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Badania

Justyna CherChowska 

zadowolenie z życia oSóB StarSzych 
w świetle zagadnień teoretycznych 
i Badań w polSce 

aBStrakt

Artykuł jest pracą poglądową dotyczącą problematyki zadowolenia z  życia 
seniorów. Osiągnięcie optymalnego poziomu zadowolenia przez osoby star-
sze jest obecnie bardzo trudne z uwagi na zmienną rzeczywistość i  trudno-
ści dostosowania się do niej. Nie możemy pominąć zmian w funkcjonowaniu 
seniorów. Są one skutkiem postępującego procesu starzenia się, opuszczenia 
przez rodziny, złych warunków socjalno-bytowych czy braku właściwej opieki 
medycznej. Uwarunkowania te skłaniają do refleksji nad stanem faktycznym 
poczucia zadowolenia z życia badanej grupy.
Celem artykułu jest wyjaśnienie pojęcia zadowolenia z  życia, ukazanie ter-
minów mu pokrewnych oraz ich podobieństw i  różnic znaczeniowych; roz-
poznanie i  interpretacja współczesnych teorii zadowolenia z  życia, ukazanie 
różnorodności ujęć metodologicznych i relacyjności w prowadzeniu badań nad 
zadowoleniem z  życia seniorów. Zamysłem jest również podkreślenie istoty 
badań nad zadowoleniem z życia osób starszych w społeczeństwie i budowanie 
sprzyjającej polityki senioralnej. Zbieraniu danych posłużyła metoda analizy 
treści opracowań naukowych z zakresu nauk społecznych. 
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dobrostan, jakość życia, teorie zadowo-
lenia z życia, badania, seniorzy 

wStęP

W XX i XXI w. obserwujemy gwałtowne zmiany w funkcjonowaniu 
społeczeństw. Jest to wynik znacznego postępu naukowo-techno-

logicznego oraz zmian kulturowych. Przemiany te mają ogromny wpływ na 
funkcjonowanie osób starszych, na ich zadowolenie z życia. Liczne i gwał-
towne przeobrażenia powodują u seniorów trudności adaptacyjne. Jest to 
spowodowane tym, że mają oni już ugruntowany system wartości, sposób 
myślenia i działania oraz patrzenia na otaczający ich świat (Hałas, 2001, 
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s. 80). Trudno jest im funkcjonować w czasach współczesnych, dla których 
charakterystyczne są pogoń za karierą, sukcesami życiowymi oraz ogromna 
zmienność i nieprzewidywalność. Zmiany te są praktycznie nieodczuwal-
ne przez ludzi młodych. Natomiast dla ludzi starszych współczesność jest 
ogromną barierą w satysfakcjonującym funkcjonowaniu, ponieważ wycho-
wali się w tradycyjnej, uporządkowanej, przewidywalnej i bezpiecznej rze-
czywistości (Pikuła, 2016, s. 14, 15). 

Istotna i zasadna staje się więc refleksja nad tym, czy seniorzy są w sta-
nie dostosować się do płynnej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, tak by 
życie było dla nich satysfakcjonujące. Natomiast brak dostosowania się 
do warunków życia będzie skutkować wykluczeniem z  życia społeczne-
go, kulturalnego i  gospodarczego. Wywoła to również stany frustracji, 
zwątpienia i  poczucia egzystowania w  mniej wartościowej rzeczywisto-
ści (Szymański, 2013, s.  123). W  wyniku takiej sytuacji osoby starsze 
nie będą w stanie zaspokajać w pełni swoich potrzeb. Pojawi się również 
niechciana zmiana funkcjonowania i zamknięcie we własnym odizolowa-
nym świecie i życiu. 

