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resum

La comprensió dels efectes de la transició a la jubilació per a la salut i el 
benestar psicològic s’ha convertit en un camp d’investigació cada cop més 
reivindicat (Neuman, 2008), tant per la conjuntura polític-econòmica actual, 
com per les noves característiques i necessitats de la població major (Pérez, 
2006). Donades les característiques particulars i la pràctica inexistència de 
literatura, l’estudi del col•lectiu dels professors universitaris cobra especial 
abast en aquesta situació. Així doncs, el present treball té com a objectiu 
avaluar la satisfacció amb la jubilació i el benestar, de forma extensa i deta-
llada, d’una mostra de 22 professors universitaris jubilats de la Universitat 
de València. Els resultats mostren un adequat ajust al procés de jubilació i 
alts índexs de benestar, i es conclouen tant similituds com diferències amb 
respecte d’altres investigacions en diferents contextos.
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Abstract

The understanding of the effects of the retirement transition on health 
and psychological well-being has become a research arena more and more 
claimed (Neuman, 2008), because of the current political and economic mo-
ment, and because the elderly new features and needs (Pérez, 2006). Given 
their particular characteristics and the ubiquitous literature inexistence, the 
study of the university professors group seems to have special relevance in 
this situation. Thus, the aim of this study is to assess the satisfaction with 
retirement and the well-being, in an extensive and detailed way, in a sample 
composed by 22 university professors from the University of Valencia. Re-
sults show an adequate adjustment to the retirement process and high well-
being indexes, and both similarities and differences between this and other 
researches in different contexts are concluded.

Key words: university professors, retirement, well-being, socio-demographic 
characteristics, aging. 

introducció

Actualment té lloc un ample debat social sobre les dificultats que duu asso-
ciades la continuïtat del sistema de benestar. En un marc en què les circumstàncies 
de dèficit públic són cada cop majors, aquest sistema es veu amenaçat i, amb ell, 
les pensions, els serveis i les cures destinades a la població major. L’entrada de la 
generació de babyboomers a la jubilació ha augmentat el nombre de persones que 
reben les prestacions de la jubilació, mentre que continua disminuint el nombre 
de persones actives al mercat laboral (OCDE, 1998). En aquest sentit, sembla 
clara l’atenció que la jubilació requereix, devent superar les barreres del camp 
polític per a arribar a d’altres, com ara el de la investigació psicogerontològica.

La jubilació és un fenomen del qual, des de finals del segle xx, molts in-
vestigadors del camp de la Psicogerontologia i afins s’han fet ressò. Actualment 
s’està produint un canvi d’enfocament en la investigació dels diversos processos 
que tenen lloc durant l’envelliment, cobrant major importància el benestar i la 
qualitat de vida de les persones majors, que ara gaudixen de millor salut, són 
més participatives i, per tant, necessiten un rol acord a aquests canvis a la nostra 
societat (Pérez, 2006). Des d’aquesta nova perspectiva, es reivindiquen noves 
funcions socials per i per a la gent major, quedant lluny la perspectiva segons 
la qual la jubilació i l’envelliment s’han vist com dos aspectes convergents, que 
consideren velles a les persones jubilades (Vega i Bueno, 2000), i trobant al llarg 
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de la literatura evidència diversa segons la qual la relació entre la jubilació i la 
malaltia i l’envelliment no és ni causal, ni necessària (Butterworth et al., 2006; 
Kubicek, Korunka, Raymo i Hoonakker, 2011; Lowis, Edwards i Burton, 2009; 
Wang, 2007). La perspectiva ecològica del desenvolupament humà se centra en 
les característiques i els contextos que promouen un desenvolupament saludable 
en tots els estadis del cicle vital (Moen, Elder i Lüschen, 1995), subratllant tant 
les dinàmiques com les forces socials que modelen la transició a la jubilació i les 
seues conseqüències per al benestar, i la jubilació queda definida com una transició 
del cicle vital, però també del desenvolupament subjectiu, i una transformació 
de la identitat, les expectatives, les preferències i el sentit (Moen, 1996). Des de  
la perspectiva ecològica del desenvolupament humà, doncs, la jubilació es con-
ceptualitza com un procés que comença molt abans del moment de sortida del 
mercat laboral i es prorroga més enllà d’aquest moment (Leturia, 1998). 

