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Resultats generals

COMPONENTS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Els meus amics i amigues
són bons amb mi

Els meus amics i amigues
són fantàstics
M'ho passo molt bé amb
els meus amics i amigues
Els meus amics i amigues
em tracten bé
M'ho passo be a casa amb
la meva família
Els meus amics i amigues
m'ajudaran si ho necessito
Sóc una persona agradable
M'ho passo be amb les activitats
de l'escola
A l'escola aprenc moltes coses
Els meus pares i jo fem coses
divertides |unts
M'agrada el meu barri
Les persones es diverteixen al
meu costat
Agrado a gairebé tothom
Hi ha moltes coses que sé fer bé
La meva família es parla de
manera agradable
M'agraden els meus veïns
Al lloc on visc es poden 1er
coses divertides
M'agrada passar estones amb
els meus pares
A l'escola em trobo malament
Els meus pares hem tracten
de manera justa
Tant de bo no hagués d'anar
a l'escola
M'agrada ser a, l'escola
L'escola és interessant
Tinc ganes d'anar a l'escola
Hi ha moltes coses de l'escola
que no m'agraden
Tant de bo tingues una amics
i amigues diferents
Els meus amics es porten
malament amb mi

No m'ho passo bé amb els meus
amics i amigues
Aquesta ciutat és plena de gent
desagradable
La meva família és millor que
la majoria d'altres
Tant de bo visqués en una casa
diferent
Tant de bo visqués en un altre lloc
M'agrada el lloc on visc
M'agrado a mi mateix
Crec que sóc atractiu/atractiva
La meva família està ben avinguda
Tant de bo la gent del meu barri
fos diferent
M'agrada provar coses noves
La casa de la meva família
és bonica
Tinc prou amics

-0,630 -0,401 0,239 -0,162 -0,111 0,125 -0,136

0,587 -0,280 0,193 -0,176 -0,117 -0,165

0,586 -0,284 0,221 -0,143 -0,192

0,560 -0,414 0,297 -0,192 0,120 -0,201

0,535 -0,309 0,179 -0,113 0,182 -0,164 -0,211

0,516 -0,284 0,229 -0,127 -0,222 0,126
0,515 -0,141 -0,238 -0,225 0,272 0,103 -0,234 -0,135

0,511 0,377 -0,260 -0,110 -0,170 0,129 -102 0,131
0,500 0,170 0,114 -0,195 -0,219 0,122 -0,117

0,462 -0,274 -0,185 0,272 0,134 0,222 -0,169 0,118
0,437 0,116 -0,112 0,362 -0,208 0,303 -0,139 -0,111 -0,161 -0,165

0,436 -0,233 0,171 -0,132 -0,125 -0,127 0,312 0,228 -0,158
0,431 -0,204 -0,222 -0,117 0,284 -0,108 0,202
0,422 -0,171 -0,212 0,313 0,273 0,276

0,393 -0,200 0,113 -0,144 0,328 -0,390 0,219 0,127
0,391 0,184 -0,164 0,128 -0,102 0,219 0,203 -0,371 0,260

0,386 -0,293 0,254 0,328 0,201

0,374 -0,315 0,187 -0,193 0,125 -0,264
0,366 0,295 0,346 -0,140 -0,141 -0,269

0,354 -0,169 -0,134 0,353 -0,204 0,134 -0,192 0,253 -0,180

0,347 0,288 0,268 0,283 0,288 0,229 -0,277
0,490 0,584 -0,254 -0,126 -0,116
0.374 0,573 -0,290 -0,152 0,156
0,487 0,535 -0,321 -0,107 -0,171 0,225

0,318 0,338 0,305 0,338 0,108 0,179 0,149 -0,142 -0,114

0,322 -0,196 0,473 0,102 0,113 0,143 -0,256

0,390 -0,170 0.425 0,168 0,114 0,301

0,210 0,134 0,392 0,155 0,252 0,130 0,298 -0,213 0,206 0,278

0,219 0,134 0,369 0,109 0,308 0,188 -0,230 -0,114 0,170

0,283 -0,117 -0,355 0,244 0.240 -0,236 0,120 -0,112 -<),107

0.211 0,189 0,631 0,251 -0,133 -0,164 0,116 0,235
0,153 0,227 0,165 0,600 0,257 -0,229 -0,185 0,346
0,318 0,145-0,119 0,592 -0,327 0,211 -0,124
0,371 -0,165 -0,273 -0,143 0,578 -0,164
0,208 -0,254 -0,387 -0,224 0,426 0,163
0,348 -0,123 -0.130 0,151 -0,182 0,338 -0,362 0,139 0,143 -0,126 0,201

0,226 0,228 0,324 0,199 0,231 0,181 -0,434 0,124 -0,270
0,136 -0,172 -0,188 0,401 0,175 0,675 0,163

0,365 -0,312 0,272 -0,279 0,194 0,121 -0,372
0,411 -0.270 0,109 -0,158 0,530

TAULA 10.2.2. Anàlisi de components. Escala multidimensional de satisfacció vital.
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El benestar en la infància

A partjr dels resultats obtinguts en l'anàlisi factorial, hem de fer referència a

diferents aspectes.

En primer lloc, l'anàlisi factorial ha determinat un total d'onze components que

ens permeten explicar fins a un 56% de la variància total de l'escala.

Malgrat la dificultat de donar una lectura precisa a cada un dels factors princi-

pals, podem apuntar alguns trets característics que ens permeten identificar-los

de manera aproximada.

D'aquests onze components, hem de destacar el primer de tots que ens permet

fer referència a un 16% de la variància total de l'anàlisi. En aquest primer com-

ponent, tots els ítems mostren càrregues en una mateixa línia, la qual ct>sa ens

permet predir que tots els ítems presenten incidència en la interpretació de la

variància de l'escala.

Prenent en consideració aquest aspecte, podem expressar que existeix homo-

geneïtat entre tots els ítems, ja que els quaranta ítems avaluats presenten un pes

específic a l'hora d'avaluar el contingut de l'escala (en el nostre cas, les dimen-

sions psicosocials de la satisfacció vital dels infants).

Hem d'indicar que els ítems inclosos en la dimensió 'amics' per tant ítems que

presenten les relacions dels nens i de les nenes amb el seu grup d'iguals són els

que presenten autovalors inicials més elevats. Aquest primer component es com-

plementa amb ítems relacionats amb totes les dimensions avaluades.

Amb referència a la resta de components, la interpretació de les correlacions és

en cada cas inferior al 7%.

En aquest sentit no realitzarem el comentari de cada un d'ells. Desenvolupa-

rem el comentari del segon i del tercer components que, conjuntament amb el

primer, permeten explicar un 30% de la variància total de l'escala. La resta de

valors de cada un dels components es poden observar en l'escala 10.2.1.
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Resultats generals

En el segon component, es presenten correlacions tant en sentit positiu com en

sentit negatiu.

Les correlacions que es presenten en sentit positiu fan incidència principalment

en les dimensions 'escola' i 'ambient', mentre que les puntuacions en sentit in-

vers presenten variables de diferents dimensions.

Aquest segon component ens permet interpretar un 6,4% del total de la variàn-

cia de l'escala. Dóna importància a diferents àmbits de socialització secundà-

ria, com són el grau de satisfacció amb la institució escolar i amb les relacions

amb els veïns.

El tercer component que comentarem ens permet interpretar un 6,1% del total

de la variància. Les correlacions obtingudes en aquest s'aproximen a les desen-

volupades en el component anterior, en el sentit de la importància que els nens

i les nenes de la nostra mostra donen als àmbits de socialització. En aquest ter-

cer component es presenten correlacions dels ítems de la dimensió 'amics' amb

ítems de les diferents dimensions.

Amb l'anàlisi factorial, hem pogut observar que les variables utilitzades en l'es-

cala multidimensional, tenen importants nivells de correlació entre elles. Mal-

grat això, hem de destacar els ítems relacionats amb la dimensió 'amics', ja que

ens permeten interpretar alts nivells de variància en l'escala.