Należy także zwrócić uwagę na starość jako fazę życia, która niesie za 
sobą zmiany biologiczne, psychiczne i społeczne, związane m.in. z utratą 
sił fizycznych, pojawieniem się gorszego stanu zdrowia, osłabieniem psy-
chomotoryki, zmianą form aktywności społecznej i  towarzyskiej (Orze-
chowska, 2001, s.  11–15). Człowiek starszy, który staje w  obliczu tych 
zmian, musi podjąć działania o charakterze przystosowawczym. Są one 
uzależnione od cech osobowości, doświadczeń zdobytych podczas całego 
życia oraz od typu planu życiowego (Szatur-Jaworska, 2006, s. 59, 60). 
Skuteczność tych działań ma ogromny wpływ na stopień zadowolenia 
z życia.

Współczesnych seniorów w większym stopniu niż kiedyś dotyka również 
samotność. Przyczynami takiej sytuacji mogą być m.in. złe wychowanie 
dzieci, skutkujące brakiem odpowiedzialności, oraz emigracje utrudniające 
pomoc starym rodzicom i opiekę nad nimi. Zmniejsza się szansa na reali-
zację funkcji opiekuńczej przez młodsze pokolenia (Leszczyńska-Rejchert, 
2010, s. 90). Spowodowane to jest także obniżeniem przyrostu naturalne-
go, a co za tym idzie – mniejszą liczbą dzieci i młodzieży w stosunku do 
większej liczby osób dorosłych i seniorów. Efektem tego jest swoiste osiero-
cenie na starość, poczucie osamotnienia, izolacja społeczna. 

Należy wyjaśnić, że poziom zadowolenia z życia jest wynikiem indy-
widualnej poznawczej i  emocjonalnej oceny własnej egzystencji. Ocena 
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ta jest oparta na wielu czynnikach kształtujących poczucie zadowolenia 
z życia. Należą do nich m.in.: warunki społeczno-polityczne, opieka me-
dyczna, zaspokojenie potrzeb, warunki materialne, cechy osobowości, 
aspiracje.

Wszystkie wymienione elementy, składające się na poczucie zadowolenia 
z życia seniorów, mogą stać u podstaw analiz badawczych tego zagadnienia. 
Przyczyni się to do wzbogacania, planowania i wdrażania działań służących 
lepszemu i godnemu funkcjonowaniu seniorów w strukturach społecznych. 
Dzięki temu będą odczuwać w sposób pełny własną podmiotowość, spraw-
czość i partycypację społeczną. 

Metodologia PrzeProwadzonych analiz 
teoretycznych

Przeprowadzonym analizom teoretycznym towarzyszyło kilka celów. Są 
one następujące: 
•	 wyjaśnienie pojęcia zadowolenia z życia, ukazanie terminów mu po-

krewnych oraz ich podobieństw i różnic znaczeniowych;
•	 rozpoznanie i interpretacja współczesnych teorii zadowolenia z życia; 
•	 ukazanie różnorodności ujęć metodologicznych i relacyjności w pro-

wadzeniu badań nad zadowoleniem z życia seniorów;
•	 podkreślenie znaczenia i wartości badań nad zadowoleniem z życia 

osób starszych w społeczeństwie i budowaniu sprzyjającej mu polity-
ki senioralnej. 

Problemami sformułowanymi na potrzeby analiz teoretycznych były: 
•	 Jak definiowane jest pojęcie zadowolenia z  życia i  terminy mu po-

krewne? 
•	 Jakie są podobieństwa i różnice znaczeniowe tych pojęć? 
•	 Jak współczesne teorie naukowe wyjaśniają poczucie zadowolenia 

z życia przez człowieka? 
•	 W  jaki sposób badacze wyjaśniają i  opisują zadowolenie z  życia 

współczesnych seniorów?
Metodą, jaka posłużyła przygotowaniu artykułu, jest analiza treści 

