C5. Corelate ale
bunăstării subiective

Într‑o metaanaliză asupra diferenţelor de sex în
privinţa bunăstării subiective, Haring şi alţii (1984)
găsesc o diferenţă minimă, de aproximativ 1% din
valoarea totală a bunăstării subiective, în favoarea
bărbaţilor. Inglehart (1990), la rândul lui, analizând
datele din Eurobarometru şi World Value Survey
constată că practic nu există nici o diferenţă între
bunăstarea cele două genuri în eşantionul general.

4.1. Poziţia individului în
societate

mixed findings

4.1.1. Gen

Un studiu bazat pe Gallup World Poll găseşte,
dimpotrivă, că femeile au niveluri de bunăstare mai
ridicată oricare ar fi măsura folosită (Graham şi
Chattopadhyay, 2013). Şi Cummins et al. găsesc o
regularitate similară în Australia (2003b).

v1
swb

gen

Michalos (1985) sugerează că impactul genului
asupra bunăstării subiective ar putea să nu fie
direct, ci moderat de alte variabile.

Fujita, Diener şi Sandvik (1991), la rândul
lor, sprijină această teză, punând absenţa
diferenţelor în nivelele bunăstării subiective
pe seama nivelelor mai ridicate ale afectului
negativ şi afectului pozitiv pe care le au
femeile. Aşadar, persoanele de gen feminin
au totodată experienţe pozitive şi negative
mai intense, dar balanţa lor este identică cu
cea a bărbaţilor.

afectul fiind mult mai susceptibil de a varia în
funcţie de gen decât dimensiunea cognitivă
(Shmotkin, 1990).

Bryant şi Veroff (1982)
găsesc că seriile de
timp pentru bărbaţi şi
femei sunt într‑o
convergenţă puternică,
drept rezultat al
schimbării rolurilor de
gen

unele tendinţe istorice
în nivelele de
satisfacţie ale
bărbaţilor şi femeilor
pot fi cauzate şi de
schimbări în
semnificaţia pe care
aceştia le acordă
bunăstării lor
subiective

Pe ansamblu însă, se poate spune că
cercetătorii nu au emis până acum o
teorie care să explice toate datele
interculturale acumulate până acum.
datele româneşti par, dimpotrivă, să pună în evidenţă o
diferenţă stabilă în favoarea bărbaţilor. Analizând seriile de
date anuale între 1990 şi 2005, am găsit în aproape fiecare an
o diferenţă semnificativă în favoarea bărbaţilor, atât în ceea ce
priveşte bunăstarea subiectivă[1] cât şi satisfacţia cu
domeniile vieţii (Bălţătescu, 2014a)
[1] Aceeași diferență a fost identificată și în Rusia (Uglanova,
2014). Autoarea insistă însă că prin controlul interacțiunii cu
vârsta și variabilele socio-demografice diferența se
estompează. .

Imaginea din literatură a bătrânului iritabil,
nemulţumit de orice, nu mai reprezintă un
tablou realist al vârstnicilor (Campbell,
1981, p. 203).

4.1.2. Vârstă

Aceasta pentru că vârstnicii
sunt mai sănătoşi şi mai
implicaţi în viaţa socială decât
înainte
în majoritatea ţărilor dezvoltate din punct de vedere
economic bunăstarea subiectivă nu descreşte cu
vârsta (Blanchflower şi Oswald, 2008; Clark şi
Oswald, 2006; López Ulloa, Møller şi Sousa‑Poza,
2013).

„paradoxul relației
dintre vârstă și
bunăstare subiectivă”
– vezi Hansen şi
Slagsvold, 2012

în aceste ţări, pe măsura înaintării în
vârstă, oamenii devin mai mulţumiţi
de viaţa lor ca întreg, chiar dacă sunt
mai puțin mulțumiți de multe din
domeniile ei

Este, desigur, cazul
societăţilor bogate şi
stabile, în care cei de
vârsta a treia
beneficiază de
acumulările materiale
din timpul vieţii, care
permit o viaţă
îndestulată şi bune
posibilităţi de
petrecere a timpului
liber.

pe măsura scăderii
capacităţilor fizice şi sociale
se reduce drept consecință
nivelul de aspiraţii
Moreover, in these countries, with age, people
become more satisfied with their lives as a
whole, even if they are less satisfied with many
of its fields (result being called "the paradox of
the relationship between age and subjective
well-being" - Slagsvold see Hansen, 2012).