10.3. Anàlisi de correlacions

Amb la finalitat d'avaluar si es presentaven correlacions entre les diferents es-

cales i subescales que componen els qüestionaris, es va utilitzar la prova esta-

dística de l'anàlisi de correlacions bivariades, és a dir, entre dues variables.

Com que les dues variables són de caire continu, es va utilitzar el coeficient de

correlació de Pearson.
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El benestar en la infància

Segons Calvo (1987; 1994), la correlació entre dues variables de caire continu

implica que, en augmentar els valors d'una variable, augmenten també els de

l'altra, i aleshores fem referència a una correlació positiva. Al contrari, parla-

rem de correlació negativa quan l'augment d'una variable correspon amb la

disminució dels valors de l'altra.

Quan els valors són propers a 1, indiquen que existeix una forta associació li-

neal positiva; quan els valors s'apropen a -1, indiquen una associació lineal

negativa; si els valors són pròxims a O, indiquen que les variables no presenten

entre elles correlació lineal (Amón, 1990; Juste, 1990; Ferran, 1996).

La presentació dels resultats es realitzarà, igual que en anàlisis anteriors, per a

cada una de les escales. Es desenvoluparà l'anàlisi, tant per al grup total de sub-

jectes com per a submostres, considerant les variables d'EDAT, GÈNERE, NOM-

BRE DE GERMANS i ZONA DE RESIDÈNCIA.

Juntament amb l'anàlisi de les correlacions presentarem el nivell de significa-

ció de cada un dels creuaments. Aquest aspecte ens permetrà conèixer el grau

de generalització que presenta cada una de les correlacions.

10.3.1. Anàlisi de les escales de benestar psicològic dels infants

En l'anàlisi de les correlacions mitjançant la prova de Pearson, s'han observat

els resultats que a continuació es presenten.

En totes les anàlisis aplicades, les correlacions entre l'escala d'afecte negatiu i

les escales d'afecte positiu i de satisfacció vital han estat correlacions lineals

negatives, mentre que la correlació entre l'escala d'afecte positiu i la de satis-

facció vital ha presentat una correlació lineal positiva.

L'anàlisi de les puntuacions generals es presenta en la taula 10.3.1. En aquesta

taula es pot observar que es presenten diferències significatives entre les puntua-

278



Resultats generals

cions de les escales de satisfacció vital i d'afecte positiu, i entre les de satisfacció

vital i les d'afecte negatiu.

En relació amb les correlacions, les puntuacions obtingudes mostren una òpti-

ma correlació entre les escales de satisfacció vital i la d'afecte positiu (0,684).

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital

Afecte positiu

Afecte negatiu

1,000

0,684"

-0,447"

0,684"

1,000

-0,338

-0,447"

-0,338

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.1. Anàlisi de correlacions. Escala de benestar psicològic.

En relació amb la variable GÈNERE, les puntuacions obtingudes pels nens de la

nostra mostra presenten diferències significatives al nivell del 0,01, en tots els

creuaments bilaterals entre les variables (taula 10.3.2).

En l'anàlisi de les correlacions, els resultats obtinguts entre les escales de satis-

facció vital i d'afecte positiu se situen en un interval alt (0,688), aspecte que ens

permet considerar la relació de les variables com a intensa.

La resta d'anàlisis de les correlacions se situa en un interval baix, segons la clas-

sificació desenvolupada per Guildford.

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital

Afecte positiu

Afecte negatiu

1,000

0,688"

-0,393"

0,688"

1,000

-0,276"

-0,393"

-0,276"

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.2. Anàlisi de correlacions. Escala de benestar psicològic. Gènere = Nens.

279



El benestar en la infància

Els resultats obtinguts per les nenes de la nostra mostra se situen en la mateixa

tendència, és a dir, presenten una correlació situada en l'interval alt (0,681) en-

tre les escales de satisfacció vital i la d'afecte positiu (taula 10.3.3).

En aquest subgrup de la mostra, hem de destacar els resultats obtinguts en l'anà-

lisi entre les escales d'afecte positiu i d'afecte negatiu: es presenta una correla-

ció lineal negativa que es pot situar, tenint present la classificació de Guildford,

en el límit inferior de l'interval alt. Aquest aspecte ens permet expressar que

l'anàlisi de la correlació entre les variables es pot considerar com a intensa.

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital

Afecte positiu

Afecte negatiu

1,000

0,681"

-0,411"

0,681"

1,000

-0,516"

-0,516"

-0,411"

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.3. Anàlisi de correlacions. Escala de benestar psicològic. Gènere = Nenes.

Pel que fa a la variable EDAT, hem dividit la mostra en tres grups: els nens i les

nenes de nou anys, els de deu anys i els d'onze.

Els resultats obtinguts pels nens i nenes de nou anys es presenten en la taula

10.3.4. De la mateixa manera que en la correlació global, les diferències signi-

ficatives es presenten entre les escales de satisfacció vital i d'afecte positiu, i entre

les de satisfacció vital i d'afecte negatiu.

La correlació establerta entre l'escala d'afecte positiu i la de satisfacció vital se

situa en un interval alt, segons l'adaptació presentada per Guildford. L'anàlisi

de la relació entre les variables es considera com a intensa. En canvi, la resta

de correlacions són baixes o bé nul·les.
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Resultats generals

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital

Afecte positiu

Afecte negatiu

1,000

0,712"

-0,274"

0,712"

1,000

-0,170

-0,274"

-0,170

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.4. Anàlisi de correlacions. Escala de benestar psicològic. Edat = 9 anys.

Quant als nens i les nenes de la nostra mostra que tenen deu anys, es poden

observar les puntuacions obtingudes en la taula 10.3.5. En aquest cas, hi ha

diferències significatives en el creuament entre les tres escales.

En relació amb les correlacions bivariades, hem de destacar els resultats obtin-

guts entre les escales de satisfacció i les d'afecte positiu. La correlació establer-

ta és alta, i per tant, podem considerar que la relació entre les variables és in-

tensa.

En el cas de la correlació entre l'escala de satisfacció vital i la d'afecte negatiu,

aquesta se situa en el coeficient regular, i per tant, la relació entre les variables

és considerable.

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital 1,000 0,706" -0,474"

Afecte positiu 0,706" 1,000 -0,395"

Afecte negatiu -0,474" -0,395" 1,000

" La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.5. Anàlisi de correlacions. Escala de benestar psicològic. Edat = 10 anys.

Els resultats del subgrup de la nostra mostra format pels nens i nenes d'onze anys

són, en línies generals, iguals als de l'anterior subgrup (taula 10.3.6).
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El benestar en la infància

En aquest sentit presenten diferències significatives a un nivell de significació

del 0,01. L'anàlisi de les correlacions bilaterals mostra resultats dins de l'inter-

val alt en la relació entre l'escala de satisfacció vital i la d'afecte positiu.

La diferència amb d'altres subgrups és que en aquest hem de destacar els resul-

tats obtinguts en la correlació entre l'escala d'afecte negatiu i l'escala de satis-

facció vital. En l'anàlisi de la quantitat de coeficient calculat, segons Guildford,

se situa en límit inferior de l'interval alt. Per tant, podem definir la relació en-

tre les variables entre considerable i intensa.

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital

Afecte positiu

Afecte negatiu

1,000

0,644"

-0,575"

0,644"

1,000

-0,419"

-0,575"

-0,419"

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.6. Anàlisi de correlacions. Escala de benestar psicològic. Edat = 11 anys.

Com ja hem exposat anteriorment, la variable NOMBRE DE GERMANS ha estat

subdividida en tres grups. En un primer grup se situen els nens i les nenes que

són fills únics. En el segon grup hi ha els que tenen un germà o germana. En el

tercer grup situem les famílies que són tres o més fills, i és, per tant, el grup de

famílies nombroses.

En els resultats obtinguts en el subgrup fills únics, s'han presentat diferències

significatives al nivell de 0,01, entre les escales de satisfacció vital i d'afecte po-

sitiu, i entre la de satisfacció vital i la d'afecte negatiu (taula 10.3.7).

