Modele ale percepţiei calităţii vieţii1
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1. Introducere
Calitatea vieţii umane este indisolubil legată de procesele subiective. De aici şi necesitatea subliniată de noi într-o lucrare anterioară1 - elaborării unui model explicativ al variaţiei percepţiilor
stărilor de satisfacţie şi de fericire.
Ca parte a unui model mai larg de influenţă a normei de grup în domeniul percepţiei şi
exprimării stărilor de satisfacţie individuală, am întreprins o serie de cercetări concrete urmărind să
evidenţieze percepţia pe care o are individul asupra satisfacţiei faţă de viaţă a membrilor altor grupuri
sociale - familie, grup de vecini, de rudenie, oameni din localitate şi oameni din ţară. Rezultatele
obţinute au condus la o constatare interesantă: această percepţie individuală este tot mai negativă pe
măsură ce sfera de referinţă este mai îndepărtată de subiect. Ipoteza a fost verificată în cursul unei
anchete pe bază de chestionar, pe un eşantion reprezentativ de nivel judeţean, confirmându-se
existenţa unei regularităţi în percepţia stării de satisfacţie a membrilor altor grupuri sociale, pe care
am denumit-o “curba de comparaţie descendentă a sării de satisfacţie“.
Ne propunem în articolul nostru o analiză a ipotezelor explicative ale acestui fenomen.
2. Modele ale fenomenului subiectiv al calităţii vieţii
Cercetătorii din domeniul calităţii vieţii recunosc importanţa teoretică fundamentală a
modelării procesului de evaluare a stării de satisfacţie a individului (Zamfir şi colab., 1984; Ioan
Mărginean, 1991; Veenhoven, 1984).
Prin urmare, un accent deosebit în operaţionalizarea conceptului de calitate a vieţii se pune pe
indicatorii de tip subiectiv. În elaborarea unor modele ale dinamicii componenţei subiective am pornit
de la câteva repere: conceptul dual de “sine“ din sociologia şi psihologia socială de inspiraţie
interacţionistă (Doise, Willem şi colab., 1996); conceptul mai general de “subiectivitate“ din
sociologia constructivistă; şi, în fine, conceptul de “dispoziţie publică“ din psihologia politică (Rahn,
Wendy M. şi colab., 1996). Toate aceste premise au fost discutate pe larg în lucrarea noastră
anterioară.
Aceste abordări, deşi destul de diferite ca domeniu, converg în anumite privinţe:
- aceste orientări metodologice nu mai concep existenţa unui sine unitar şi coerent, ci a unui
sine scindat în două instanţe: una individuală şi cealaltă colectivă.
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- sinele scindat este - prin componenta sa socială - influenţat de procesele de grup, deşi
gradul de determinare variază după unii autori, de la determinare totală (marxismul structuralist,
poststructuralismul) la interdependenţă (interacţionism, orientările constructiviste din psihologia
socială).
- pe de altă parte, studiile culturaliste şi cele de psihologie socială au arătat că procesele
legate de “subiectivitate“ sunt inseparabile de influenţa comunicării interpersonale sau a celei de
masă.
Consecinţele asupra cercetării variaţiei calităţii vieţii sunt multiple:
- în primul rând, se creează posibilitatea de a explica ce se constată modificări sensibile ale
strărilor de satisfacţie cu viaţa şi de fericire datorate evenimentelor prin care trec diversele
colectivităţi.
- în al doilea rând, se poate concepe o gestionare a acestor proceselor afective colective, atât
la nivel macrosocial (Philippe Braud (1996), de pildă, vorbeşte despre variaţiile în optimismul
colectiv pe care le creează alegerile într-un sistem democratic), cât şi la nivelul microsocial (ca de
pildă starea de dezabuzare indusă care este normă în anumite subculturi).
- aceste două constatări creează premisa studierii unui “normativităţi“ în domeniul stărilor de
satisfacţie cu viaţa şi de fericire. Stările de bucurie, de mulţumire, în varianta “tare" a acestei
concepţii - ar ţine de un construct social: societatea îi oferă individului modul cum să-şi perceapă şi
să-şi manifeste stările de fericire sau de nefericire. Este ipoteza determinismului cultural al fericirii:
dincolo de a fi un apanaj pur individual, stările de satisfacţie şi de fericire sunt produsul unei elaborări
colective, în cadrul grupurilor sociale.
3. Calitatea vieţii şi compararea socială
Un număr de cercetări în domeniul calităţii vieţii, incluse în lucrarea de sinteză “Correlates of
happiness“ (Veenhoven, 1994) au luat în considerare influenţa comparaţiei sociale; descoperirile
converg spre ideea unei corelaţii semnificative, deşi salbe, între percepţia propriei satisfacţii şi
percepţia stărilor de satisfacţie ale altora.
Iniţiind o cercetare concretă, am fost interesaţi să aprofundăm această direcţie, privind însă
comparaţia socială ca modelul explicativ al variaţiilor în percepţia calităţii vieţii. Ne-am întrebat cum
anume influenţează compararea socială percepţia propriilor stări de satisfacţie. Am introdus de aceea
şase indicatori cu rolul de a evidenţia aceste percepţii. Primul este indicatorul standard de satisfacţie
cu viaţa, al cărui scor este dat de răspunsul la întrebarea “Cât de mulţumit sunteţi în general de viaţa
dvs.?“. Ceilalţi cinci au scoruri ca urmare a răspunsurilor la întrebările: “În general, cât de mulţumiţi
de viaţă credeţi că sunt (membrii familiei/vecinii/rudele/oamenii din localitatea dvs./oamenii din ţară)?
Răspunsurile au fost date pe o scală de la 1 (în foarte mică măsură) la 4 (în foarte mare măsură)“.
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Aceşti indicatori au fost introduşi într-o anchetă realizată în luna august 1999 de Catedra de
Sociologie - Asistenţă Socială a Universităţii din Oradea, pe un eşantion compus din 885 de persoane
din judeţul Bihor.
A rezultat următoarea distribuţie a indicatorilor:
Tabelul nr. 1
Percepţia satisfacţiei faţă de viaţă a subiectului şi a membrilor altor grupuri sociale
Percepţia
propriei stări de
satisfacţie