Carstensen (1993) propune o
explicație relevantă, bazată pe teoria
selectivității emoționale: pe măsură
ce orizontul de timp se micșorează,
vârstnicii se concentrează asupra
activităților care le aduc beneficii mai
rapide, în loc să urmărească activități
cu avantaje pe termen lung.

vârsta a treia aduce după sine și eliberarea de
anumite nevoi stringente (să ne aducem aminte
de Cephalus, personajul care apare în debutul
dialogului Republica, care declară cu seninătate
că se simte mai liniştit la senectute, când poftele
trupeşti încetează – vezi Platon 1986).

măsurile cognitive sunt mai ridicate la vârsta a
treia în ţările bogate, măsurile nivelului
hedonic, în special afectul negativ, îi
dezavantajează categoric pe vârstnici.

New Note
variabile precum suportul social, starea de
sănătate, activitatea fizică şi intelectuală au o
influenţă mai puternică decât la vârsta mijlocie

vârstnicii sunt în ţara
noastră de departe cei
mai nefericiţi

(Bălţătescu 2014).

Romania și alte țări
postcomuniste

Oricare ar fi aspectele tranziției economice care fac
cetățenii din aceste țări să fie nemulțumiți de viața
lor, efectele sunt mult mai pronunțate în rândul
persoanelor în vârstă. Poate pentru că ei sunt cei
care au suferit consecințele negative ale rupturii cu
vechiul sistem, care au fost mai mulțumiți cu viețile
lor anterioare, și care nu se pot aștepta să trăiască
suficient de mult pentru a vedea îmbunătățirile care
ar putea apărea în viitor (Deaton, 2008, pp. 63‑64).

Deşi cei mai mulţi susţin că educaţia
contribuie la „viaţa bună” la maturitate,
această metaanaliză demonstrează că
educaţia formală are doar o influenţă
mică, deşi pozitivă, asupra bunăstării
subiective a adulţilor în SUA (Witter,
Okun, Stock şi Haring, 1984).

Witter, Okun, Stock şi
Haring (1984) găsesc
o corelaţie globală
pozitivă între educaţie
şi bunăstare
subiectivă. Corelaţia
medie de nivel zero
între nivelul educaţiei
şi bunăstarea
subiectivă este de
0,13.

4.1.3. Educație

Andrews (1991)
constată că satisfacţia
cu viaţa creşte
semnificativ pe
măsură ce indivizii au
un grad mai ridicat de
pregătire şcolară

Explicații

Inglehart (1990), pe baza analizei
Eurobarometrului şi WWS, constată că
respondenţii mai educaţi sunt mai satisfăcuţi cu
viaţa, deşi diferenţa față de cei mai puțin educați
este de numai 6 procente. Totuşi, educaţia pare
să aibă mai mult impact asupra satisfacţiei cu
viaţa decât are genul, vârsta ori mărimea
comunităţii.

Zamfir et al. (1984) explică această regularitate prin influenţa nivelului
de aspiraţii, determinat în bună măsură de nivelul de şcolaritate şi care
ar diminua influenţa pozitivă a celorlalte avantaje aduse de educaţie. În
treacăt este pomenită şi posibilitatea ca persoanele mai instruite să
aibă şi alte nevoi, ca de pildă cele culturale.

Rodgers (1982). El afirmă că persoanele cu înaltă
pregătire îşi reorientează nevoile către împlinirea
unor deziderate sociale precum protecţia mediului
sau guvernarea. Fiind mai exigenţi, vor evalua mai
prost aceste domenii ceea ce le va reduce nivelul
bunăstării subiective.

Zamfir et al. (1984)

4.1.4. Status marital
şi copii

Majoritatea studiilor arată că cei căsătoriţi sunt mai
fericiţi decât cei aparţinând tuturor celelalte categorii de
status marital. Această constatare pare fundamentată de
studiile care arată că cei căsătoriţi suferă mai puţin de
alcoolism, tulburări psihice şi alte boli şi se sinucid într‑o
proporţie mai mică. Văduvii şi mai ales divorţaţii, în
schimb, sunt cei mai puţin fericiţi.