(Szczepaniak, 2012, s. 84) książek i artykułów naukowych z zakresu nauk 
społecznych dotyczących obszaru zadowolenia z życia według wymienio-
nych powyżej kryteriów. 
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zadowolenie z życia i Pojęcia Pokrewne 
Do analizy podjętej problematyki niezbędne jest wyjaśnienie pojęcia za-
dowolenia z życia. Tadeusz Mądrzycki (1992, s. 209) wskazał, że „zado-
wolenie to stan dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. «Dobre 
zadowolenie» wraz z nadzieją i pozytywnymi oczekiwaniami dotyczący-
mi przyszłości można utożsamić z  tzw. osobowym optymizmem, nato-
miast złe samopoczucie – brak nadziei, negatywne oczekiwania – z pe-
symizmem”. Uwarunkowaniami optymizmu osobowego są temperament 
i  realizacja celów przez człowieka. W literaturze wymieniany jest także 
optymizm społeczny, który odnosi się do sytuacji społecznej, politycznej 
i socjalnej, w której żyje człowiek oraz jego oczekiwań dotyczących przy-
szłości (Skrzypińska, 2002, s. 106).

Natomiast zdaniem Franka M. Andrewsa i Stephena B. Withey’a (1976) 
na zadowolenie z życia składają się trzy elementy: ocena satysfakcji z życia, 
emocje pozytywne i emocje negatywne. Ocena satysfakcji z życia jest zwią-
zana z poznawczą analizą wydarzeń, które wystąpiły w przeszłości danej 
osoby. Polega na ewaluacji dobrych i  złych momentów życia. Pojawia się 
wówczas ogólna ocena dotychczasowych przeżyć – pozytywna lub nega-
tywna – co jest uzależnione od charakteru pojawiających się w życiu wyda-
rzeń. Doświadczanie emocji pozytywnych i negatywnych, przeszłych lub 
teraźniejszych, nie jest zależne od częstości ich pojawiania się w poszczegól-
nych okresach i terminach życia. Badacze ci stwierdzili, że do poczucia za-
dowolenia z życia jest potrzebny brak emocji negatywnych i pojawienie się 
emocji pozytywnych, przy czym brak emocji negatywnej nie oznacza obec-
ności emocji pozytywnej. Przeżywanie emocji pozytywnej, emocji o wy-
sokiej intensywności wywołuje radość i zadowolenie z życia, przeżywanie 
emocji o niższym nasileniu powoduje spokój i równowagę. Natomiast prze-
żywanie negatywnej emocji o dużej intensywności jest przyczyną depresji 
i negatywnego odczucia. Przeżywanie emocji negatywnej o niskiej inten-
sywności może prowadzić do melancholii (Skrzypińska, 2002, s. 108–109). 

Pojęciem związanym z zadowoleniem z życia jest dobrostan. Zdaniem 
Janusza Czapińskiego (2004) jest to subiektywnie postrzegana lub odczu-
wana własna pomyślność. Przejawem dobrostanu jest odczuwany subiek-
tywnie pozytywny bilans doświadczeń, który znajduje swój wyraz na pozio-
mie poznawczym (pozytywna ocena jakości własnego życia i perspektyw) 
i na poziomie emocjonalnym (przewaga przyjemnych doznań). Dobrostan 
psychiczny, zgodnie z cebulową teorią szczęścia, składa się z trzech pozio-
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mów: woli życia, ogólnego dobrostanu psychicznego (zadowolenie z życia 
jako całości) i  satysfakcji cząstkowych (sądy i  odczucia odnoszące się do 
poszczególnych dziedzin życia, do obiektywnych wydarzeń i warunków ży-
cia). Pod pojęciem obiektywnych warunków życia autor rozumie elementy 
życia, m.in.: relacje rodzinne, zasobność finansową, relacje interpersonalne, 
zdrowie, warunki mieszkaniowe, miejsce zamieszkania, sposób spędza-
nia czasu wolnego (Czapiński, 1994, s.  13, 14). Wymienione trzy kom-
ponenty dobrostanu mają zróżnicowany poziom odporności na czynniki 
zewnętrzne. Im bardziej negatywne doświadczenie, tym głębsze i poważ-
niejsze zmiany następują w psychice człowieka. Na negatywne doświadcze-
nia najbardziej narażony jest poziom trzeci, który na szczęście regeneruje 
się najszybciej. Kiedy pojawiają się zdarzenia traumatyczne, narażona jest 
wola życia. Aby się nie poddać, konieczna jest energia życia, którą człowiek 
czerpie z czynników wewnętrznych tkwiących w jego predyspozycjach (Za-
torski, 2002, s. 135). Poczucie szczęścia, według Mateusza Zatorskiego, jest 
podstawą aktywności człowieka w zmaganiach ze zdarzeniami życiowymi, 
a jego obecność osoba odczuwa dzięki przewadze pozytywnych postaw wo-
bec świata (inklinacji pozytywnej). Natomiast jego odczuwalny brak jest 
wynikiem postawy związanej ze zwracaniem dużej uwagi na ból i zło (efekt 
negatywności). Należy też zauważyć, że jesteśmy wyposażeni w umiejęt-
ność szybkiego odradzania się poczucia szczęścia, pomimo pojawiania się 
traumatycznych wydarzeń (efekt feniksa) (Skrzypińska, 2002, s. 104, 105). 

