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1. Introducere
Dac , în vederea evalu rii calit ii vie ii unei colectivit i sau unui grup
social, apel m la m surarea calit ii vie ii membrilor individuali ai acestora, acest
cadru psiho-individual î i poate dovedi limitele atunci când se pune problema
explic rii surselor de varia ie a calit ii percepute a vie ii. În vederea acestui ultim
obiectiv, trebuie luate în seam influen ele factorilor subiectivi. Modelele propuse
în acest sens se subordoneaz aceluia i mod psiho-individual de tratare, care
presupune existen a unui sine individual, independent i coerent. Alte orient ri
metodologice contest îns aceast ultim aser iune, presupunând o determinare
par ial sau chiar total a subiectivit ii. Am fost preocupa i de posibilitatea l rgirii
cadrului analizei explicative a varia iei calit ii vie ii, incluzând latura
psihosociologic (influen a comunic rii, a proceselor psihice individuale legate de
apartenen a la grupurile sociale, etc). În lucrarea de fa

ne-am propus o analiz

explorativ , vizând identificarea principalelor repere metodologice i a punctelor
de plecare în vederea construirii unui asemea model.

2. Insuficien a abord rii psihoindividuale
Quasitotalitatea studiiilor în domeniu trateaz conceptul de calitatea vie ii
ca pe un concept în principal evaluativ, cuprinzând dou componente:
∗
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a) o stare - via a oamenilor, a a cum este ea la un moment dat
i
b) un set de criterii de evaluare (valori) în raport cu care starea vie ii este
evaluat ca fiind bun sau nu.
Construirea conceptului de calitate a vie ii necesit

i rezolvarea unei a treia

probleme, anume modelarea procesului propriu-zis de evaluare (Zamfir i colab.,
1984, p.17).
Prin urmare, în opera ionalizarea conceptului de calitate a vie ii se folosesc
trei tipuri de indicatori:
-

indicatori obiectivi

-

indicatori ai calit ii vie ii în care una sau ambele componente sunt de tip

subiectiv (indicatori ai calit ii percepute a vie ii).
-

indicatorii sintetici de calitate a vie ii (de evaluare).
Rela ia dintre calitatea global

a vie ii i componentele sectoriale ale

acesteia este complex , fiind caracterizat de urm toarele tr s turi:
• calitatea global a vie ii nu este o simpl adi ionare a calit ii diferitelor
sectoare ale vie ii.
• exist

i un raport invers, în sensul c o stare subiectiv , cu caracter de

globalitate, influen eaz evalurea calit ii diferitelor sectoare. Am avea de a face
cu o "evaluare din perspectiv global a componentelor"1.
Iat de ce, pentru a determina structura calit ii globale a vie ii, s-a impus
cu necesitate introducerea în modelul explicativ a unei serii “de st ri psihologice
care exprim reac ii i atitudini mai generale fat de via ”. Astfel, în cercet rile
mai sus citate s-au introdus trei asemenea scale: OPTIMISM/PESIMISM,
INTEGRARE/ALIENARE, TEAM /ÎNCREDERE1.
Dar analizele de acest tip nu ofer

i o explica ie a dinamicii

i

interrela ion rii acestor st ri psihologice individuale. Nu s-a încercat, cel pu in
1

Zamfir, 1992, p. 221

2

dup

tiin a noastr , eviden ierea unor regularit i în dinamica acestor st ri, i nu

s-a tratat problema inter-rela ion rii prin comunicare a acestor st ri individuale.
Ipoteza pe care o avans m aici este c tocmai relevan a individual a
indicilor care alc tuiesc conceptul mai general de calitatea vie ii st la originea
insuficien ei modelelor discutate; ne-am întrebat dac n-am putea compensa o
parte din neajunsuri prin adoptarea unui model explicativ în care s fie luate în
calcul i procesele cognitiv-afective de grup, legate de via a individului în grupuri
sociale2.