Coombs (1991)

În ţările colectiviste, diferenţa în privinţa
satisfacţiei cu viaţa între căsătoriţi şi ceilalţi este
mai mare decât în ţările individualiste.
În privinţa emoţiilor pozitive se petrece faptul
opus: beneficiile faptului de a fi căsătorit sunt
mai ridicate în ţările individualiste.
Diener et al. (2000)
găsesc că această
relaţie este foarte
asemănătoare în
numeroase ţări

Contrar mitului burlacului fericit, studiile arată că
femeile singure sau necăsătorite sunt adesea mai
fericite decât bărbaţii singuri, văduvi sau divorţaţi
(Bradburn şi Caplovitz, 1965).

interacţiuni cu tipul de
cultură

În schimb, bărbaţii beneficiază mai mult de pe
seama căsătoriei decât femeile, acest lucru
datorându‑se între altele suportului emoţional mai
mare pe care îl primesc, iar aceasta se reflectă în
nivelele mai ridicate de fericire ale bărbaţilor
căsătoriţi în raport cu femeile căsătorite (Coombs,
1991).

interpretare inedită
Veenhoven (1983)

nu atât căsătoria îi face pe oameni fericiţi,
cât cei fericiţi au şanse mai mari de a se
căsători decât cei nefericiţi

bazându‑se pe câteva analize ale trendurilor din Olanda şi Statele Unite:
necăsătoriţii au devenit relativ mai puţin fericiţi şi se sinucid într‑o proporţie mai
mare decât cei căsătoriţi în Olanda, iar intensitatea asocierii între statusul marital
şi fericire pare să fi crescut în SUA de la 0,28 în 1946, la 0,41 în 1957.

Veenhoven (1983)

asocierea dintre
căsătorie şi fericire
este mai mare în
vremurile noastre
decât înainte?

cei fericiți au caracteristici care le sporesc şansele de a‑şi găsi
un partener: ies mai mult în societate, sunt mai deschişi
experienţelor noi, mai empatici, au o stimă de sine mai
ridicată, iar fericirea lor dă mai multă încredere potenţialilor
parteneri că relaţia nu va sfârşi lamentabil.
creşterea efectului protector al căsniciei, în faţa privatizării
tot mai intense a sferei publice, care ar fi redus calitatea
şi cantitatea contactelor sociale ale necăsătoriţilor, ce în
general trăiesc singuri

Căsnicia, par a sugera aceste trenduri, devine
un tot mai indispensabil „refugiu” într‑o lume tot
mai „privatizată” (Veenhoven, 1983, p. 49).
împovărează financiar familia,
este o sursă de stres şi de
reducere a timpului liber al
părinţilor

existenţa copiilor
rezultate mixte

Shields şi Wooden (2003)

imaginea pe care o avem
asupra influenţei copiilor
trebuie rafinată, luând în
considerare statusul
marital, vârsta copiilor şi
etapa din ciclul de viaţă în
care se găseşte familia.

existența copiilor integrează mai
bine adultul în mediul său social şi
aduce multe gratificaţii psihologice,
contribuind ca nici un alt factor la
sentimentul personal de împlinire

două mari perspective
narative clasice ale
ruralităţii: „pastoralism”
şi „premodernitate”

4.1.5. Mediul
de rezidenţă

”Pastoraliştii văd adesea zonele rurale ca depozitare a
valorilor culturale şi chiar a identităţilor naţionale şi
încearcă să protejeze de influenţele exterioare noţiunea
lor romantică de viaţă rurală. În schimb, moderniştii văd
zonele rurale ca fiind esenţialmente înapoiate, necesitând
transformări pentru a se bucura de beneficiile lumii
moderne” (Shucksmith, Cameron, Merridew şi Pichler,
2006, p. 3).

