
les escales de satisfacció amb el medi, basades en atributs objectius i en les valoracions que les persones configuren del seu entorn residencial —escales que
estan relacionades amb Taféete negatiu—, i les escales de molèstia, associades
a la contaminació acústica dels entorns residencials i a les característiques de
la persona que percep aquest agent de comunicació. Aquestes escales de molèstia es relacionaven amb índexs de neuroticisme i amb Taféete negatiu; aquests
dos conceptes no són equivalents sinó que mesuren dues cares diferents del
mateix fenomen.
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Tant el benestar social com el benestar psicològic són dos conceptes diferents i
a la vegada complementaris entre ells.
El benestar social està vinculat a la idea de desenvolupament de la societat, relacionat amb l'anomenat estat del benestar, lligat a la idea de política social. El
benestar psicològic és definit en el sentit d"estar bé' i pren un caire eminentment psicosocial.
En nombroses ocasions, s'ha definit el benestar psicològic lligat a la idea de felicitat. Encara que nosaltres hem mantingut en part aquesta definició, no hem
d'obviar que també s'ha de considerar la satisfacció vital, com un dels elements
que componen el benestar psicològic.

»
Hem definit el benestar psicològic com un dels elements que conformen la qualitat de vida de les persones i que està compost per dos components, un de caire
cognitiu i un altre de caire afectiu.
Si el benestar va lligat a la percepció i aspiracions que les persones tenen sobre
la seva satisfacció i la seva felicitat, existeixen diferents determinants que condicionen o faciliten aquest benestar. Aquests són, entre d'altres, la satisfacció
residencial, les relacions socials i el nivell de renda.
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