3. Pentru o abordare psihosociologic a calit ii vie ii

Studiile de psihologie social au ar tat c , pe lâng afectele i procesele
cognitive individuale, fiin a uman are procese emo ionale datorate apartenen ei ei
la grupurile sociale. Aceste procese emo ionale au fost eviden iate în cadrul mai
multor domenii de studiu, cum ar fi:
- rela iile dintre identitatea individual

i identitatea colectiv

- rela iile dintre "sinele privat" i "sinele colectiv"
- rela iile dintre stima de sine personal

i cea colectiv , .a.m.d.3.

Pe de alt parte, studiile culturaliste i cele de psihologie social au ar tat
c "subiectivitatea"1 se dezvolt sub influen a comunic rii interpersonale sau de
mas .

1

Zamfir i colab.,1984
Exist în literatura româneasc de specialitate propuneri de a studia influen a factorilor psihosociali i a
comunic rii asupra calit ii vie ii. (Pânzaru 1992, 1993) “Calitatea vie ii, spune Petru Pânzaru, este o oper
social colectiv , o rezultant a unei interac iuni între “actorii” sociali într-un context concret economicosocial, politic si cultural, într-o ambian psihosocial specific ”. (Pânzaru, 1992, p. 9)
Autorul presupune existen a unor “mijlocitori instrumentali” între nevoile umane i satisfacerea
lor. Ar fi vorba de limbaj i de procesele psihosociale. O abordare psihosociologic , se sus ine, trebuie s ia
în calcul influen a comunic rii asupra modului de evaluare a componentelor sectoriale ale calit ii vie ii.
3
Rahn, Kroeger i Kite, 1994, p. 32
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4. Determinarea social a subiectivit ii.
Modelul subiectivit ii folosit în cercet rile "clasice" de calitatea vie ii se
circumscrie cadrelor configurate în orient rile metodologice pozitiviste, unde
subiectul e considerat o entitate autonom

i unitar , care procedeaz la schimburi

continue cu mediul social, care îns nu pun niciodat în discu ie unitatea i
autonomia eului.
Exist îns

i orient ri metodologice în cadrul c rora se creaz posibilitatea

elabor rii unor teorii ale determin rii sociale (par iale sau totale) a subiectivit ii.
Sistematizând, putem vorbi despre existen a mai multor asemenea modele:
a) indeterminare. Acest model aserteaz
subiectului, autonomia

statutul ontologic pozitiv al

i unitatea lui. Studiile circumscrise acestei orient ri

privesc setul de concep ii, atitudini, afecte,

.a.m.d. ale individului ca fiind

intrinseci lui, ele putând fi doar influen ate, printr-o ac iune exterioar , de un
factor psihic sau material extern. Termenii predilec i folosi i pentru a descrie
aceast interac iune care are ca efect modificarea comportamentului, atitudinilor,
.a.m.d. sunt persuasiunea, manipularea, etc... Influen a asupra caracteristicilor
individuale este v zut în termeni de stimul-r spuns.2
b) determinare total a subiectivit ii.
La cap tul opus stau teoriile care aserteaz determinarea social total a
con tiin ei.

coala critic

s-a ocupat de modul cum mediul social determin

1

R.W.Cox sugereaz patru accep iuni principale ale acestui termenului de “subiect”: (1) spiritul(mind)
carteziene sau kantiane prin care categoriile lumii(presupuse externe) sunt percepute, adic subiectul care
este baz pentru epistemologia modern ; (2) cel care înf ptuie te istoria (subiectul istoriei) ca individ si
clas social ; (3) domeniul sim urilor i emo iei(subiectivitate); (4) persoana supus , adic supusul unui
monarh, i condi ia teoretizat de Foucault a subiec iunii (soujection), adic a subiectului ca obiect."
(apud Rosenau, 1992, p. 46)
2
Schimbarea de opinie, în modelul behaviorist, este v zut sub forma:
Acte de comunicare------>atitudine--------------->comportament
^--------------------------|
(cf. Kapferer, 1997, p. 36)
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experien a subiectiv