En l'anàlisi de les correlacions bivariades, l'anàlisi de la quantitat de coeficient

calculat entre les escales de satisfacció vital i d'afecte positiu presenta una cor-

relació alta (0,686), i per tant, l'anàlisi de la relació entre les variables és consi-

derada com a intensa.
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Resultats generals

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital

Afecte positiu

Afecte negatiu

1,000

0,648**

-0,462**

0,648**

1,000

-0,470

-0,462**

-0,470

1,000

** La correlació es significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10 3 7 Anàlisi de correlacions Escala de benestar psicològic
Nombre de germans = Fills únics

Els subgrups dos germans (taula 10.3.8) i família nombrosa (taula 10.3.9) pre-

senten les mateixes tendències en les seves puntuacions. Així mostren diferèn-

cies significatives al nivell de 0,01 en tots els creuaments desenvolupats.

Amb referència a l'anàlisi de les correlacions, el coeficient calculat obtingut entre

les escales de satisfacció vital i d'afecte positiu és alt, tant en el subgrup dos ger-

mans com en el subgrup família nombrosa, i per tant la relació entre les varia-

bles és intensa.

Els coeficients obtinguts són de 0,686 en el subgrup dos germans i de 0,693 en

el subgrup família nombrosa.

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital 1,000 0,686** -0,430"

Afecte positiu 0,686** 1,000 -0,326**

Afecte negatiu -0,430** -0,326** 1,000

** La correlació es significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 1038. Anàlisi de correlacions Escala de benestar psicològic.
Nombre de germans = Dos germans.

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital

Afecte positiu

Afecte negatiu

1,000

0,693**

-0,466**

0,693**

1,000

-0,297**

-0,466"

-0,297**

1,000

** La correlació es significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 1039 Anàlisi de correlacions Escala de benestar psicològic.
Nombre de germans = Família nombrosa
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El benestar en la infància

La darrera de les variables analitzades és la que hem denominat ZONA DE RESI-

DÈNCIA. Aquesta variable ha estat subdividida en quatre catégories. La primera,

anomenada Barri interior, agrupa els infants que viuen en el centre historie de

la ciutat i en els barris limítrofs. La categoria Barris exteriors agrupa els barris

perifèrics de la ciutat. La tercera categoria és la de Zona exterior, i agrupa els

barris allunyats de la ciutat de Lleida. La darrera categoria, anomenada Zona

rural, inclou els nens i les nenes que viuen en els pobles on hem realitzat l'anàlisi.

En analitzar la diii.rència existent en la correlació, s'observa que totes les cor-

relacions han estat significatives, encara que el nivell varia en les diferents cor-

relacions. Les puntuacions obtingudes s'indiquen en les taules que van de la

10.3.10 a la 10.3.13, en les quals s'especifica el nivell de cada una de fes dife-

rències significatives.

En relació amb l'anàlisi de les correlacions, la tendència de les puntuacions ha

estat la mateixa.

Entre l'escala de satisfacció vital i la d'afecte positiu, es presenta un alt nivell de

correlació, cosa que ens permet predir que la relació entre les variables és in-

tensa.

En la resta dels creuaments, entre les escales d'afecte negatiu i d'afecte positiu,

i entre la de satisfacció vital i la d'afecte negatiu, es presenten coeficients de

correlació més baixos. Ara bé, en totes les comparacions, el coeficient entre l'es-

cala de satisfacció vital i la d'afecte negatiu se situa per damunt de l'altre coefi-

cient de correlació.

Satisfacció vital Afecte positiu Afectenegatiu

Satisfacció vital

Afecte positiu

Afecte negatiu

1,000

0,630"

-0,543"

0,630"

1,000

-0,436"

-0,543"

-0,436"

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.10. Anàlisi de correlacions. Escala de benestar psicològic.

Zona de residència = Barris interiors.
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Resultats generals

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital

Afecte positiu

Afecte negatiu

1,000

0,691"

-0,319"

0,691"

1,000

-0,187*

-0,319"

-0,187*

1,000

'* La correlació es significativa al nivell 0,01 (bilateral)
' La correlació es significativa al nivell 0,05 (bilateral)

TAULA 10 3.11. Anàlisi de correlacions. Escala de benestar psicològic.
Zona de residència = Barris exteriors.

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital 1,000 0,731** -0,439**

Afecte positiu 0,731** 1,000 -0,431**

Afecte negatiu -0,439** -0,431** 1,000

** La correlació es significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.12. Anàlisi de correlacions. Escala de benestar psicològic.
Zona de residència = Zona exterior.

Satisfacció vital Afecte positiu Afecte negatiu

Satisfacció vital

Afecte positiu

Afecte negatiu

1,000

0,712"

-0,500"

0,712**

1,000

-0,240*

-0,500**

-0,240*

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)
* La correlació és significativa al nivell 0,05 (bilateral)

TAULA 10.3.13. Anàlisi de correlacions. Escala de benestar psicològic.
Zona de residència = Zona rural.

10.3.2. Anàlisi de l'escala multidimensional de satisfacció vital

En l'anàlisi de les correlacions entre les diferents dimensions de l'escala de sa-

tisfacció vital dels infants, s'han produït els resultats que a continuació es deta-

llen, v

Les correlacions obtingudes han estat el resultat dels creuament de les diferents

dimensions avaluades ('Si mateix', 'Escola', 'Ambient', 'Família', 'Amics').

Aquests creuaments igual que en anteriors anàlisis, s'han presentat com a total
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de la mostra, o bé com a submostres (GÈNERE, EDAT, NOMBRE DE GERMANS,

ZONA DE RESIDÈNCIA).

Les anàlisis de les correlacions han presentat diferències significatives, en la

majoria dels creuaments, al nivell de 0,01%.

L'anàlisi de la quantitat del coeficient calculat se situa en intervals regulars, fet

que, segons Guildford, es pot interpretar com a considerable en l'anàlisi de la

relació entre les variables.

Aquests resultats es podran observar en les diferents taules que acompanyen

l'anàlisi de cada variable.

En l'anàlisi de les PUNTUACIONS GENERALS (taula 10.3.14), es presenten diferèn-

cies significatives al nivell de 0,01 entre els diferents creuaments de les dimen-

sions.

En l'àmbit de l'anàlisi correlacional, es presenta una correlació considerable

entre les dimensions 'Si mateix' i 'Família' (0,421).

Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,272"

0,171"

0,421"

0,395"

Escola

0,272"

1,000

0,286"

0,279"

0,334"

Ambient

0,171"

0,286"

1,000

0,356"

0,292"

Família

0,421"

0,279"

0,356"

1,000

0,307"

Amics

0,395"

0,334"

0,292"

0,307"

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.14. Anàlisi de correlacions. Escala multidimensional.

Els resultats de la variable GÈNERE es presenten en les taules 10.3.15 i 10.3.16.

En els creuaments entre les dimensions, tant en el subgrup de nens com en el

de nenes, les diferències significatives se situen en un nivell de significació bila-

teral del 0,01%.
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En la submostra nens, es presenten intervals de correlació regulars entre les

dimensions 'Si mateix' i 'Amics' (0,438), i entre 'Si mateix' i 'Família' (0,430).

Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,261"

0,137"

0,430"

0,438"

Escola

0,261"

1,000

0,260"

0,230"

0,329"

Ambient

0,137"

0,260"

1,000

0,302"

0,228"

Família

0,430"

0,230"

0,302"

1,000

0,328"

Amics

0,438"

0,329"

0,228"

0,328"

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.15. Anàlisi de correlacions. Escala multidimensional. Gènere = Nens.

Pel que fa a la submostra nenes, es presenten correlacions regulars entre les

dimensions 'Família' i 'Ambient' (0,420), i entre 'Si mateix' i 'Família' (0,412).

Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,298"

0,215"

0,412"

0,345"

Escola

0,298"

1,000

0,317"

0,331"

0,335"

Ambient

0,215"

0,317"

1,000

0,423"

0,373"

Família

0,412"

0,331"

0,423"

1,000

0,275"

Amics

0,345"

0,335"

0,373"

0,275"

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.16. Anàlisi de correlacions. Escala multidimensional. Gènere = Nenes.

*

Els resultats de l'anàlisi de les correlacions i de les diferències significatives en

relació amb la variable EDAT es poden observar en les taules 10.3.16, 10.3.17 i

10.3.18.

Quant als nens i nenes de nou anys, tots els creuaments mostren diferències sig-

nificatives, encara que els nivells de significació poden variar.
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L'anàlisi de les correlacions es produeix en un interval considerable entre les

dimensions 'Escola' i 'Si mateix' (0,598), 'Si mateix' i 'Família' (0,536), i 'Si ma-

teix' i 'Amies' (0,439).

Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,372"

0,159

0,536**

0,439"

Escola

0,372"

1,000

0,214*

0,271**

0,598"

Ambient

0,159

0,214*

1,000

0,203*

0,178

Família

0,536**

0,271"

0,203*

1,000

0,304**

Amics

0,439**

0,598**

0,178

0,304"'

1,000

** La correlació és ;• -;ativa al nivell 0,01 (bilateral)
* La correlació és sign.^cativa al nivell 0,05 (bilateral)

TAULA 10.3.16. Anàlisi de correlacions. Escala multidimensional. Edat = 9 anys.

Pel que fa al subgrup de la mostra format pels nens i nenes de deu anys, es pre-

senten diferències significatives en tots els creuaments —igual que en l'anterior

subgrup— però en aquest cas no es donen en el mateix nivell.

Respecta a l'anàlisi de les correlacions, s'observa una correlació considerable

entre les dimensions 'Si mateix' i 'Amics' (0,430) i 'Família' i 'Ambient' (0,420).

Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,173*

0,164"

0,383**

0,430"

Escola

0,173*

1,000

0,332**

0,305"

0,238**

Ambient

0,164*

0,332"

1,000

0,420**

0,352"

Família

0,338**

0,305**

0,420**

1,000

0,271"

Amics

0,430**

0,238**

0,352**

0,271"

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)
* La correlació és significativa al nivell 0,05 (bilateral)

TAULA 10.3.17. Anàlisi de correlacions. Escala multidimensional. Edat = 10 anys.

Per finalitzar l'anàlisi de les correlacions de la variable EDAT, hem analitzat els

resultats obtinguts en la submostra de nens i nenes d'onze anys. En aquest sub-
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grup tots els creuaments entre les diferents dimensions són significatius al ni-

vell del 0,01. En relació amb l'anàlisi de les correlacions, en cap cas s'han pro-

duït correlacions superiors a 0,40, que és el valor de coeficient que Guildford

interpreta com a considerable.

Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,281"

0,190"

0,385"

0,369"

Escola

0,281"

1,000

0,301"

0,312"

0,267"

Ambient

0,190"

0,301"

1,000

0,393"

0,308"

Família

0,385"

0,312"

0,393"

1,000

0,353"

Amics

0,369"

0,267"

0,308"

0,353"

1,000

" La correlació es significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10 3 18 Anàlisi de correlacions Escala multidimensional Edat =11 anys

Una tercera variable que hem desenvolupat en el nostre treball és la denomi-

nada NOMBRE DE GERMANS. S'ha subdividit en tres grups: Fills únics, Dos ger-

mans i Família nombrosa.

En el subgrup fílls únics, no s'han presentat diferències significatives entre tots

els creuaments, i quan, aquestes es produeixen, poden ser a diferents nivells de

significació (taula 10.3.19).

Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,398"

0,137

0,290"

0,440"

Escola

0,398"

1,000

0,324"

0,403"

0,432"

Ambient

0,137

0,324"

1,000

0,451"

0,285*

Família

0,290"

0,403"

0,451"

1,000

0,312"

Amics

0,440"

0,432"

0,285*

0,312"

1,000

'* La correlació es significativa al nivell O 01 (bilateral)
' La correlació es significativa al nivell O 05 (bilateral)

TAULA 10 3 19 Anàlisi de correlacions Escala multidimensional
Nombre de germans = Fills unies
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En l'anàlisi de les correlacions, s'han de prendre en consideració les correlacions

establertes entre les dimensions 'Família' i 'Ambient' (0,451), 'Amics' i 'Si ma-

teix' (0,440), 'Amies' i 'Escola' (0,432) i 'Família' i 'Escola' (0,403).

Amb referència al subgrup format pels nens i les nenes que tenen un germà o

germana, els resultats de les diferències significatives se situen en els nivells de

significació de 0,01 i 0,05 (taula 10.3.20).

Tan sols entre les dimensions 'Si mateix' i 'Família' es presenta una anàlisi de

correlació que es pot situar en l'interval de considerable, essent el valor de co-

eficient de 0,421.

Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,204"

0,107

0,429"

0,281"

Escola

0,204"

1,000

0,282"

0,155*

0,294"

Ambient

0,107

0,282"

1,000

0,296"

0,296"

Família

0,429"

0,155*

0,313"

1,000

0,257**

Amics

0,281"

0,294**

0,296**

0,257**

1,000

" La correlació es significativa al nivell 0,01 (bilateral)
* La correlació es significativa al nivell 0,05 (bilateral)

TAULA 10 3 20. Anàlisi de correlacions Escala multidimensional
Nombre de germans = Dos germans

Amb referència al tercer grup, família nombrosa, hem de comentar que en

aquest grup les diferències significatives s'han produït en tots els creuaments a

nivells del 0,01 (taula 10.3.21).

L'anàlisi de les correlacions s'ha produït entre les dimensions 'Si mateix' i 'Amics'

i 'Si mateix' i 'Família', amb un valor de coeficient de 0,511 i 0,437 respectiva-

ment.
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Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,306"

0,260"

0,437"

0,511"

Escola

0,306"

1,000

0,252"

0,374"

0,306"

Ambient

0,260"

0,252"

1,000

0,365"

0,262"

Família

0,437"

0,374"

0,365"

1,000

0,329"

Amics

0,511"

0,306"

0,262"

0,329"

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.21. Anàlisi de correlacions. Escala multidimensional.
Nombre de germans = Família nombrosa.

La darrera variable estudiada és la denominada ZONA DE RESIDÈNCIA, segons

la qual els nens i nenes de la nostra mostra s'agrupen en quatre subgrups: Barris

interiors, Barris exteriors, Zona exterior, Zona rural. En relació amb l'anàlisi

de les correlacions, els resultats obtinguts han estat els següents:

En el subgrup centre (taula 10.3.22), l'anàlisi de les correlacions entre les dimen-

sions 'Amics' i 'Escola' (0,456) i 'Família' i 'Si mateix' (0,408) se situa en l'inter-

val considerable.

Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,270"

0,157

0,408"

0,376"

Escola

0,270"

1,000

0,391"

0,343"

0,456"

Ambient

0,157

0,391"

1,000

0,287"

0,284"

Família

0,408"

0,343"

0,287"

1,000

0,392"

Amics

0,376"

0,456"

0,284"

0,392"

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.22. Anàlisi de correlacions. Escala multidimensional.
Zona de residència = Barris interiors.

En el subgrup barris propers, l'anàlisi de la correlació entre les dimensions

'Amics' i 'Si mateix' i 'Família' i 'Si mateix' se situa en un interval considerable

de correlació, amb unes puntuacions de 0,451 i 0,417 respectivament (taula

10.3.23).
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Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,240"

0,224"

0,417"

0,451"

Escola

0,240"

1,000

0,183"

0,260"

0,309"

Ambient

0,224"

0,183"

1,000

0,316"

0,196"

Família

0,417"

0,260"

0,316"

1,000

0,357"

Amics

0,451"

0,309"

0,196"

0,357"

1,000

** La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.23. Anàlisi de correlacions. Escala multidimensional.
Zona de residència = Barris exteriors.