Des d’aquesta perspectiva, la satisfacció amb el procés de jubilació és un 
aspecte clau, un indicador d’ajust del procés. Amb la intenció d’esbrinar com 
aconseguir un procés de jubilació òptim, s’ha produït abundant evidència científica 
durant les últimes dècades sobre aquells factors determinants d’aquest procés. 
Algunes de les variables assenyalades per la literatura com a possibles factors 
que, com que varien durant aquesta etapa vital, intervindrien en el procés de 
jubilació, han estat la salut (Alavinia i Burdorf, 2008; Westerlund et al., 2009), 
l’estat civil (Madrid i Garcés de los Fayos, 2000), l’edat (Martínez-Rodríguez, 
Rodríguez-Rodríguez, Díaz-Pérez, Trigo-Villarino i Elizalde-Sánchez), el suport 
familiar (Taylor, Goldberg, Shore i Lipka, 2008), les característiques prèvies del 
treball, els hàbits personals, el benestar psicològic (Butterworth et al., 2006; Wang, 
2007), algunes variables de personalitat, o els estils d’afrontament (Martínez-
Rodríguez et al., 2006).

La situació descrita en aquest text no és significativament distinta per als 
professors universitaris. Els professors universitaris també es jubilen i han de fer  
front al procés de la jubilació, però amb les característiques pròpies del seu 
col·lectiu (Rodríguez, Urquidi i Mendoza, 2009). Malgrat que amb la Llei de la 
Funció Pública de 1984 l’edat de jubilació obligatòria es va situar als 65 anys, 
aquest no va ser el cas per als professors universitaris, entre els quals la mesura va 
recollir multitud de crítiques. D’aquesta manera, la jubilació obligatòria d’aquests 
professionals té lloc als 70 anys, estant opcional a partir dels 65. Amb la mateixa 
filosofia, ha nascut als últims anys un moviment contra la jubilació obligatòria, que 
la caracteritza de discriminatòria, sobre tot en l’àmbit del funcionariat que treballa 
en tasques que requereixen l’acumulació de coneixement i experiència, com és 
el cas dels professors universitaris. Formen part d’aquest moviment acadèmics 
de reconegut prestigi com Juan Díez Nicolás o Rocío Fernández-Ballesteros.

Malgrat tot, i front a aquests requeriments, existeix actualment una tendèn-
cia al desenvolupament de polítiques de facilitació de la prejubilació (Tordera, 
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Potocnik i Peiró, 2010-2011). Així doncs, moltes institucions han promogut un 
accés primerenc a la jubilació, entre les quals se situa la Universitat de València, 
que en l’any 2007 va posar en marxa un Programa d’incentivació de la jubilació 
del personal docent i investigador i d’administració i serveis de la Universitat 
de València, que ha permés jubilar-se anticipadament, de forma voluntària, a 
molts professors universitaris.

Tal i com s’ha vist, tant les circumstàncies polítiques actuals, com les pròpies 
de la gent major, reclamen per a aquesta població cert deteniment en l’estudi 
i la caracterització dels processos que hi tenen lloc, especialment pel que fa al 
procés de jubilació, que està redefinint-se per a donar cabuda a aquestes noves 
característiques. A més, les particularitats del col·lectiu format pel professorat 
universitari acreixen aquest repte, estant necessària l’extensió de la literatura exis- 
tent per a aconseguir evidència científica sobre el procés de jubilació d’aquest 
grup. Comptat i debatut, l’objectiu del present estudi és construir un perfil 
del procés de jubilació dels professors jubilats de la Universitat de València, 
aconseguint informació sobre la seua satisfacció amb el procés de jubilació i 
diverses variables psico-socials que afecten al procés, observant quins factors 
sòcio-demogràfics (sexe, edat, estat civil i amb qui conviu la persona) i quines 
variables psico-socials (salut percebuda, depressió, percepció de l’envelliment, 
generativitat, satisfacció amb la vida, optimisme i pessimisme vital, benestar 
psicològic i resiliència) es relacionen amb un millor ajust al procés.