oportunităţile pe care le oferă oraşul: locuri de muncă
mai bine plătite, utilităţi mai bune pentru locuinţe,
activitate culturală bogată. Toate aceste caracteristici
nu sunt egalate decât parţial de cele mai dezvoltate
localităţi rurale. Acestea ar putea oferi, teoretic,
condiţii pentru o bunăstare subiectivă mai mare a
locuitorilor din mediul urban

două tipuri de influenţe
contrare

Cele două tipuri de
influenţe par să se
compenseze reciproc
în cea mai mare parte

condiţiile psihologice care sunt defavorabile
urbanului. Există o întreagă literatură pe tema
efectelor dezumanizante ale oraşului: caracterul
impersonal şi instrumental al relaţiilor umane, stresul
asociat cu aglomerările urbane, poluarea ş.a.m.d. În
aceste condiţii, satul oferă încă paradisul idilic al unui
loc liniştit, relativ nepoluat, caracterizat de relaţii
umane strânse, oferind un puternic sentiment de
comunitate.

În Europa, în general,
diferențele sunt mici

Delhey (2004) and then Böhnke (2005), notes on data
collected at the European level to the detriment of rural
differences are felt especially in large countries such as
Poland and Romania, but also in Hungary and Portugal.
Deficit that has rural post-communist countries is
confirmed by the data EQLS 2003 (Sørensen, 2013).

România postdecembristă, economia de subzistenţă caracteristică ruralului oferea posibilitatea de asigurare a alimentelor de bază, ferind
locuitorii de sărăcie extremă, astfel încât se constatau nivele mai reduse de sărăcie în mediul rural (Bălţătescu, 2000). Cum vom vedea,
acesta pare să fie unul din factorii care contribuie la nivelele mai ridicate de bunăstare subiectivă ale celor din rural până în 1998‑1999.

Numeroase articole de sinteză au fost scrise pe
această temă, atât de psihologi (Cummins, 2000b;
Diener şi Biswas‑Diener, 2002) cât şi de sociologi
(Schyns, 2001) şi economişti (Easterlin, 2001;
Graham şi Pettinato, 2002; Selezneva, 2011).

4.1.7. Venitul

există o asociere
pozitivă, deşi nu foarte
puternică
Economiştii o interpretează ca respectând legea utilităţii
marginale: beneficiile scad progresiv după un anumit prag
pentru că orice unitate în plus are un aport tot mai scăzut
la fericire
Din acest motiv, cel care câştigă 6000 de
unităţi băneşti nu va fi de două ori mai
satisfăcut decât cel care câştigă 3000 ci,
să zicem, doar de 1,25 de ori (Zamfir,
1989, p 172).

Relaţia este în majoritatea cazurilor
curbiliniară: sub o anumită limită a venitului,
bunăstarea scade puternic, aceasta fiind
legată, evident, de neîmplinirea nevoilor de
bază (ce duce, într‑o formulare mai
complicată, la înfrângerea unui mecanism
cognitiv care menţine stima de sine şi
bunăstarea subiectivă între anumite limite
„normale” (Cummins şi Nistico, 2002)). La
capătul celălalt al intervalului, peste o anumită
limită nu există creşteri puternice ale
bunăstării subiective.

Realitatea pe glob pare a fi exact opusă: în
ţările mai puţin dezvoltate, în care trăieşte
majoritatea populaţiei, venitul şi alte variabile
ale poziţiei în societate joacă un rol important în
bunăstarea individuală

Deşi venitul mediu al americanilor s‑a dublat în ultimii 30
de ani, fericirea lor medie nu a crescut semnificativ, afirmă
Easterlin (1974).
effects relative
(relationship between
income and subjective
well-being depends on
how much material
desires income and
allow people to meet)

deşi nimeni nu neagă influenţa
comparaţiei sociale şi a aspiraţiilor,
recunoaşterea acestor procese nu
poate să înlăture constatarea că
veniturile influenţează şi direct
bunăstarea subiectivă. În fapt, el
adoptă poziţia susţinătorilor
efectelor absolute (venitul
sporeşte bunăstarea subiectivă
atâta vreme cât ajută oamenii să‑şi
satisfacă nevoile de bază).

Veenhoven (1991b),

1. adaptarea aşteptărilor. Este vorba de un efect pe
care psihologii îl denumesc „morişca hedonică”
(hedonic treadmill – concept atribuit lui Brickman şi
Campbell (1971)), iar economiştii, începând cu Van
Praag (1971), îl numesc „alunecarea preferinţei”
(preference drift): o dată îndeplinite anumite nevoi,
oamenii îşi modifică aspiraţiile şi preferinţele astfel
încât să răspundă unor scopuri superioare. La nivel
societal, acest efect se concretizează, după cum
afirmă Diener şi Biswas‑Diener (2002), în faptul că
normele sociale se schimbă pe măsură ce societatea
devine mai bogată.