L'anàlisi de les correlacions en el subgrup exteriors (taula 10.3.24) ha presentat

correlacions considerables entre les dimensions 'Família' i 'Ambient' (0,481),

'Amics' i 'Si mateix' (0,456) i 'Si mateix' i 'Família' (0,402).

Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,340"

0,308"

0,402"

0,456"

Escola

0,340"

1,000

0,322"

0,295"

0,297"

Ambient

0,308"

0,322"

1,000

0,481"

0,391"

Família

0,402"

0,295"

0,481"

1,000

0,256"

Amics

0,456"

0,297"

0,391"

0,256"

1,000

" La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)

TAULA 10.3.24. Anàlisi de correlacions. Escala multidimensional.

Zona de residència = Zona exterior.

En relació amb el subgrup zona rural, l'anàlisi de les correlacions s'ha presen-

tat en un interval considerable entre les dimensions 'Si mateix' i 'Família' (0,464)

(taula 10.3.25).
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Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Si mateix

1,000

0,206

-0,010

0,464"

0,277*

Escola

0,206

1,000

0,288"

0,153

0,260*

Ambient

-0,010

0,288"

1,000

0,396**

0,335**

Família

0,464**

0,153

0,396**

1,000

0,176

Amics

0,277*

0,260*

0,335**

0,176

1,000

'* La correlació és significativa al nivell 0,01 (bilateral)
1 La correlació és significativa al nivell 0,05 (bilateral)

TAULA 10.3.25. Anàlisi de correlacions. Escala multidimensional.
Zona de residència = Zona rural.

En la taula 10.3.26 s'ha desenvolupat un resum de totes les anàlisis de les cor-

relacions que s'han produït superiors a 0,400. Segons l'escala de Guildford que

hem utilitzat —adaptada per Amador i Bou (1991)— un valor de coeficient su-

perior a 0,400 es pot entendre com a considerable en l'anàlisi de la relació en-

tre les dimensions que formen l'escala.

Si mateix Escola Ambient Família Amics

Si mateix

Escola

Ambient

Família

Amics

Total
Nens/Nenes
9a
FU, DG, FN FU
BI.BE, ZE.ZR

Nens
9 a., 10 a. 9 a.
FU, FN FU
Bl, ZE Bl

Nenes
10 a.
FU
ZE

TAULA 10.3.26. Resum dels resultats de l'anàlisi de correlacions.
Escala multidimensional de satisfacció vital.
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11. CONCLUSIONS

El treball que hem presentat fins aquí ha tingut com a objectiu principal con-

tribuir al coneixement científic de la qualitat de vida dels infants i als procedi-

ments per al seu estudi. Particularment ens hem referit a l'anàlisi de les dimen-

sions psicosocials de la qualitat de vida, que integren les percepcions, aspira-

cions i avaluacions dels nens i de les nenes en relació amb el seu entorn mate-

rial i social.

Per tal de destacar alguns aspectes que ens semblen importants hem estructu-

rat aquest capítol en tres apartats.

En un primer apartat realitzarem un seguit de reflexions a partir dels contin-

guts exposats en la part teòrica. En un segon apartat destacarem algunes con-

clusions empíriques obtingudes a partir dels resultats de la recerca. Per finalit-

zar proposarem futures línies d'estudi que puguin complementar el que aquí hem

analitzat.

En la primera part hem fet menció de la definició de qualitat de vida, en tant

que constructe i objecte d'estudi de la psicologia social. Aquesta definició ens

ha dut a analitzar la qualitat de vida relacionant-la amb l'estudi de les necessi-

tats i els problemes socials.
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Així, hem revisat diferents plantejaments relatius a les necessitats socials i als

problemes socials, pel que fa a la seva avaluació i a la seva satisfacció. Com hem

destacat en el primer capítol, aquests estudis realitzats, des d'una perspectiva

pluridisciplinar han facilitat una aproximació a la definició de la qualitat de vida

des d'una òptica psicosocial.

Hem vist com l'estudi de la qualitat de vida ha guanyat un creixent interès cien-

tífic des de la dècada dels setanta, a partir dels treballs de Campbell, Converse

i Rodgers (1976), Andrews i Whitney (1976) i dels sistemes d'indicadors socials

de l'OCDE (1982).

Des de la psicologia, hem destacat els treballs de Campbell, Converse i Rod-*
gers (1976), que plantegen l'estudi de la qualitat de vida partint de diferents

dimensions psicosocials. Per a aquests autors, l'anàlisi de la qualitat de vida s'ha

de fonamentar en l'experiència de les persones, aspecte que, segons ells, equi-

val a conèixer les percepcions, aspiracions i avaluacions que tenen les persones

sobre el seu entorn material i social.

Tenint en compte els diferents models teòrics en l'estudi de la qualitat de vida,

en aquest apartat volem destacar els treballs de Michalos, que l'any 1985 va

proposar la teoria de les discrepàncies múltiples (TDM), i els treballs d'Evans

(1994), en relació amb l'estudi i avaluació de la qualitat de vida.

En la teoria de les discrepàncies múltiples, Michalos planteja com a hipòtesi

bàsica que les persones, a l'hora d'establir nivells de felicitat i de satisfacció,

utilitzem una sèrie d'estàndards de comparació. Aquests estàndards els usem

com a referents que contrasten amb la manera en què percibim la nostra vida

en l'actualitat. Michalos (1985) planteja que poden existir fins a sis tipus de com-

paracions que realitzen la tasca de mitjançar entre la situació actual (el que volem

assolir) i la situació desitjada (allò a què aspirem). Aquestes sis comparacions,

segons Michalos, poden englobar-se en tres tipus: comparacions socials, tem-

porals i personals.
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En la teoria de la qualitat de vida, proposada per Evans (1994), es planteja que

es poden diferenciar fins a cinc components a l'hora de construir un model teò-

ric sobre la qualitat de vida. Aquests components són: la satisfacció, entesa com

la valoració cognitiva que les persones realitzen sobre el seu entorn; les habili-

tats que tenen les persones per fer front a les situacions de vida; el suport social,

que ens ha de facilitar la relació amb els membres de la comunitat; els factors

disposicionals o de personalitat, i finalment els factors ambientals i biosocio-

físics.

Tant en el model teòric presentat per Michalos com en el d'Evans, el benestar

psicològic o subjectiu de les persones es descriu com un dels components de la

qualitat de vida. I és un dels més destacats a l'hora de l'avaluació de la qualitat

de vida.

La definició i avaluació del benestar psicològic, com a element que conforma

la qualitat de vida, ha estat un dels aspectes que més ens ha preocupat del nos-

tre treball teòric.

Com hem exposat en el capítol quart, hem optat per utilitzar el concepte de

benestar psicològic, deixant de banda el terme benestar subjectiu, a causa de

l'ambigüitat epistemològica i metodològica que planteja l'adjectiu 'subjectiu' en

el context de l'estudi de la qualitat de vida des d'una perspectiva psicosocial

(Casas, 1989).

El benestar psicològic, segons Diener (1984), presenta tres característiques. En

primer lloc, és subjectiu, en el sentit que parteix de l'experiència de les perso-

nes. En segon lloc, inclou mesures de caire positiu, i, en darrer terme, inclou

diferents tipus de components en la seva estructura.

Segons Diener i altres autors, el benestar psicològic està conformat per tres

components: un component cognitiu i dos components afectius.

El component cognitiu, que segons Veenhoven (1996) és de caire universal, està

lligat als judicis de satisfacció vital. Els components afectius, que són l'afecte
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positiu i Taféete negatiu, són components més individuals i estan relacionats amb

les experiències emocionals que desenvolupen les persones. L'afecte positiu es

presenta en situacions d'alegria i d'extraversió, mentre que Taféete negatiu es

relaciona amb situacions desagradables i d'introversió (Watson et al., 1988).

Bradburn (1969) va exposar que els dos components afectius calia avaluar-los

per separat, i, encara que participen d'un mateix fenomen (Casas, 1996), no

presenten correlacions entre si (Bradburn, 1969; Chamberlain, 1988).