Mètode

Mostra i procediment

L’estudi que es presenta té un disseny correlacional o d’enquesta. La mostra 
va estar formada per 22 membres de l’Associació de Professors Jubilats de la 
Universitat de València (APRJUV). Aquests participants tenien una edat mitjana 
de 68.09 anys (DT = 4.80), estant l’edat menor 62 anys i la major 79. D’aquests 
22 participants el 63.6% eren homes i el 36.4% restant dones. 17 enquestats 
estaven casats, 2 eren solters, 2 separats i 1 vidu. 5 vivien sols, 14 vivien amb la 
seua parella i 3 vivien amb la parella i el(s) seu(s) fill(s). Durant la seua carrera 
professional, 3 van exercir de professors associats, 14 com professors titulars i 5 
com catedràtics. Un 45.5% dels participants tenia una jubilació incentivada, un 
13.6% una jubilació obligatòria i un 40.9% s’havia jubilat amb més de 65 anys.

El procediment de recollida de la mostra va consistir en un mostreig inci-
dental: es va contactar ambtots els membres d’APRJUV mitjançant correu elec-
trònic, telefònica i personalment. Les enquestes van ser completades de manera 



185Anuari de Psicologia (2012)

individual, per correu electrònic i mitjançant entrevistes personals. Aquestes 
entrevistes van tindre una duració aproximada de 40 minuts, garantint-se en tot 
moment la confidencialitat.

Instruments

A més de les preguntes relatives a les dades sòcio-demogràfiques ja presen-
tades a la descripció de la mostra, l’enquesta mesurava les següents variables:

a) Salut percebuda, amb l’Escala de Percepció de Salut (Fernández-Ba-
llesteros, Zamarrón i Maciá, 1996). Aquesta escala avalua la percepció 
de salut de les persones majors mitjançant cinc ítems que mesuren, en 
tres graus distints (bo, regular, dolent; molt satisfet, poc satisfet, gens 
satisfet; millor, igual, pitjor), la salut percebuda i la malaltia física. La 
consistència interna s’ha mostrat elevada(alpha de .74 i .75 en població 
espanyola al llarg de diversos estudis: Fernández-Ballesteros et al., 1996; 
Fernández-Ballesteros, Zamarrón i Ruíz, 2001).

b) Depressió, amb l’Escala Geriàtrica de Depressió Abreviada (Sheikh i 
Yesavage, 1986). Escala dedicada a la mesura de la depressió, específi-
cament dissenyada per a la població major, amb una elevada sensibilitat 
(84%) i especificitat (95%). La versió abreviada es composa de quinze 
ítems dicotòmics (sí/no), adaptada i validada al castellà per Martínez et 
al. (2002). 

c) Percepció de l’envelliment, amb la Sub-escala d’Actituds cap al propi 
Envelliment (Liang i Bollen, 1983). Aquesta sub-escala està basada en 
cinc ítems de l’Escala Moral del Centre Geriàtric de Philadelphia (Law-
ton, 1972), als quals es respon dicotòmicament. Lawton (1972) ja va 
informar d’un alt coeficient de consistència interna (Kuder-Richardson 
= .81), i nombrosos estudis han trobat alta consistència interna a mostres 
espanyoles (per exemple, Montorio, Fernández, López i Sánchez, 1998).

d) Generativitat, amb la Sub-escala de Generativitat (Lang i Carstensen, 
2002). Es tracta d’una adaptació de la Sub-escala de Generativitat que 
s’inclou a la factorització de Priority of GoalDomains, duta a terme per 
Lang i Carstensen (2002), amb alta consistència interna.

e) Satisfacció amb la vida, amb l’Escala de Satisfacció amb la Vida (Diener, 
Emmons, Larsen i Griffin, 1985). Escala que avalua el judici global que 
fan les persones sobre la satisfacció amb la seua vida. L’alfa de Cronbach 
oscil·la entre .89 i .79 (Pavot i Diener, 1993). La versió utilitzada, adaptada 
i validada al castellà per Atienza, Pons, Balaguer i García-Merita (2000), 
està composada per cinc ítems amb escala de resposta tipus Likert de cinc 
opcions. 
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f) Optimisme i pessimisme vital, amb el LifeOrientation Test (LOT; Scheier 
i Carver, 1985). Aquest instrument avalua les diferències en optimisme 
i pessimisme general mitjançant deu ítems, formulats en escala tipus 
likert de cinc punts. L’alpha és de .78 (Scheier, Carver i Bridges, 1994). 
S’ha emprat la versió espanyola del LOT-R, desenvolupada per Otero, 
Luengo, Romero i Castro (1998), i validada per Ferrando, Chico i Tous 
(2002). 