a individului. Ea a pus în centrul explica iei acestui

mecanism termenul de ideologie, preluat din marxismul clasic i apoi rafinat.
Marx desemneaz prin ideologie un sistem de credin e caracteristice unei anumite
clase sau unui anumit grup, dar sensul s u secund este de "fals con tiint " care
ascunde membrilor unei clase “adev ratele” rela ii cu lumea. Althusser i Gramsci
adaug acestui concept o conota ie nou , aceea de “cadru conceptual în care
oamenii interpreteaz , dau un sens i "tr iesc" condi iile materiale în care se
g sesc ei în i i”1.
În acest ultim sens al termenului, nu numai limbajul are un caracter
ideologic, ci i institu iile i practicile sociale. Astfel, nu numai nevoile

i

reprezent rile sunt socialmente determinate, dar îns i subiectivitatea uman este
produs în mod social. Ideologia, afirm Althusser, opereaz nu într-un mod
implicit, ci într-unul explicit, manifestându-se în acele reprezent ri sau practici
sociale pe care individul le ia drept fire ti. Nu exist un sine individual coerent, ci
o subiectivitate contradictorie, care se poate schimba în anumite situa ii, ca
r spuns la un anumit discurs2.
La rândul lui, structuralismul argumenteaz c no iunea de subiect este o
mistificare, atâta timp cât el este presupus a fi un agent independent al rela iilor
sociale. Structurali tii mut accentul de pe subiect pe structurile mai largi, pe
modul de construc ie simbolic a acestor structuri i pe semnifica ia pe care o
poart . În analizele structurale i sistemice se neag posibilitatea existen ei unui
subiect având vreo capacitate personal

de a men ine sau modifica rela iile

sociale3.
Pentru psihanalistul francez Jacques Lacan, care a integrat teoriile
structuralismului semiotic elaborate de F. de Saussure, incon tientul este un sistem
de semnifica ii, care func ioneaz ca un limbaj (langue), produs nu de c tre un
1

Hall, S., 1980, p. 33
Turner, G., 1992, p. 28
3
Rosenau, 1992, p. 47
2
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singur individ, ci de c tre cultur . Astfel, incon tientul nostru ar fi format de
percep iile i limbajul altora. Ar fi deci vorba de o determinare social total a
subiectivit ii.
Lacan ofer o reelaborare a distinc iei date de Freud1, desp r ind subiectul
în trei instan e: simbolicul, imaginarul, realul. Simbolicul reprezint

ordinea

limbajului, adic exact defini ia culturii din Antropologia structural a lui Claude
Levi-Strauss. Imaginarul, în schimb, se construie te din variante ale simbolicului
proprii fiec rei individualit i, definind materialul biografiilor individuale. Al
treilea element este realul, o “cauzalitate psihic ” analoag pulsiunii la Freud.
Subiectul este gândit de Lacan doar ca “un instrument, un culoar, un suport pentru
limbaj i jocul între real, imaginar i simbolic”2.
Împins la extrem, aceast viziune duce la anularea statutului ontologic
pozitiv al subiectului. Foucault i Derrida îl consider a fi o conven ie lingvistic ,
un efect al gândirii asupra limbajului.3
c) determinare par ial a subiectivit ii.
Abordarea interac ionist ar reprezenta o cale de mijloc. i la interac ioni ti
subiectivitatea este produsul interac iunii sociale. Mecanismele eserii eului, asa
cum reies din teoriile lui Mead, Cooley, s.a.m.d, sunt fundamental sociale.
Interac ioni tii trag îns o linie desp r itoare în interiorul subiectului între sinele
privat i sinele colectiv.
Astfel, pentru G.H. Mead, sinele colectiv, ("me"-în englez ), n-ar fi de fapt
decât o interiorizare a rolurilor sociale, un reflex al acelui model individual pe care
procesul social îl prezint , i pe care indivizii îl încorporeaz în structura lor.
1