Kolejnym pojęciem związanym z zadowoleniem z życia jest satysfakcja. 
Wiąże się ona z przeżywaniem osiągnięć, które przyczyniają się do rozwo-
ju osobowości poprzez konieczność podejmowania przez człowieka duże-
go wysiłku podczas wykonywania działań wartościowych i pokonywania 
trudności. Optymalne doświadczenie jest podstawą samoświadomości 
i uczestnictwa w decydowaniu o treści własnego życia i szczęścia. Mierni-
kiem jakości życia jest to, na ile człowiek zbliża się do wyznaczonego celu. 
Człowiek, gdy cel nie zostaje osiągnięty, staje się zgorzkniały i rozgoryczo-
ny. Natomiast, gdy cel jest realizowany chociaż w części, staje się szczęśliwy 
i usatysfakcjonowany. Szczęście jest stanem, do którego trzeba się przygoto-
wać, a kiedy się je osiągnie, należy je propagować (Csíkszentmihályi, 1996, 
s. 17, 19, 39, 90). Nieco inaczej satysfakcję życiową ocenia Małgorzata Ha-
licka (2004). Pojęcie to definiuje jako „zbilansowaną ocenę czynnikową, na 
którą składa się ocena obecnego życia oraz życiowych dokonań”. Dorobek 
życiowy jest oceniany w kontekście oceny przeszłości, tj. dzieciństwa, dora-
stania, życia małżeńskiego, rodzinnego, kontaktów społecznych, form spę-
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dzania czasu wolnego, aktualnej sytuacji życiowej. Zadowolenie z obecnego 
życia odnosi się do stopnia zadowolenia z czynników obiektywnych (stan 
zdrowia, sytuacja rodzinna, kontakty interpersonalne, sytuacja finansowa 
i mieszkaniowa) i subiektywnych (niepokój, zatroskanie, poczucie osamot-
nienia) elementów życia. W podejściu tym brana jest pod uwagę również 
perspektywa czasowa (tamże, s. 71). 

Ostatnim pojęciem zbliżonym do interesującego nas „zadowolenia z ży-
cia” – jest jakość życia. Interdyscyplinarny charakter jakości życia powo-
duje jej wielowymiarowość interpretacyjną. W dociekaniach badawczych 
występuje zazwyczaj wartościująca ocena tej kategorii, np. poziom niski lub 
wysoki, rzadziej mówi się o jej różnych aspektach. 