Val.
Abs

Procent

Percepţia
satisfacţiei
membrilor
familiei
Val.
Abs

Procent

Percepţia
satisfacţiei
rudelor

Val.
Abs

Procent

Val.
Abs

Procent

Percepţia
satisfacţiei
oamenilor din
localitate
Val.
Abs

Procent

Foarte
nemulţu
miţi

154

17,8

138

16,2

124

17,7

126

21,0

180

29,7

Nemulţ
umiţi

404

46,6

397

46,5

336

47,9

292

48,6

334

55,1

Mulţum
iţi

277

32,1

280

32,8

221

31,5

165

27,4

83

13,7

Foarte
mulţumi
ţi
TOTAL

28

3,2

39

4,6

20

2,9

18

3,0

9

1,5

863

100

854

100

701

100

601

100

606

100

*

*

Percepţia
satisfacţiei
vecinilor

Percepţia
satisfacţi
ei
oamenilo
r din ţară
Val.
P
Abs
r
o
c
e
n
t
292 4
8
,
2
266 4
4
,
0
40 6
,
6
7 1
,
2
605 1
0
0

Notă: nu au fost incluse răspunsurile Nu ştiu/Nu răspund.

După cum reiese din tabelul prezentat mai sus, indivizii manifestă în general o medie scăzută
a scorurilor indicilor de satisfacţia vieţii, percepţia asupra satisfacţiei vieţii resimţite de oameniii din
localitate, ca şi de oamenii din România, în general, fiind însă semnificativ mai scăzută. Această
regularitate poate fi sintetizate într-o analiză a mediilor scorurilor obţinute la fiecare din cei şase
indicatori, prezentată în graficul următor:
grafic
După cum se observă din grafic, percepţia satisfacţiei individuale şi a satisfacţiei indivizilor
din sferele apropiate (familie, rude, vecini) se situează la un nivel relativ omogen. Însă pe măsură ce
ne depărtăm de individ, atingând sfere din ce în ce mai largi, percepţia satisfacţiei celuilalt scade. Este
ce şi cum, pentru individ, alteritatea concretă, vizibilă, este şi cea mai fericită, în vreme ce alteritatea
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abstractă, mediatizată, se situează într-o zonă perceptivă “gri“. Am denumit această regularitate
“curba comparării descendente a satisfacţiei viaţii“.
4. Modele explicative ale comparării descendente a satisfacţiei viaţii
În continuare vom încerca să prezentăm câteva modele explicative ale acestui fenomen.
Primul model pe care l-am luat în considerare ia în calcul influenţa mass-mediei, pornind de la
premisa că cunoaşterea individului referitoare la stările de satisfacţie ale membrilor unor grupuri
sociale mai largi este în primul rând mediată de mijloacele de comunicare în masă. Acestor medii,
potrivit teoriei ar fi teoriei ar fi teoriei agenda setting a lui McCombs şi D.Shaw, li se atribuie o
funcţie de ierarhizare, de alegere, de ordonare şi prezentare a informaţiei şi, prin aceasta, de a
construire a unei imagini a actualităţii. “Rolul media este de-a stabili pentru opinia publică şi pentru
dezbaterea publică, subiectele şi temele prioritare, şi totodată o ordine ierarhică a acestora“ (Drăgan
I., 1996, p. 260).
Viaţa cotidiană a individului este relativ săracă în evenimente traumatizante sau catastrofale,
cel puţin în decursul unei perioada scurte de timp. Acelaşi lucru se petrece şi în legătură cu instanţele
apropiate (familie, vecini, colegi/prieteni). În schimb, experienţa cognitivă referitoare la locuitorii
localităţii, şi mai ales a ţării în care trăieşte, este mai degrabă mediată, rolul cel mai important
avându-l mijloacele de comunicare în masă.
Dar caracteristica definitorie a mediilor de informare contemporane este de a prezenta
evenimente problematice, negative. Aglomerarea acestor tablouri într-un spaţiu restrâns creează
imaginea unei lumi catastrofice. Prin urmare, individului i se sugerează că “celălalt mediat“ este