2. comparaţia socială. De asemenea, ne dorim mai mult
pentru că ne comparăm cu ceilalţi care au mai mult decât
noi. Dat fiind că aproape întotdeauna vom găsi pe cineva
care să posede un bun care să ne placă şi pe care să nu‑l
avem, nu vom fi niciodată destul de fericiţi cu ceea ce
posedăm. Efectul este mai puternic în cazul existenţei unor
caracteristici personale precum materialismul, concept
psihologic definit drept „importanţa pe care o au posesiunile
în viaţa individului” (Belk, 1985). O orientare materialistă
este de obicei asociată cu nivele ale fericirii mai scăzute,
pentru că, afirmă Sirgy (1998), materialiştii se compară mai
mult cu ceilalţi, ceea ce face să le scadă satisfacţia cu
nivelul de trai, ceea ce se răsfrânge asupra evaluării pe care
o fac vieţii lor ca întreg.
În schimb, Easterlin
este adeptul teoriei
opuse, a efectelor
relative (relaţia dintre
venit şi bunăstarea
subiectivă depinde de
cantitatea dorinţelor
materiale pe care
venitul le permite
oamenilor să şi le
îndeplinească) (Diener
şi Biswas‑Diener,
2002, p 119).

4.2. Relaţiile sociale
calitatea relaţiilor cu
copii este de cele mai
multe ori asociată cu
nivelele ridicate ale
bunăstării subiective

4.2.1. Relaţia cu copiii

Ward (2008), trecând în
revistă mai multe studii
pe această temă,
conchide că efectele pe
care le are relaţia dintre
părinte şi copil depind de
calitatea acestor relaţii
dar şi de circumstanţele
în care au loc.

De exemplu, aranjamentele de
locuire contează în cazul părinţilor
deveniţi văduvi în statul Michigan:
dacă ei locuiesc la maxim o oră de
mers cu maşina de copii lor adulţi, ei
raportează niveluri mai scăzute de
distres psihologic. În schimb, dacă
locuiesc cu aceştia le sunt afectate
relaţiile sociale dar și bunăstarea
psihologică (Jung‑Hwa şi Carr,
2005).

factorii
structurali/contextuali
sunt foarte importanţi
în prezicerea efectului
pe care îl au relaţiile
cu copii.

părinţii divorţaţi au
relaţii mai negative cu
copii, asociate cu un
grad mai mare de
distres psihologic.
Mamele au relaţii mai
bune cu copii decât
taţii.

fricţiunile şi conflictele
dintre părinţi şi copii
cresc distresului
psihologic, în vreme
ce aspectele pozitive
nu par să îl reducă.

Andrews şi Withey (1976) găsesc că climatul din
familie este şi el un predictor puternic al bunăstării
subiective. Lipsa stresului în viaţa de familie este
asociată cu nivelul de fericire al soţiilor în 28 de ţări
(Treas, van der Lippe şi ChloeTai, 2011). Diener şi
Seligman (2002), într‑un studiu asupra
persoanelor foarte fericite, găsesc de asemenea o
corelaţie ridicată între relaţiile din familie şi fericire.

4.2.2. Relaţiile din
familie

suportul social din
partea acestuia

O mare parte din
conţinutul relaţiilor cu
partenerul are
influenţe identificate
asupra bunăstării
subiective

comunicare

intimitate
sex

Myers (2000) găseşte că 26% din cei care au până la 5
prieteni se declară a fi foarte fericiţi, în vreme ce pentru
cei cu mai mult de 5 prieteni procentul creşte la 38%. Şi
în Norvegia, pe baza datelor unui eşantion din 1971, a
fost găsit că numărul de prieteni are o influenţă pozitivă
semnificativă asupra satisfacţiei cu viaţa, independentă
de variabilele socio‑demografice (Mastekaasa şi Moum,
1984).