g) Benestar psicològic, amb les Escales de Benestar Psicològic de Ryff (Ryff, 
1989). Avaluen sis dimensions del benestar subjectiu: auto-acceptació, 
relacions positives, autonomia, domini de l’entorn, creixement personal 
i propòsit a la vida. A l’estudi s’utilitza la versió de 29 ítems adaptada 
i validada en castellà per Díaz et al. (2006), amb un alpha de Cronbach 
de .83.

h) Resiliència, amb l’Escala de Resiliència Connor-Davison de 10-ítems 
(CD-RISC 10 ítems; Campbell-Sills i Stein, 2007). Versió reduïda de 
l’Escala de Resiliència Connor-Davison (Connor i Davison, 2003), 
formada per deu ítems amb escala tipus Likert de cinc alternatives. La 
versió utilitzada és la traduïda i validada en castellà per Notario-Pacheco 
et al. (2011). 

La satisfacció amb la jubilació es va mesurar mitjançant 7 preguntes dissen-
yades ad hoc, que puntuaven en escala tipus Likert d’1 a 10, on 1 era la menor 
satisfacció possible i 10 la major satisfacció possible, i preguntaven per la sa-
tisfacció amb el procés de jubilació en general, les condicions econòmiques, el 
temps lliure, les relacions socials, les relacions familiars, les activitats lúdiques 
i les activitats formatives. També es van afegir a l’enquesta quatre ítems sobre 
el desenvolupament d’activitats relacionades amb l’envelliment actiu, com són 
l’esport, la música, les activitats espirituals o l’ús de noves tecnologies, mesurant 
la freqüència de les activitats en una escala d’1 a 4. 

Anàlisis estadístiques

Les anàlisis es van realitzar amb el programa SPSS 19. En primer lloc es 
van obtindré els estadístics descriptius relacionats amb el comportament de 
les variables objecte d’estudi i, posteriorment, es van relacionar amb les dades 
sòcio-demogràfiques dels participants, mitjançant proves t, anàlisis de variància 
(ANOVAs) i correlacions.
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resultats

Resultats descriptius: Caracterització de la mostra

Els resultats obtesos mostren puntuacions mitjanes de satisfacció amb la 
jubilació que oscil·laven entre 7.86 (Satisfacció amb les activitats lúdiques que 
permet desenvolupar la jubilació) i 8.66 (Satisfacció amb les condicions econò-
miques), amb una ponderació de les puntuacions mitjana de 8.13. La puntuació 
mitjana en salut percebuda va ser de 2.44, 1.90 en depressió, 4.19 en percepció 
de l’envelliment, 2.28 en generativitat, 2.70 en envelliment actiu, 3.90 en satis-
facció amb la vida, 3.50 en optimisme, 2.14 en pessimisme, entre 4.76 i 4.98 en 
les diferents dimensions del benestar psicològic, i 3.06 en resiliència. Aquests 
resultats es poden observar a la taula 1.

Descripció de la relació entre variables

En quant a la comparació de les mitjanes dels diferents components de la 
satisfacció amb la jubilació en funció del sexe, només es van trobar diferències esta-
dísticament significatives a la satisfacció amb com afecta la jubilació a les relacions 
socials (t20= 2.152, p= .044, η2= .188). En concret, la satisfacció era major a les 
dones. També es va estudiar si existien diferències significatives entre dones i homes 
a les diverses variables psico-socials estudiades, estant no significatius els resultats.

En relació amb l’edat, tampoc es van trobar relacions estadísticament signi-
ficatives entre les diverses dimensions de la satisfacció amb la jubilació i l’edat, 
ni entre l’edat i les diferents variables psico-socials avaluades.