En posteriors estudis sí que s'han observat correlacions entre el component

cognitiu i els components afectius, essent correlacions positives entre la satis-

facció vital i Taféete positiu i correlacions negatives entre la satisfacció vital i
«

Taféete negatiu (Veenhoven, 1996).

D'altra banda, en vista dels resultats obtinguts en els darrers anys per investi-

gadors de diferents L.., - - .u. Thora d'estudiar el benestar psicològic de les per-

sones, s'han de tenir presents dos aspectes: les diferents dimensions que el con-

formen i les variables personals que el contextualitzen.

Hem repassat el debat sobre si el benestar psicològic és considerat una qüestió

d'estat, i es veu, per tant, afectat pels canvis que es produeixen en el nostre en-

torn, o bé una qüestió de tret, i en conseqüència ens cal esperar estabilitat a llarg

termini.

Després de presentar diferents posicionaments en aquest sentit, segons alguns

autors sembla que es pot defensar que els components del benestar psicològic

actuen com a estat i com a tret (Stones, 1995).

En relació amb Testudi de la infància, hem constatat que en els darrers anys ha

tingut un renovat interès científic des d'una perspectiva cada cop més social. S'ha

presentat la infància com a categoria social, formada per subjectes actius, mem-

bres que participen i, com a tais, tenen capacitat per a prendre decisions en la

vida social.
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Les investigacions sobre els infants s'han realitzat des de diferents disciplines

científiques. Encara que aquestes s'han desenvolupat deslligades entre si, creiem

que la infància, en quant grup social, s'ha d'analitzar des d'una òptica pluridis-

ciplinar.

S'ha constatat que l'estudi de la qualitat de vida dels nens i de les nenes es rea-

litza sovint sense tenir en compte les seves opinions, contradient un aspecte

nuclear de la concepció psicosocial de la qualitat de vida: considerar l'expe-

riència personal dels subjectes.

D'aquesta comprovació se'n desprenen dos tipus de necessitats. D'una banda

cal estudiar la infància en quant categoria social independent i, per tant, dife-

renciada de l'estudi de la categoria d'adults. I d'altra banda, es planteja la ne-

cessitat d'elaborar eines específiques que permetin mesurar les percepcions,

avaluacions i aspiracions que els nens i les nenes tenen sobre la seva vida.

Darrerament s'han iniciat actuacions i estudis que van encaminats cap a aquestes

dues línies. Així, s'han iniciat accions que impulsen la participació social dels

infants en els diferents àmbits de la vida social. I també s'han elaborat eines,

pensades per a infants, que permeten l'avaluació dels diferents components i

dimensions de la qualitat de vida i, més concretament, del seu benestar psico-

lògic (Huebner, 1991 c; 1994).

Encara que aquestes iniciatives no estan centrades de forma explícita en cap dels

models teòrics presentats en el capítol dos, pretenen la millora de la qualitat de

vida dels infants, tant del seu entorn material com social, així com desprès s"a-

ber quines són les percepcions, aspiracions i avaluacions que els infants tenen

sobre la seva vida.

Tant els models teòrics com les recerques empíriques estan en una fase incipient,

però en la majoria de les ocasions la tendència és la mateixa. En estudiar la in-

fància com a categoria social, no se l'ha de considerar com un conjunt de per-

sones de 'pas' cap al món dels adults, sinó com un grup social que té entitat
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substantiva en el present, els seus components són actors que creen i construei-

xen, és a dir, són subjectes actius en la vida social.

En el segon apartat d'aquest capítol volem destacar alguns resultats obtinguts

en la recerca que hem presentat. Un dels nostres objectius ha estat adaptar di-

ferents escales que ens facilitin l'avaluació del benestar psicològic dels infants.

Amb aquest propòsit hem realitzat la traducció i posterior adaptació al català

de l'escala de satisfacció vital dels estudiants (SLSS) i de les escales d'afecte

positiu i negatiu (Huebner, 199la), i de l'escala multidimensional de satisfacció

vital dels estudiants (MSLSS) (Huebner, 1994). Hem centrat la nostra recollida

de dades en nens i nenes d'entre 9 i 11 anys, que viuen a la ciutat de Lleida i en

pobles de la comarca del Segrià.

Considerant l'anàlisi de fiabilitat i de validesa, les puntuacions obtingudes ens

permeten constatar que les escales presentades reuneixen les condicions ne-

cessàries per a la seva passació.

Els resultats obtinguts en l'anàlisi de fiabilitat han estat similars als obtinguts

en les escales originals per part del seu autor.

L'anàlisi de la validesa, que es va realitzar mitjançant la tècnica del panell de

jutges; també ens ha donat resultats positius. El perfil multidisciplinar dels jut-

ges ens ha permès rebre valoracions des de diferents visions, a vegades contra-

posades, en la formulació i contingut de cada un dels ítems. Aquest aspecte va

orientar la nostra tasca de reelaboració i de perfeccionament de cada un dels

ítems.

En estudiar la nostra mostra, hem pogut observar que les diferències significa-

tives trobades en l'escala de satisfacció vital (SLSS) i en l'escala multidimensio-

nal de satisfacció en la vida (MSLSS), i les variables referides a les característi-
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ques personals dels infants són coherents amb altres recerques desenvolupades

en aquest sentit.

En explorar els resultats obtinguts amb de l'escala de satisfacció vital (SLSS) i

amb les escales d'afecte positiu i negatiu, hem utilitzat diferents tipus d'anàlisi.

En l'anàlisi de comparació de mitjanes, hem de comentar que els subjectes del

nostre estudi presenten puntuacions altes en la majoria dels ítems.

La tendència que s'ha observat és que els nens i les nenes de nou anys valoren

de manera més positiva la seva satisfacció vital que els infants més grans, tant

els de deu anys (p=0,05) com els d'onze (p=0,05).

Amb referència a la variable gènere, s'observa que les nenes presenten puntua-

cions més altes que els nens en l'escala de satisfacció vital (p=0,004).

També podem destacar que els nens i nenes que formen part d'una família nom-

brosa presenten puntuacions inferiors a les dels nens i nenes que són fills únics

o que tenen un germà o germana. Les diferències obtingudes han estat de

p=0,003 entre els fills únics i els de família nombrosa, i de p=-0,01 entre el sub-

grup de dos germans i el de família nombrosa.

En l'escala d'afecte negatiu s'han observat diferències significatives en la varia-

ble edat. Així, els nens i les nenes de deu i onze anys presenten puntuacions

superiors a les dels nens i nenes de nou anys (p=0,05 amb en dos casos).

En referència a l'escala d'afecte positiu, no s'han observat diferències significa-

tives entre les variables estudiades. En l'anàlisi estadística de model lineal amb

factor simple, sí que s'han observat que les nenes de nou anys que tenen un ger-

mà o germana i que viuen en la zona que hem denominat barris exteriors, pre-

senten puntuacions superiors.

En l'anàlisi de correlacions bivariades hem pogut constatar que els resultats de

la nostra recerca són similars als d'anteriors treballs relatius al benestar psico-

lògic dels adults (Diener, 1984; Chamberlain, 1988), en el sentit que les escales
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d'afecte positiu i d'afecte negatiu no presenten correlacions entre elles. Sí que

s'han observat correlacions entre l'escala de satisfacció vital i les dues escales

d'afecte.

La correlació entre l'escala de satisfacció vital i l'escala d'afecte positiu ha estat

en sentit positiu, mentre que la correlació entre l'escala de satisfacció vital i l'es-

cala d'afecte negatiu ha estat en sentit negatiu.

Així doncs, pel que fa a l'escala de satisfacció vital (SLSS) com en les escales

d'afecte positiu i d'afecte negatiu, hem pogut constatar en el nostre estudi que

les nenes presenten puntuacions més altes en els ítems que expressen les seves

situacions de benestar psicològic, mentre que els infants de nou anys tenen ten-

dència a avaluar de forma més positiva la seva situació personal.