4.2.3. Relaţiile cu
prietenii

în cazul prieteniei mai
importantă este
calitatea decât
cantitatea (Demir,
Orthel şi Andelin,
2013).

prietenii influenţează bunăstarea subiectivă
a individului prin reducerea stresului,
creşterea nivelului de sănătate şi sporirea
încrederii interpersonale.

empirice ideea că o prietenie de calitate
influenţează bunăstarea subiectivă prin
satisfacerea nevoilor psihologice de bază
(aceea de a te simţi competent, autonom şi
în legătură cu ceilalţi).

nevoia de a te simţi
competent este cel
mai puternic dintre
mediatorii aceleiaşi
relaţii (Demir şi
Davidson, 2013).

Demir and Özdemir
(2010)

prietenia stimulează
sentimentul unicităţii
personale, asociat şi el
cu fericirea (Demir,
Şimşek şi Procsal,
2012).
Important este de asemenea
sentimentul că eşti important pentru
prietenul sau prietenii tăi – rezultat
ce pare a avea legătură cu rolul
prieteniei în formarea identităţii
(Demir et al., 2011).

Şi sensul cauzării rămâne de stabilit. Un studiu longitudinal
mai recent respinge ipoteza cauzalităţii inverse:
interacţiunea cu prietenii cauzează fericirea în Marea
Britanie şi nu invers (Powdthavee, 2005). Dar acest fapt se
poate datora şi unei false corelaţii, variabila cauzală fiind
aici extroversia. Într‑adevăr, extraverţii tind să aibă mai
mulţi prieteni şi în acelaşi timp să fie mai fericiţi (Pavot,
Diener şi Fujita, 1990).

Mai puţin cercetată este
latura practică a relaţiei cu
prietenii, ca de exemplu
ajutorul cu nevoi materiale
stringente şi posibilităţile
sporite de loisir.

Optimismul intră în domeniul autoreglării când
oamenii se întreabă asupra impedimentelor în
vederea realizării scopurilor pe care şi le‑au
propus. În faţa dificultăţilor, mai cred ei că‑și pot
atinge scopurile? Dacă da, sunt optimişti; dacă nu,
sunt pesimişti. Optimismul conduce la un efort
continuu de a atinge scopurile; pesimismul, la
renunţare (Peterson, 2000, p. 47).

dispoziţie de a anticipa
rezultate pozitive în
viitor în domeniile
relevante ale vieţii
(Scheier şi Carver,
1985).

Optimism

Pentru Cummins şi Nistico (2002),
optimismul este unul din factorii care
intră în procesul reglării bunăstării
subiective. Nivelele nerealist de
ridicate ale optimismului (alături de
cele ale stimei de sine şi controlului
personal) sunt menite să menţină în
limitele unui interval normativ nivelele
bunăstării subiective, într‑un proces
pe care Cummins îl numeşte
„homeostaza bunăstării”.

Prima categorie de erori provine din faptul că
oamenii îşi uită stările trecute (acest fenomen
fiind mai pregnant după cinci ani de la
evenimentul respectiv). Unele studii par să
sugereze că stările negative sunt uitate într‑o
mai mare măsură.

Hagerty (2003) trece
în revistă categoriile
de studii asupra
erorilor care apar în
astfel de evaluări.
Evaluarea trecutului

O a doua categorie de erori
provine din ceea ce Hagerty
(2003) afirmă că ține de
perspectivă. Astfel, pentru
indivizi pierderile cântăresc mai
greu decât câştigurile. De aceea
orice comparaţie cu trecutul va
pune accent pe ceea ce s‑a
pierdut, nu pe ce s‑a câştigat în
prezent.

Schwarz et al. (1994)
afirmă că această
teorie ar prezice că
oamenii vor fi mai
degrabă nostalgici.

Astfel, Wilson şi Ross (2001) susțin că
oamenii nu îşi pot aminti cu precizie
trecutul. De aceea folosesc teorii
personale pentru a‑l reconstrui. Un
exemplu este teoria îmbunătății
continue. Potrivit lui Easterlin (2001),
oamenii fac un raționament de felul
următor: „Dacă condiţiile mele de viaţă
(locuire, venit, etc.) au fost mai rele în
trecut, atunci trebuie să fi fost mai
nefericit decât azi”.

o a treia categorie de
erori provine, după
autorul american, din
reconstrucţia trecutului

Într‑adevăr, într‑o
metaanaliză a 71
studii realizate în nouă
ţări dezvoltate,
Hagerty (2003)
constată că
majoritatea oamenilor
se consideră mai
fericiţi decât în trecut.