Pel que fa a les diferències en funció de l’estat civil, aquestes van resultar 
significatives entre els casats i els no casats en depressió (t19= 2.367, p= .029, η2= 
.228) i optimisme (t19= -2.691, p= .014, η2= 0.276), estant les diferències en funció 
de la resta de variables, incloent les referents a la satisfacció amb la jubilació, 
no significatives. Les persones casades tenien més optimisme i menor depressió 

En funció de amb qui conviuen els participants, no es van trobar diferències 
a les diferents dimensions de la jubilació, però sí en algunes de les variables psi-
cosocials: generativitat(F2,20= 3.626, p= .048, η2= .287) i optimisme (F2,20= 3.452, 
p= .049, η2= .277). Les proves post-hoc van mostrar diferències estadísticament 
significatives en optimisme entre les persones que vivien soles i aquelles que 
vivien amb la parella, tenint major optimisme aquestes últimes. Aquestes proves, 
no obstant, no van ser significatives per a la generativitat, de manera que es pot 
afirmar que es diferencien estadísticament, almenys, la mitjana major (persones 
que viuen amb la parella i el(s) fill(s)) de la menor (persones que viuen soles).

Finalment, i en relació a l’objectiu d’estudiar les relacions entre les varia-
bles psico-socials i la jubilació, els resultats de les diverses correlacions poden 
observar a la taula 2. 
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TAULA 1

Estadístics descriptius de la mostra

 Mitjana DT As Cur Mín Màx

S General 7.68 2.83 -1.34 .95 1.00 10.00
S Economia 8.66 2.00 -2.07 5.14 2.00 10.00
S Temps Lliure 8.13 2.12 -1.97 5.27 1.00 10.00
S Rel. Socials 8.13 2.21 -1.84 4.16 1.00 10.00
S Rel. Familiars 8.54 2.08 -2.57 8.02 1.00 10.00
S Actv. Lúdiques 7.86 2.58 -1.19 .95 1.00 10.00
S Actv. Formatives 7.95 2.39 -1.45 2.25 1.00 10.00
S Total 8.13 1.84 -1.60 3.58 2.29 10.00
Salud percebuda 2.44 .32 -1.43 1.35 1.60 2.80
Depressió 1.90 2.75 2.67 8.92 .00 12.00
Percepció de l’Envelliment 4.19 1.36 -.11 .42 1.00 7.00
Generativitat 2.28 .35 -.55 1.69 1.33 3.00
Activitats 2.70 .55 -.67 1.53 1.25 3.75
Satisfacció amb la vida 3.90 .58 -.32 -.23 2.60 4.80
Orientació vital (optimisme) 3.50 .77 -1.72 4.96 1.00 4.67
Orientació vital (pesimisme) 2.14 .75 .54 -.37 1.00 3.67
 Autoacceptació 4.76 .69 -.71 -.05 3.25 5.75
 Relacions positives 4.85 .74 -.23 -.82 3.50 6.00
 Autonomia 4.84 .67 -.69 .01 3.33 5.83
 Dominide l’entorn 4.77 .95 -.97 1.04 2.20 6.00
 Creixement personal 4.79 .84 -.69 .36 2.67 6.00
 Propòsit a la vida 4.98 .76 -.57 -.80 3.60 6.00
Resiliència  3.06 .52 -.98 1.43 1.63 3.80

Notes: DT= desviació típica; As= asimetria; Cu= curtosi; Mín= puntuació mínima; Màx= puntuació 
màxima; S General= Satisfacciócon el procés de jubilació en general; S Economia= Satisfacció amb les 
condicions econòmiques; S Temps Lliure= Satisfacció amb el temps lliure de què disposa; S Rel. Socials= 
Satisfacció amb com afecta a les relaciones socials; S Rel. Familiars= Satisfaccióamb com afecta a les 
relacions familiars; SActv. Lúdiques= Satisfaccióamb las activitats lúdiques que permetdesenvolupar; S 
Actv. Formatives= Satisfaccióamb les activitats formatives que permet desenvolupar; S Total= Mitjana 
de las puntuacions de los ítems de satisfaccióamb la jubilació.
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TAULA 2
Correlacions entre la satisfacció amb la jubilació i les variables psico-socials

Predictores  sG sE sTl srs srF sal saF sT

Salut rxy .464* .190 .631* .594* .691* .573* .571* .657*

Percebuda p .034 .422 .002 .005 .001 .007 .008 .001
Depressió rxy -.686* .140 -.748* -.619* -.662* -.567* -.711* -.690*

 p .001 .555 .001 .003 .001 .007 .001 .001
Percepció  rxy .345 -.242 .512* .557* .591* .365 .521* .478*