Segons les puntuacions obtingudes en aquestes escales, hem constatat que, en

la nostra mostra, el lloc de residència no és un determinant important a l'hora

d'avaluar els components del benestar psicològic.

L'anàlisi dels resultats obtinguts en l'escala multidimensional (MSLSS) s'ha dut

a terme amb diferents proves estadístiques. S'ha realitzat una anàlisi de com-

paració de mitjanes, una anàlisi factorial i una anàlisi de correlació entre les

diferents subescales.

L'anàlisi de comparació de mitjanes s'ha realitzat per a cada una de les subes-

cales. La subescala que ha presentat una puntuació mitjana superior és la de la

'Família' (3,47), després la d"Amics' (3,38), 'Ambient' (3,33), 'Escola' (3,26) i,

en darrer terme, la subescala 'Si mateix' (3,02).

Volem assenyalar que en la subescala 'Si mateix' se situa l'ítem que ha obtingut

la valoració més baixa per part dels nens i nenes del nostre estudi. Aquest ítem

és: Crec que sóc atractiu/atractiva (2,31). El grup de nens i nenes d'onze anys és

el grup en què s'han presentat les puntuacions més baixes.
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En la subescala 'Escola', s'observa que els nens i les nenes d'onze anys valoren

menys el fet d'anar a escola. També s'ha pogut observar que són les nenes les

que presenten una puntuació més alta en la subescala de satisfacció amb Pes-

cóla (p=0,001).

Aquesta valoració més alta per part de les nenes també es presenta en la varia-

ble 'Ambient', en la que són les nenes qui donen més importància a les relaci-

ons amb els seus veïns (p=0,02).

Dins d'aquesta subescala, hem de destacar que són els infants que viuen en el

centre de la ciutat (zones de caire històric i d'antiga urbanització) els que mani-

festen sentir-se més descontent de la zona on resideixen, encara que en aquest

punt les diferències obtingudes no han arribat a ser significatives. La manca

d'equipaments dirigits als infants que hi ha en aquestes zones de Lleida pot ser,

sens dubte, un dels elements que indiquen aquest baix nivell de satisfacció per

part dels seus residents.

Com ja hem exposat anteriorment, en la subescala 'Família' els nens i les nenes

que han participat en la nostra recerca han expressat sentir-se més satisfets que

en la resta de subescales. Aquest aspecte ens permet constatar la importància

de la família com a agent socialitzador primari, ja que és el lloc on els infants

troben més recolzament i mostres d'afecte.

En aquesta subescala, els nens i les nenes que pertanyen a famílies amb tres o

més fills o filles són els que presenten valoracions més baixes a l'hora d'exprés-
*

sar nivells de satisfacció amb la seva família (p=0,01).

En relació amb la subescala 'Amics', hem de destacar dos aspectes. En primer

lloc, els nens i les nenes d'onze anys donen més importància a la relació amb el

seu grup d'iguals (p=0,003). I segon lloc, els fills únics valoren més la relació amb

els altres que els nens i nenes que tenen germans o germanes (p=0,002).

Amb una anàlisi factorial, s'ha pogut observar que la totalitat dels ítems mos-

tren càrregues positives en el primer component de l'escala. Aquest aspecte ens
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permet constatar la importància que tenen totes les dimensions estudiades a l'ho-

ra d'avaluar la satisfacció vital dels nens i de les nenes. Tot i així, són els ítems

que conformen la subescala 'Amics' els que han estructurat majoritàriament els

components principals d'aquesta anàlisi.

Per finalitzar realitzarem un comentari sobre l'anàlisi de correlació entre les

subescales.

La variable en què s'han observat correlacions ha estat la variable edat i, més

concretament, la submostra de nens i de nenes de nou anys. En aquesta sub-

mostra s'han presentat correlacions entre les subescales 'Si mateix' i 'Escola'

(0,598) i les subescales 'Si mateix' i 'Família' (0,536). En ambdues comparacions*•
la diferència significativa ha estat a un nivell de p=0,05.

En la variable nombre de germans i, concretament, en la submostra família

nombrosa s'han observat correlacions entre les subescales 'Si mateix' i 'Amics'

(0,511), essent la diferència significativa a un nivell de p=0,05.

Tenint en compte els resultats obtinguts en l'escala multidimensional de satis-

facció vital (MSLSS), podem concloure que en la nostra mostra són els nens i

les nenes que formen part d'una família nombrosa els que mantenen una mi-

llor correlació entre la seva imatge personal i la relació amb el seu grup d'iguals.

És a dir, com més puntuació presenten en la subescala de 'Si mateix', més valo-

ren els lligams amb els altres nens i nenes.

Com a conclusions de la nostra recerca empírica, voldríem destacar que les

escales utilitzades en el nostre estudi ens han permès avaluar el benestar psico-

lògic dels infants i, principalment, la satisfacció vital dels infants de nou a onze

anys que resideixen a la ciutat de Lleida i a la comarca del Segrià. Els resultats

són coherents amb els obtinguts en estudis desenvolupats amb nens i nenes nord-

americans (Huebner, 1991 c; 1994)
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En la tercera part d'aquest capítol de conclusions i tenint present les dades fins

ara aportades, voldríem apuntar noves activitats de recerca que poden anar

dirigides cap a millorar l'estudi del benestar infantil. Aquestes serien algunes de

les nostres propostes de futur:

Ampliar i perfeccionar els instruments i procediments de recollida de la infor-

mació. Encara que, com ja hem exposat anteriorment, la recollida de dades

mitjançant els nostres qüestionaris ha presentat bons nivells de validesa i de fi-

abilitat, considerem oportú complementar aquesta recollida d'informació amb

altres tècniques, com l'entrevista o bé els grups de discussió.

Dissenyar i desenvolupar estudis longitudinals. Si com s'ha afirmat el benestar

psicològic es pot entendre tant com una qüestió de tret com d'estat, el fet de si

perdura a llarg termini esdevé crucial. Creiem que s'haurien de recollir dades

sistemàtiques en el procés evolutiu dels nens i de les nenes per constatar quins

aspectes del benestar psicològic infantil poden ser estables al llarg del temps.

Després dels resultats obtinguts, creiem que seria interessant aprofundir en l'anà-

lisi de les correlacions existents entre diferents determinants del benestar psi-

cològic. S'haurien de desenvolupar recerques per analitzar possibles correlacions

entre el benestar psicològic, l'autoestima (Huebner, 1991 c) i els trets de perso-

nalitat (Diener, 1996), així com amb el rendiment escolar i els estils educatius

familiars (Musitu, 1991).

Un altre aspecte a tenir present en futurs estudis és l'estructura de les dimen-
*

sions emprades en l'escala mutidimensional de satisfacció vital (MSLSS). En

aquest sentit considerem que caldria reformular algunes de les dimensions de

l'escala original. Així, la subescala 'Ambient' es podria explorar subdividida en

dues dimensions: una que ens permetés avaluar els aspectes físics de l'hàbitat i

una altra que ens permetés avaluar la relació amb els veïns.

També s'hauria d'estudiar l'ampliació de l'escala amb d'altres dimensions, per

exemple, en àmbits relacionats amb les activitats d'oci i de temps de lleure.
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Aquestes noves dimensions ens permetrien conèixer nous aspectes de la satis-

facció en la vida dels infants.

En darrer terme, seria interessant desenvolupar molts més estudis comparatius

entre nens i nenes de diferents països, amb la finalitat d'avaluar i contrastar la

satisfacció vital dels infants, en diferents contextos culturals.
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Universitat de Lleida
Departament de Pedagogia i Psicologia

Complex Je l a Caparrclla s/n

F«.I 9717<BK»>
ï d\ 971 702 WS

Lleida, 20 de març de 1998

Benvolgut company/ Benvolguda companya.