Seidlitz şi Diener
(1993) confirmă
ipoteza, dar descoperă
că după un an
memoria ambelor
evenimente se
alterează în mod
similar.

În țările post‑comuniste, evaluarea
pozitivă a trecutului pare să fie asociată
cu un fenomen sociologic la scară mai
largă, numit nostalgie (sau paseism).
Astfel, datele din New Europe
Barometer (2004‑2005) arată că peste
31% din populația noilor state membre
ale UE ar fi preferat întoarcerea la
conducerea comunistă (Rose, 2007).

Structura valorilor
generale după Sagiv
şi Schwartz (2000).

Orientări generale de
valoare

valorile asociate cu
reuşita şi stimularea
corelează pozitiv cu
bunăstarea subiectivă,

relaţia cauzală dintre
aceste două variabile
rămâne neclară.

securitatea,
conformarea, tradiţia şi
universalismul
corelează negativ.

autorii nu exclud nici
posibilitatea
cauzalităţii inverse:

Cei fericiţi şi satisfăcuţi cu viaţa lor pot într‑o mai
mare măsură să aibă resurse emoţionale pentru
a‑şi urmări autonomia (direcţia de sine), să pună
accent pe toleranţă (universalism) şi să se
concentreze pe bunăstarea celor apropiaţi
(bunăvoinţă), de exemplu. În schimb, cei mai
nemulţumiţi pot fi ocupaţi mai mult cu propriile
probleme şi lipsa de resurse pentru a urmări
valorile „sănătoase”. Astfel, ei vor urmări valori
precum securitatea şi puterea, a căror realizare
promite eliberarea de anxietate şi incertitudine şi
satisfacerea nevoilor de supravieţuire (Sagiv şi
Schwartz, 2000, p. 181).

Cea de‑a doua teorie este mult mai sociologică: ea presupune
o asociere între bunăstarea subiectivă şi congruenţa dintre
valorile personale şi cele sociale. Motivele pentru care aceasta
s‑ar petrece ar fi următoarele:
1. Un mediu congruent din punct de vedere al valorilor oferă
individului mai multe posibilităţi să se exprime şi să acţioneze
spre a‑şi atinge scopurile.
2. Congruenţa scuteşte individul de posibilele sancţiuni sociale:
ignorare, ostracizare, pedepsire.
3. Congruenţa cu valorile sociale slăbeşte şansele individului
de a trăi conflicte interne, care i‑ar submina bunăstarea
psihologică.

Religiozitatea

această relaţie a fost
explicată prin
beneficiile psihologice
aduse de aderenţa la
o religie: sentiment al
coerenţei/al unui sens
în viață, ajutor şi
uşurare în crizele
personale.

În general, în studiul bunăstării
subiective a fost pusă în evidenţă o
relaţie pozitivă dintre această variabilă
şi practicarea religiei

atât aspectele devoţionale
(private) cât şi cele participatorii
(publice) sunt corelate cu
bunăstarea subiectivă (Ellison,
Gay şi Glass, 1989).

În plus, avem
componentele sociale
ale participării la o
comunitate religioasă:
suportul social şi
participare în reţele
sociale. În cazul
emigranților ea aduce
și coeziunea socială
crescută a
comunităților din țara
de primire respectivă

Diener, Tay și Mayer
(2011) vorbesc de așa
numitul paradox al
religiei: de ce, dacă
religia aduce fericire, o
părăsesc atât de
mulți?

Multe dintre statele
cele mai dezvoltate
economic sunt şi cele
mai secularizate.

religiozitatea este
asociată cu
bunăstarea subiectivă
la nivel individual, dar
nu şi la nivel de ţară

la nivel de țară,
religiozitatea este
asociată cu o îngrădire
a libertății: pe plan
mondial, multe din
țările intens religioase
sunt și cele în care,
din varii motive,
libertatea individuală
este îngrădită (Tay, Li,
Myers şi Diener,
2014).