Envelliment p .125 .305 .018 .009 .005 .104 .019 .028
Generativitat rxy -.333 .111 -.460* -.515* -.447* -.419 -.520* -.460*

 p .141 .640 .036 .017 .042 .058 .019 .036
Activitats rxy .547* .171 .497* .315 .488* .379 .305 .478*

 p .010 .472 .022 .165 .025 .090 .191 .028
Satisfacció rxy .412 .172 .350 .359 .315 .373 .458* .438* 
amb la Vida p .063 .468 .119 .110 .164 .095 .042 .047
Optimisme rxy .358 -.101 .714* .781* .774* .552* .569* .646* 
vital p .111 .670 .001 .001 .001 .009 .009 .002
Pessimisme rxy -.336 .157 -.294 -.361 -.295 -.311 -.478* -.346 
vital p .137 .510 .197 .108 .194 .169 .033 .124
Ryff Auto- rxy .358 .202 .373 .268 .330 .307 .386 .396
acceptació p .111 .392 .096 .240 .144 .176 .093 .075
Ryff Rel. rxy .436* .133 .275 .549* .442* .384 .495* .480*

Positives p .048 .576 .227 .010 .045 .086 .027 .027
Ryff  rxy -.069 -.153 -.110 -.084 -.102 -.103 -.025 -.111
Autonomia p .767 .519 .634 .718 .659 .656 .917 .632
Ryff D.  rxy .397 .021 .556* .477* .608* .420 .423 .519*

del’Entorn p .075 .929 .009 .029 .003 .058 .063 .016
Ryff C.  rxy .378 -.163 .634* .723* .720* .589* .716* .645*

Personal p .091 .494 .002 .001 .001 .005 .001 .002
Ryff P. a la rxy .474* .137 .482* .439* .492* .357 .507* .512*

Vida p .030 .565 .027 .047 .023 .112 .022 .018
Resiliència  rxy -.038 -.065 -.149 .056 -.105 -.026 .099 -.041
 p .871 .785 .518 .809 .650 .911 .677 .861

Notes: rxy= correlació de Pearson; p= significativitat; SG= Satisfacció amb el procés de jubilació en 
general; SE= Satisfacció amb les condicions econòmiques; STL= Satisfacció amb el temps lliure de que 
disposa; SRS= Satisfacció amb com afecta a les relacions socials; SRF= Satisfacció amb com afecta a 
les relacions familiars; SAL= Satisfacció amb les activitats lúdiques que li permet desenvolupar; SAF= 
Satisfacció amb les activitats formatives que li permet desenvolupar; ST= Mitjana de las puntuacions de 
los ítems de satisfacció amb la jubilació. El tamany mostral oscil·la entre 20 i 21 subjectes.
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Discussió

Tal i com s’ha explicat, el present estudi té com a objectiu oferir un perfil 
dels professors jubilats de la Universitat de València, membres de l’Associació 
de Professors Jubilats de la UV (APRJUV). Aquest objectiu, al seu torn, es 
divideix en dos de més específics: d’una banda, conèixer les característiques 
sòcio-demogràfiques, de satisfacció amb la jubilació i psico-socials d’aquesta 
població, i d’altra, estudiar la relació entre aquestes variables.

L’estudi descriptiu sobre la satisfacció amb el procés de jubilació i les va-
riables relacionades amb el benestar ha mostrat resultats molt positius. Tal i com 
s’ha observat, les puntuacions mitjanes de satisfacció són molt elevades, estant 
les més elevades aquelles relacionades amb les condicions econòmiques. També 
han estat positives les puntuacions relacionades amb variables psico-socials, 
indicant nivells elevats de benestar físic, psicològic i social. Es podria dir, que 
el perfil de professor jubilat de la Universitat de València membre d’APRJUV 
es caracteritza, segons els resultats obtesos, per tindre bona salut percebuda, 
percepció de l’envelliment positiva, elevada generativitat, realitzar activitats 
relacionades amb l’envelliment actiu amb freqüència (al menys dues vegades 
per setmana), alta satisfacció amb la vida, optimisme, benestar psicològic i res-
iliència, i absència de depressió.

Pel que fa a les relacions existents entre les característiques sòcio-demo-
gràfiques del grup de població estudiat i les variables d’interés, que inclouen 
tant la satisfacció com la jubilació com la resta de variables relacionades amb el 
benestar físic, psicològic i social, els resultats trobats no sempre estan en la línia 
dels referits a la literatura prèvia.