De fapt, Freud este primul care "sparge" unitatea subiectului, desp r ind psihicul uman în trei nivele: id,
ego si supraego. Freud pune în discu ie statutul subiectului modern coerent, integrat si unificat. "Subiectul"
lui este mai putin unul "con tient", ci mai degrab unul psihanalitic, caracterizat prin multiplicitate si lips
de unitate (Rosenau, 1992, p.45). Se poate spune c "inventând" incon tientul - sau mai bine zis, asertândui o existen pozitiv , în contrast cu accep iunea de non-con tient din tradi ia filosofic si literar de pân la
el (Catherine B. Clement, 1975, p.49) - Freud las o u larg deschis teoriilor care pun în chestiune
autonomia ra ionalitatea i posibilitatea gândirii ra ionale a subiectului. (Game, 1991, p. 38)
2
Catherine B.-Clement, 1975, pp 87-99
3
Rosenau, 1992, p.43
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Acesta nu exclude existen a unui sine privat, psihologic, "I", care ar reprezenta o
component

mai personal . "Eul psihologic, spune Mead, este reac ia

organismului la atitudinile celorlal i; eul social este ansamblul atitudinilor
celorlal i pe care ni le asum m. Atitudinile celorlal i constituie eul social
organizat, la care reac ion m ca eu psihologic"1.
Abordarea interac ionist-simbolic

deschide perspective importante în

studierea proceselor legate de rela iile dintre “identitatea individual ”

i

“identitatea colectiv ”, dintre “sinele privat” i “sinele colectiv”.2

5. Dispozi ia public

i calitatea vie ii

Aplica ii importante ale acestui model sunt semnalate în psihologia politic ,
în care domeniul de interes îl reprezint natura i sursele satisfac iei cu sistemul
politic i cu autorit ile. Aici a fost introdus conceptul de “dispozi ie public ”
(public mood), definit ca o “stare afectiv difuz , având componente pozitive i
negative distincte, pe care cet enii o tr iesc ca urmare a apartenen ei lor la o
anumit comunitate politic ”3. În studiul citat, autorii recunosc c "dispozi ia
public nu este proiec ia dispozi iei private asupra unui obiect public, i nici un
agregat al mediilor st rilor afective pe care oamenii le tr iesc în via a de zi cu zi.
Dimpotriv , conceptul nostru de dispozi ie public recunoa te faptul c indivizii
au adesea experien e emo ionale datorate apartenen ei lor la o comunitate
na ional , tot a a cum au experien e emo ionale în virtutea apartenen ei la alte
grupuri sociale"4.
Revenim la observa ia ini ial : modelele explicative ale varia iei a calit ii
vie ii insist asupra st rilor psihologice individuale, luându-le prea pu in în calcul

1

cf. Doise i al ii, 1992, pp.38-39
Rahn, Kroeger i Kite, 1994, p. 32
3
idem, p 32
4
ibidem, p. 32-33
2
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pe cele datorate existen ei în grup. Pentru mai mult claritate, am s dau dou
exemple:
1) În lucrarea mai sus citat , politologii americani vorbesc despre o
modificare sensibil a dispozi iei publice datorate unui eveniment colectiv precum
câ tigarea unei medalii la jocurile olimpice de c tre un sportiv apar inând

rii

respective. Tot a a este posibil ca un eveniment precum moartea unei personalit i
publice s influen eze afectiv membrii unei comunit i na ionale i s creeze acea
stare sufleteasc “ce- i pune amprenta asupra componentelor sectoriale ale calit ii
vie ii”1.
2) Un exemplu semnificativ poate fi g sit în lucrarea lui Philip Braud
“Gr dina deliciilor democra iei”, unde este schi at o analiz despre cre terea
periodic a optimismului ca urmare a alegerilor. Analiza este menit a justifica
teza principal a c r ii, aceea c “Superioritatea democra iilor pluraliste […] ine
de [...] aptitudinea lor superioar