En el desenvolupament d'un treball de recerca, primer hem traduït i ara estem realitzant la
validació de dues escales relacionades amb el benestar psicològic en la infància, realitzades
pel professor E S Huebner Aquestes escales van dirigides a una població d'entre 91 15 anys

L'adaptació de les escales l'estem realitzant, alhora, en llengua catalana i castellana

La primera escala, anomenada SLSS (Escala de satisfacció en la vida dels estudiants), desen-
volupa una mesura de satisfacció amb la vida per part dels infants, i la relació que aquesta
mesura té amb l'atecte positiu i Taféete negatiu

La segona escala, anomenada MSLSS (Escala multidimensional de satisfacció vital), mesura
els nivells de satisfacció dels intants en diferents àmbits de la seva vida Aquestes dimensions
són' si mateix, familia, amics, escola i barri

Cada un dels ítems és avaluat per una escala de quatre respostes (gairebé mai, a vegades, so-
vint i quasi sempre)

Dins del procés de validació, estem desenvolupant la tècnica del 'panell de jutges', per la qual
cosa agrairíem que ens fessis saber la teva opinió en relació amb dos aspectes de cada un dels
ítems proposats

a) En relació amb l'ambigüitat de cada un dels ítems. Marca, si et plau, amb una creu
el lloc del SI, si creus que l'enunciat es unívoc, o el lloc del NO si creus que aquest
enunciat és ambigu

b) Sobre la importància de cada ítem. Amb la finalitat de mesurar cada una de les
dimensions per a les quals ha estat desenvolupat, qualifica, si et plau, cada un dels
ítems d" I a 5 d'acord amb la rellevància que té segons la teva opinió

També t'agrairíem que ens fessis arribar qualsevol suggeriment que et sembli d'interès en
relació amb aquest qüestionari i la seva passació

Agraïm sincerament la teva col laboracio i quedem a la teva disposició

Cordialment,

Carles Alsmet Mora
Departament de Pedagogia i Psicologia
Facultat de Ciències de l'Educació
Universitat de Lleida
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ESCALA SLSS

Nom i Cognoms

Data de naixement

Escola Curs

Població Data d'avui
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INSTRUCCIONS

A continuació hi trobaràs una sèrie de preguntes sobre el que tu
penses, el que tu sents o opines.

En cada pregunta hi ha quatre possibles respostes, que estan ordenades
de menor a major freqüència i estan expressades en aquests nivells:

Gairebé mai A vegades Sovint Gairebé sempre

En cada frase, marca amb una creu (+) la columna que millor indica la
teva opinió en les darreres tres setmanes.

Exemple:

Gairebé A vegades Sovint Gairebé
mai sempre

Al mati, m'aixeco content o contenta

Si tu creus que en les darreres tres setmanes, quasi mai t'has aixecat
content o contenta, fica una creu davall del quadre que diu "gairebé
mai". Si penses que a vegades t'aixeques contenta o content fica una
creu davall del quadre de "a vegades", etc.

Tinguis en compte que no hi ha respostes bones ni dolentes.

Si et plau, CONTESTA TOTES LES PREGUNTES.
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Gairebé A vegades Sovint Gairebé
mai sempre

1. Estic trist/trista

2. Tinc pors

3. Em saben greu algunes coses que he fet

4. M'agrada com em van les coses

5. Estic animat/animada

6. Faig coses que m'interessen

7. M'ho passo bé amb les altres persones

8. Em sento orgullós/orgullosa d'alguna cosa
que he fet

9. Em sento ridícul

10. Estic avorrit/avorrida de les coses

11. Sento que complico la vida als altres

12. La meva vida va bé

13. La meva vida és senzillament correcta

14. Voldria canviar moltes coses a la meva vida

15. Tant de bo tingués una vida diferent

«
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Gairebé A vegades Sovint Gairebé
mai sempre

16. Tinc una bona vida

17. M'ho passo bé

18. Estic content/contenta

19. Estic feliç amb la meva vida

20. Tinc ganes de plorar

21. Em sento satisfet/satisfeta amb el que
m'està passant

22. Estic il·lusionat/il·lusionada per alguna cosa

23. Tinc el que vull a la vida

24. Em sento desgraciat/desgraciada

25. Em sento sol/sola

26. Tinc ganes de riure

27. La meva vida és millor que la de molts nens i nenes

28. Tinc un problema amb alguna persona

29. Tinc ganes de somriure

30. Sóc feliç

+>
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On has nascut?

Quants germans/germanes sou a casa (tu inclòs/a)?

On ha nascut la teva mare?

Quina és la professió de la teva mare?

On ha nascut el teu pare?

Quina és la professió del teu pare?

A quina ciutat vius?

A quin barri vius?

Moltes gràcies per les teves respostes
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ESCALA MSLSS

Nom i Cognoms

Data de naixement

Escola Curs

Població Data d'avui
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INSTRUCCIONS

A continuació hi trobaràs una sèrie de preguntes sobre el que tu
penses, el que tu sents o opines.

En cada pregunta hi ha quatre possibles respostes, que estan ordenades
de menor a major freqüència i estan expressades en aquests nivells:

Gairebé mai A vegades Sovint Gairebé sempre

En cada frase. • .\ amb una creu (+) la columna que millor indica la
teva opinió en les darreres tres setmanes.

Exemple:

Gairebé
mai

Al mati, m'aixeco content o contenta

A vegades Sovint Gairebé
sempre

Si tu creus que en les darreres tres setmanes, quasi mai t'has aixecat
content o contenta, fica una creu davall del quadre que diu "gairebé
mai". Si penses que a vegades t'aixeques contenta o content fica una
creu davall del quadre de "a vegades", etc.

Tinguis en compte que no hi ha respostes bones ni dolentes.

Si et plau, CONTESTA TOTES LES PREGUNTES.
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Gairebé A vegades Sonnt Gairebé
mai sempre

1 Crec que soc atractiu/atractiva

2 M'agrada ser a l'escola

3 Tant de bo visqués en una casa diferent

4 Els meus amics i amigues es porten malament
amb mi

5 M'ho passo bé a casa amb la meva família

6 M'agrada provar coses noves

7 Tinc ganes d' anar a l'escola

8 Tant de bo visqués en algun altre lloc

9 No m'ho passo bé amb els meus amics i amigues

10 Els meus pares i jo fem coses divertides junts

1 1 Les persones es diverteixen al meu costat

12 L'escola és interessant

13 M'agrada el Hoc on visc

14 Tant de bo tingués uns amics i amigues diferents

1 5 M'agrada passar estones amb els meus pares

16 La casa de la meva família es bonica

17 Tant de bo no hagués d'anar a l'escola

18 Tant de bo la gent del meu barn fos diterent

19 Els meus amics i amigues em tracten bé

20 La meva família esta ben avinguda

*
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21. M'agrado a mi mateix/mateixa

22. Hi ha moltes coses de l'escola que no m'agraden

23. M'agrada el meu barri

24. Els meus amics i amigues són bons amb mi

25. Els meus pares em tracten de manera justa

26. Agrado a gairebé tothom

27. M'ho passo bé amb les activitats de l'escola

28. Aquesta ciutat és plena de gent desagradable

29. Els meus amics i amigues són fantàstics

30. Els membres de la meva família es parlen de
manera agradable els uns als altres

31. Hi ha moltes coses que sé fer bé

32. A l'escola aprenc moltes coses

33. Al lloc on visc es poden fer un munt de coses
divertides

34. Els meus amics i amigues m'ajudaran si
ho necessito

35. La meva família és millor que la majoria
d'altres famílies

36. Sóc una persona agradable

37. A l'escola em trobo malament

38. M'agraden els meus veïns

39. M'ho passo molt bé amb els meus amics i amigues

40. Tinc prou amics/amigues

Gairebé
mai

A vegades Sovint Gairebé
sempre
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On has nascut?

Quants germans/germanes sou a casa (tu inclòs/a)?

On ha nascut la teva mare?

Quina és la professió de la teva mare?

On ha nascut el teu pare?

Quina és la professió del teu pare?

A quina ciutat vius?

A quin barri vius?

Moltes gràcies per les teves respostes
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