En referència a les diferències entre sexes, aquestes s’han trobat a la satisfac-
ció amb com afecta la jubilació a les relacions socials, estant aquesta satisfacció 
major a les dones. No s’han trobat, no obstant, diferències en cap altra variable. 
D’altra banda, aquests resultats, específics del context universitari, no coinci-
deixen amb els exposats per Kim i Moen (2002), segons els quals els jubilats 
barons tenien un major nombre de símptomes depressius, ni amb els obtesos per 
Kubicek et al. (2011), segons els quals les dones informaven de símptomes de 
depressió amb més freqüència. En aquest estudi no s’han observat diferències 
estadísticament significatives a la variable depressió en funció del sexe. Les 
diferències trobades referides a la satisfacció amb les relacions socials es poden 
interpretar segons ho feien Sáez, Aleixadre i Meléndez (1995), doncs com que 
les relacions socials preocupen més als homes jubilats, les dones podrien estar 
més satisfetes amb elles. Malauradament, les diferències entre estudis en la forma 
d’avaluar aquesta variable («estar preocupat per» front a «estar satisfet amb») 
no permet extraure cap conclusió fiable.
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Per altra part, no s’ha trobat relació de l’edat amb cap de les variables estu-
diades. Aquests resultats no són congruents amb els d’altres autors (per exemple, 
Martínez-Rodríguez et al., 2006), segons els quals l’edat afectava a l’adaptació 
al procés de jubilació. En la lectura d’aquests resultats no s’ha d’oblidar, però, 
que la dimensió mostral d’aquest estudi, molt menut, pot haver influït en aquests 
i altres resultats. Paga la pena subratllar, llavors, que s’ha observat un patró de 
relació negativa de gran dimensió entre l’edat, la satisfacció amb les condicions 
econòmiques de la jubilació, el temps lliure i l’optimisme, i una relació positiva 
i important entre l’edat i la depressió, l’autonomia i la resiliència. Aquestes 
disquisicions, però, no in validen l’afirmació primera que el patró de relacions 
trobades no és congruent amb allò esperat segons el recollit a la literatura.

Pel que respecta a la influència de l’estat civil en el procés de jubilació, 
s’ha trobat evidència que recolza la tesi de Madrid i Garcés de los Fayos (2000), 
segons la qual les persones casades tenen un millor trànsit a la jubilació i una 
millor jubilació. En concret, en aquest estudi s’ha observat major satisfacció de 
les persones casades en quasi tots els aspectes de la seua jubilació, excepte per 
la satisfacció amb les condicions econòmiques. A més, els professors jubilats 
casats també tenen major optimisme i menor depressió que aquells no casats, 
tal i com ja van observar Butterworth et al. (2006). Malgrat tot, no s’ha trobat 
evidència de que les persones casades tinguen millor salut percebuda, tal i com 
havien apuntat Westerlund et al. (2009).

Les diferències estadísticament significatives també tenen lloc en funció 
de amb qui viuen les persones, estant major l’optimisme de qui resideix amb la 
seua parella front a qui resideix sol, i major la generativitat de qui resideix amb 
la parella i el(s) fill(s) front a qui resideix sol.

Finalment, i respecte a les relacions entre la satisfacció amb la jubilació i les 
diverses variables psico-socials, moltes d’aquestes han estat significatives i de 
gran tamany. En primer lloc, destaquen quatre variables que es relacionen amb 
tots els components específics de la jubilació, a saber: amb la salut percebuda, , 
l’optimisme i el creixement personal, de manera significativa i positiva, i amb la 
depressió, significativa i negativament. Aquesta evidència contradiu estudis com 
el d’Alavinia i Burdorf (2008) o Dave, Rashad i Spasojevi (2008), que vinculaven 
la jubilació amb la pobra salut percebuda, a més de problemes de salut mental, 
mentre que reforça la idea que el procés de jubilació pot tindre lloc amb índexs 
adequats de benestar psicològic (Drentea, 2002; Mein, Martikainen, Hemingway, 
Stansfeld i Marmot, 2003).