obligatoriu mai nemulţumit.
Este însă la fel de adevărat că, mai ales în ultimii ani, mass-media zugrăveşte un tablou tot
mai sumbru al societăţii româneşti. Asistăm, pe alocuri, la o iremediabilă dezabuzare naţională,
demersurile presei fiind manifestări a ceea ce putem numi o “cultură a lamentaţiei“. Verificarea
acestei teze ar putea constitui obiectul unor cercetări ulterioare.
Un al doilea grup de ipoteze la care putem face referinţă ţine mai mult de factorii psihosociali.
Această linie de argumentaţie ne-a fost sugerată de o analiză inclusă în lucrarea devenită clasică
pentru cercetările de calitatea vieţii din ţara noastră: Indicatori şi surse de variaţie a calităţii vieţii
(1984). Într-o analiză a distribuţiei - relativ asemănătoare - a indicatorilor sectoriali de satisfacţie cu
viaţa, Cătălin Zamfir emitea ipoteza complexitate-calitateI: “Cu cât un domeniu al viaţii va avea un
grad de complexitate mai înalt, cu atât el va tinde să fie evaluat, din punct de vedere al calităţii sale
pentru om, la un nivel mai scăzut“ (Zamfir C. et al, 1984, p. 103).
Pentru a justifica această ipoteză, autorul face trimitere la teoria stimei de sineI: “Stima de
sine, un adevărat regulator al raporturilor dintre societate şi persoană (Allport), reprezintă un factor
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important al acestui proces. Va exista, deci, tendinţa de evaluare mai pozitivă a sferelor mai
apropiate de propia viaţă... Intervine deci un mecanism psihologic de autoapărare care-l face pe
individ să evalueze mai ridicat domeniile viaţii cu care se identifică mai mult - propria persoană,
familia sa - decât domeniile mai îndepărtate“. (idem, p. 105).
În psihologia socială, dezvoltările ulterioare ale teroriei stimei de sine s-au concretizat în
teoria comparării descendente (Thomas A. Willis, 1981). Studiul iniţial al lui Willis se referă la
“tendinţa persoanelor a căror securitate şi confort psihic la sunt ameninţate de a se compara cu alte
persoane aflate într-o situaţie şi mai dificilă“ (apud Chelcea, 1999, p. 182).
Procesul social de comparare a beneficiat de o atenţie deosebită atât în sociopsihologie cât şi
în cercetările asupra calităţii viaţii. În acest din urmă domeniu, unul din modelele cu influenţă ale
procesului de evaluare caracterisic raportării la propria satisfacţie faţă de viaţă este teoria
discrepanţelor multiple (Michalos, 1985). În această versiune, are loc o comparare între percepţiile
asupra vieţii individului şi noţiunile despre “cum ar trebui să fie“ (Veenhoven, 1997, p. 21). În
psihologia socială, teoria comparării descendente face parte din corpul mai general al teoriilor
comparării (Festinger, 1954), care-şi propun un răspuns la întrebarea de ce indivizii îşi compară
propriile opinii şi capacităţi cu cele ale celorlalţi. (The Blackwell Enciclopaedia of Social
Psychology, 1995; vezi şi Chelcea, 1999).
Premisa centrală a teoriei comparării descendente este că, atunci când stima de sine le este
ameninţată, indivizii caută comparări sociale descendente pentru a-şi spori sentimentul de satisfacţie
(self-enhancement). Aceasta implică atât procese pasive (când individul găseşte spontan termeni de
comparaţie cu situaţie exterioară) cât şi active (când individul acţionează pentru a scădea statusul
celui cu care se compară). Rafinări ulterioare sugerează existenţa unei selictivităţi în compararea