de a gira, f r

a le sufoca, dinamismele

emo ionale care traverseaz societatea.”2. Aceast varia ie a dispozi iei publice i-a
preocupat în mod deosebit pe psihsociologii americani, unele studii constatând “o
periodicitate în optimismul colectiv ce corespunde alegerilor generale... Oamenii
par mai optimi ti în timpul campaniilor electorale, i drept rezultat, sentimentele
lor fa de sistemul politic se îmbun t esc adesea”.3
Se cuvine s facem câteva sublinieri:
Exemplul al doilea sugereaz c una din modalit ile de cre tere a calit ii
vie ii este tocmai aceast gestionare a dinamismelor emo ionale. Putem îns , legat
de acest aspect, s reiter m discu ia marxist despre “necesit ile autentice” i
“necesit ile neautentice” (inclus , de altfel, într-un studiu românesc din domeniu vezi Zamfir, C. i colab., 1984), vorbind despre o “cre tere iluzorie a calit ii
vie ii” ? Problema ne duce de fapt la proiectul cercet rilor asupra calit ii vie ii,
1

Zamfir, C., 1992, p. 221
Braud, P., 1996, p. 12
3
Rahn, Kroeger i Kite, 1994, p. 42
2
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ini iate la mijlocul secolului al XX-lea, în America, din dorin a unui instrument de
evaluare a schimb rilor în direc ia îmbun t irii nivelului de trai. Privind din acest
punct de vedere, preocuparea excesiv

pentru managementul componentei

subiective a calit ii vie ii, în detrimentul celei pentru cre terea nivelui de trai, ar
putea abate cercet rile în domeniul de la proiectul ini ial, încadrându-le mai
degrab în demersurile unei tiin e a “fericirii perfecte”. Pe de alt parte, un
proiect politic v dit dezechilibrat în aceast direc ie nu poate avea decât izul
totalitar al dorin ei de cl dire e unei societ i în care omul este, folosind expresia
unui cunoscut politolog, “condamnat la fericire”.1

6. Calitatea vie ii i comunicarea
Am v zut c

teoriile contemporane insist

pe caracterul multiplu,

inconstant i adeseori contradictoriu al subiectivit ii. “ es tura” eului depinde în
strâns m sur de rela iile cu colectivitatea, iar aceste rela ii au loc în procesul
comunic rii. Studiile de calitatea vie ii admit posibilitatea unei existen ei unor
nevoi în func ie de care sunt evaluate condi ile de trai. Se admite de asemenea
faptul c criteriile subiective de evaluare a condi iilor de via

pot ele însele

determinate contextual - deci social. Ceea ce nu s-a subliniat îndeajuns, dup
p rerea nostr , este influen a comunic rii asupra nivelului satisfac iei individului
fa de via . Putem decela trei paliere ale acestei influn e.
În primul rând, st ri afective difuze, r spândite prin intermediul
comunic rii de mas sau a comunic rii interpersonale, influen eaz , în mod ritmic,
st rile de satisfac ie sau de insatisfac ie ale individului, f r ca, în acest proces, s
fie modificate neap rat i criteriile dup care sunt evaluate diversele componente
sectoriale ale calit ii vie ii. Astfel, se poate presupune c
1

într-o comunitate

Nu e mai pu in adev rat c o normativitate rigid în domeniul necesit ilor umane devine ea îns i
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marcat

de dezacorduri, de un pesimism general, deprimarea individului

i

dezabuzarea s reprezinte o adev rat norm social . Studiile asupra subculturilor
au ar tat pân în ce punct pot fi induse st ri afective negative, corespunz toare
unei atitudini nihiliste, contestatoare. Curente culturale binecunoscute, precum cel
al tinerilor furio i, din literatura i cinematografia englez a anilor ‘60, au adus în
prim-plan tipul de personalitate revoltat , la care predomin st rile de insatisfac ie,
de dezabuzare.
În al doilea rând, este important s subliniem caracterul contradictoriu al
acestui gen de tr iri afective. În ciuda st rilor momentane în care satisfac ia
individual este crescut , norma social îi dicteaz s - i manifeste o stare opus . O
analiz semiotic a produselor subculturii rock poate releva c aceast contradic ie
ine de un construct cultural. S lu m, de pild , piesa forma iei Rolling Stones în
care, pe o melodie optimist