Altres components que semblen intervindre a la satisfacció amb el procés 
de jubilació, encara que amb menor mesura, són la satisfacció vital, les relacions 
socials i les activitats desenvolupades. La satisfacció amb la vida s’ha relacionat 
significativa i positivament amb la satisfacció amb les activitats formatives que 
permet desenvolupar la jubilació i amb la mitjana de satisfacció total. Sense 
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pretendre menystindre la rellevància que sembla tindre la satisfacció amb la vida 
al procés de jubilació, el cert és que, en aquest context, no ha estat una de les 
característiques que millor defineix el nou perfil de jubilat (Lizaso, Sánchez de 
Miguel i Reizabal, 2008). Per la seua banda, les relacions socials també semblen 
relacionar-se positivament amb un millor procés de jubilació (Yanguas, 1998), 
relacionant-se amb la satisfacció amb les relacions socials i familiars, les acti-
vitats formatives i la mitjana ponderada de satisfacció total. El paper reservat 
a les activitats desenvolupades durant la jubilació, sembla que, en la línia del 
trobat per Madrid i Garcés de los Fayos (2000) i Vega i Bueno (2000), és com a 
facilitador del procés d’adaptació a la jubilació, donat que aquestes es relacionen 
significativa i positivament amb la satisfacció amb el procés de jubilació en ge-
neral, el temps lliure, les relacions familiars i la mitjana ponderada de satisfacció 
total. La generativitat, per exemple, es relaciona sobretot amb la satisfacció amb 
el temps lliure, les relacions socials i familiars i les activitats formatives, estant 
aquestes relacions vinculades amb la seua definició com «la preocupació per 
establir i guiar la nova generació» (Erikson, 1963, p. 267).

Algunes idees claus es desprenen dels resultats d’aquest estudi. D’una banda, 
es pot afirmar que els professors jubilats de la UV enquestats segueixen un procés 
de jubilació exitós, amb alts índexs de satisfacció amb els diversos components 
del procés. Aquesta elevada satisfacció va acompanyada, a més, d’altes puntua-
cions en les variables de benestar psicològic, físic i social. D’altra banda, es pot 
afirmar que la població estudiada ofereix un patró de satisfacció amb la jubilació 
similar al deduït de la literatura acumulada: les membres d’APRJUV tenen major 
satisfacció amb les relacions socials que els permet desenvolupar la jubilació 
que els homes, estant la condició de casat el millor indicador sòcio-demogràfic 
de satisfacció amb la jubilació i optimisme, i la solteria un indicador d’índexs 
més alts de depressió. Finalment, i segons l’evidència recollida, les variables 
psico-socials que millor prediuen la satisfacció amb la jubilació en el context 
estudiat són la salut percebuda, l’optimisme i el creixement personal, mentre 
que la depressió prediu menor satisfacció. En funció del component específic 
de la satisfacció que es vullga predir, s’afegiran a aquestes variables d’altres, 
excepte per l’auto-acceptació, l’autonomia i la resiliència, que no s’associen a 
la satisfacció amb el procés de jubilació, en aquest cas.

Aquest estudi presenta diverses limitacions. Entre aquestes, cal destacar el 
tamany mostral, excessivament menut, que no ha permés que moltes relacions 
entre variables ixquen a la llum, ni aplicar anàlisis estadístiques multivariades, 
més indicades que les bivariades per a dur a terme l’estudi de relacions entre 
diverses variables. També la falta d’acord a la literatura sobre les mesures em-
prades per avaluar les variables estudiades, no permet realitzar comparacions 
definitives entre estudis. Malgrat tot, la present investigació presenta també 
fortaleses. Tot i la dimensió modesta de la mostra, moltes relacions han resultat 
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estadísticament significatives, la qual cosa indica la importància i adequació de 
les variables estudiades, i dóna més suport als resultats obtesos. A més, es tracta 
d’un estudi extensiu, que ofereix una visió ampla del procés de jubilació dels 
professors jubilats de la Universitat de València membres d’APRJUV. Finalment, 
la peculiaritat de la població estudiada, el col·lectiu de professors universitaris 
jubilats, i la falta d’estudis sobre dita població, afegeixen valor a la investigació.

Les limitacions fins ací expressades, junt amb les troballes presentades, 
són les pautes que hauran de guiar les futures recerques en el camp d’estudi del 
procés de jubilació en general, i del professorat universitari jubilat en particular.
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