socială: indivizii folosesc compararea socială atât descendent cât şi ascendent, pentru a-şi manipula
afectul, direcţia comparării având o mai mică importanţă decât interpretarea acordată acesteia (Buuk,
P. et.al., The affective conseqences of downward comparison: either directions has its ups and
downs, în: Journal od Personality and Social Psychology, nr. 59 (1995), apud: The Blackwell
Enciclopaedia of Social Psychology, 1995).
Teoria comparării descendente pare a furniza bazele pentru elaborarea unui model explicativ
mai adecvat al regularităţii empirice constatate în studiul nostru. În acest caz, “comparaţia cu lumea”,
deci cu grupurile sociale mai mari, oferă individului prilejul de a-şi spori stima de sine şi a-şi potenţa
percepţia asupra propriei satisfacţii faţă de viaţă.
5. Concluzie: construcţia socială a sentimentului de fericire
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Dincolo de preponderenţa unuia sau a altuia dintre modelele explicative propuse (teoria
comparării descendente şi teoria influenţei mass-media), s-ar cuveni să evidenţiem implicaţiile lor
teoretice. În amândouă abordările, aprecierea individuală nu este determinată de procese psihologice,
ci ţine mai degrabă de o poziţionare (activă, în primul caz, pasivă, în al doilea) într-un sistem care
reflectă manifestările unei normativităţi sociale în domeniul percepţiei şi exprimării sentimentelor de
satisfacţie şi de fericire.
Starea de satisfacţie a individului - dincolo de trăsăturile intime-organice, generate de
evenimentele vieţii - nu poate evolua în afara unei poziţionări sociale.
În istoria sociologiei există, încă din perioada marilor clasici, numeroase exemple de tratare a
teoriei normative a sentimentelor. Durkheim, vorbeşte despre limitele între care poate evolua
fericirea unei societăţi. Weber, pe de altă parte, discută despre acţiunea raţională ca implicând o
reprimare a sentimentelor, în cadrul birocraţiilor moderne (vezi Bădescu, 1994). Modelele mai
recente, incluse în aşa numitul curent al “sociologiei emoţiilor“, îşi propun tocmai să ofere o analiză a
acestei «“verigi lipsă“ între “preocupările personale“ şi “problemele publice“ ţinând de structura
socială» (Bendelow, G. Williams, 1998, xvii).
Una din ipotezele lansate a fost cea a constructivismului cultural al sentimentului de fericire.
Plecând de la accepţiunea culturii ca sistem de semnificaţii, teoriile constructiviste consideră diferitele
aspecte ale fenomenelor sociale (sinele, memoria, sentimentele) ca produse culturale (pentru o
prezentare a teoriilor constructiviste ale memoriei şi identităţii, vezi, de pildă, Chelcea, S., 1995 şi
1996).
Explicaţiile complexe, ţinând de psihosociologie şi de sociologia sentimentelor, ale “curbei
descendente a satisfacţiei faţă de viaţă“, ne-au condus la evidenţierea unor analogii cu aceste teorii.
Dar orice pas spre verificarea ipotezei mai largi trebuie să înceapă prin elucidarea unor probeleme
care ni se par semnificative:
- care este specificitatea stărilor de satisfacţie “autentic“ individuale şi a celor construite
social, şi unde se situează graniţa dintre acestea ?
- care sunt elementele din care se construiesc stările de satisfacţie şi de fericire ?
- care sunt legile, generale sau particulare, ale acestei “normativităţi“ în domeniul
recunoaşterii şi exprimării acestor sentimente ?
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