i plin de via

se repet obsesiv: "I can’t get no

satisfaction" (Nu pot ob ine nici o satisfac ie) Putem presupune c asemenea
contexte sociale i culturale favorizeaz

exprimarea unui anume tip de stare

sufleteasc în detrimentul celei opuse. Teoria spiralei t cerii este un model în care
opinia majoritar (aici starea sufleteasc majoritar ) se r spânde te prin reprimarea
exprim rii st rilor suflete ti sau atitudinilor opuse1. Problema implic o discu ie de
ordin epistemologic: fie contradic ia este doar aparent , fiind de cele mai multe ori
rezultatul unei erori de m surare (a influen ei anchetatorului asupra subiectului
anchetei), fie contradic ia exist în îns i personalitatea uman . Cercet rile de
orientare metodologic

pozitivist

in s

acrediteze prima idee, sus inând c

realitatea poate fi cunoscut prin îndep rtarea acestor “erori de m surare”. Al i
autori privesc vorbesc despre o “subiectivitate de pozi ie”, pe care individul o
dezvolt ca urmare a expunerii la un anumit discurs2. Îns ambele abord ri dau
comunic rii un rol-cheie în explicarea acestor fenomene.
abuziv .
1
cf. Dr gan, I., 1996, pp. 280-289
2
Turner, G., 1992, p.28
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Cea de-a treia versiune, cea “tare” este c îns i fericirea este un construct
social: societatea îi ofer individului modul cum s - i perceap

i s - i manifeste

st rile de fericire sau de nefericire. Grani a dintre sentimentele individului
inspirate de experien a individual

i cele generate de cea social sunt cel pu in

fragile, de vreme ce socialul dicteaz modul cum sunt construite identit ile în
cadrul c rora evoluez
dezabuzare, s

aceste sentimente.

i, dac

am vorbit pân

acum de

cit m i exemplul invers, prezentat de Jean Baudrillard, care

analizeaz felul cum, în cultura de mas a epocii epocii contemporane, semnul,
agentul principal al comunic rii, se dilat

în câmpul social ajungând s

se

substituie realulului - dând astfel na tere “simul rii automatice a realului”, într-o
societate caracterizat de transparen

total 1. Simulacrul de fericire vehiculat în

produc iile culturii de mas invadeaz conceptul, golindu-l de sens. Într-un context
în care fericirea - sau, mai bine zis, simulacrul ei - este pretutindeni i permanent
exprimat , devenind norm , ea devine o no iune abstract , un semn pur.

7. Calitatea vie ii din perspectiva “sinelui social”
Esen a demersului nostru a fost s atragem aten ia c r mânerea la o analiz
psiho-individual a surselor de varia ie a calit ii vie ii se poate dovedi ineficient .
Dimpotriv , l rgirea cadrului de studiu al calit ii vie ii incluzând st rile
psihologice generate de existen a în grupurile sociale ar putea, teoretic, contribui la
o mai bun putere de predic ie a indicatorilor calit ii percepute a vie ii.
Dar, pentru a încerca o privire a calit ii vie ii din perspectiva “sinelui
social” trebuie s putem r spunde mai multe întreb ri:
1) Care sunt componentele emo iilor “sinelui social” cu influen
varia iei calit ii percepute a vie ii.

1

Baudrillard, J, 1996, p. 73
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asupra

2) Care sunt elementele dinamice ale acestor afecte (regularit i, corela ii,
etc…).
3) În ce fel coreleaz aceste emo ii cu afectele “sinelui individual” i ce
influen

au variabilele individuale (vîrst , sex, status socio-economic, tip de

personalitate, etc.) asupra lor.
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