Jakość życia może być ujmowana subiektywnie lub obiektywnie. Takie 
interpretacje uwzględniają jej związki z  systemem aksjologicznym, będą-
cym przesłanką odwołań do polityki społecznej lub systemu wartości danej 
osoby. W szerokim i wąskim ujęciu zwykle jakość życia odnosi się do wa-
runków obiektywnych, m.in. sytuacji ekonomicznej, warunków mieszka-
niowych, oraz do warunków subiektywnych, m.in. samopoczucia i oceny 
warunków życia (Mariański, 1993, s. 60). Jakość życia odnosi się również 
do rozwoju człowieka i  realizacji przez niego aspiracji i  celów życiowych 
zgodnie z jego przyjętymi wartościami i oczekiwaniami. Jest też nazywana 
satysfakcją z dobrego życia dzięki takim wartościom, jak: wolność, odpo-
wiedzialność, odwaga, godność, poszukiwanie sensu (Daszykowska, 2010, 
s. 68, 70). W analizie jakości życia jest uwzględniana również perspektywa 
czasowa, związana ze złymi i dobrymi doświadczeniami z przeszłości i ich 
obecnością w teraźniejszych wartościach oraz w działaniach (Ostrouch-Ko-
walska, 2000, s. 88, 89). Jakość życia rozpatrują również ekonomiści pod 
względem poziomu materialnych warunków życia i warunków środowisko-
wych, m.in. dostępności i poziomu dóbr i usług (Kolman, 2002, s. 236). 
Do oceny jakości życia używa się więc różne klasyfikacje jej wskaźników, 
np.: dobrostan fizyczny, dobrostan finansowy i materialny, dobrostan oso-
bisty, dobrostan społeczny, życiowa satysfakcja, cel życia, dobrostan este-
tyczny, dobre samopoczucie, dobrostan moralny, radość życia, życie teraź-
niejszością, duchowość (Baumann, 2006, s. 169). 

Związek zadowolenia z  życia i  jakości życia jest więc zauważalny nie 
tylko na poziomie definiowania tych pojęć, lecz także na poziomie analizy 
wskaźników. Zadowolenie z życia i jakości życia mają również wspólne su-
biektywne i obiektywne determinanty, takie jak: zaspokojenie potrzeb ma-
terialnych i duchowych, poziom przygotowania do pełnienia ról społecz-
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nych, środowisko materialne, stan zdrowia, kontakty społeczne, pozytywne 
emocje, zdrowie psychiczne, rozwój i aktywność. Czynniki te wpływają na 
siebie, kształtując bieg życia człowieka na wielu płaszczyznach, i decydują 
o stosunku człowieka do niego samego oraz do jego otoczenia. 

Zadowolenie z życia nie jest związane tylko z uczuciami przyjemnymi, 
ale również ze stanami smutku i przykrości. Doświadczanie pozytywnych 
i negatywnych stanów kształtuje osobowość, a  co za tym idzie – rozwój 
człowieka. Na jego poziomie osoba doświadcza stanów dezintegracji (zwią-
zanych z negatywnymi przeżyciami i naruszeniem harmonii psychicznej) 
i integracji (przeżycia pozytywne i równowaga psychiczna). Ich wzajemne 
współwystępowanie jest warunkiem wielokierunkowego i zrównoważone-
go rozwoju człowieka. Przeżywanie cierpienia i odpowiedni do niego stosu-
nek umożliwiają człowiekowi przejście na wyższy poziom rozwoju (Daszy-
kowska, 2007, s. 39, 40). Związki te są zauważalne również w przyczynach 
różnic w przeżywaniu tych samych sytuacji oraz ogólnych prawidłowości 
procesów powstawania źródeł, kryteriów i wymiarów dobrostanu. 

teorie naukowe wyjaśniające zjawiSko zadowolenia 
z życia i jego wSkaźniki 
Współcześnie w naukach społecznych wyróżnia się wiele teorii, które mogą 
być podstawą badań nad zadowoleniem z życia seniorów. Przykładami tego 
rodzaju teorii są: holistyczna teoria Davida Felce’a i  Jonathana Perry’ego 
(1995), wielowymiarowa personalistyczno-egzystencjalna koncepcja Marii 
Straś-Romanowskiej (2005), teoria dobrostanu Martina E.P.  Seligmana 
(2011) oraz filozoficzna teoria szczęścia Władysława Tatarkiewicza (1990). 
Wybór niniejszych teorii naukowych był podyktowany chęcią ukazania 
różnorodności perspektyw postrzegania zadowolenia z  życia w  naukach 
społecznych: pedagogice, socjologii, filozofii i psychologii. 

Zgodnie z koncepcją Felce’a i Perry’ego (1995, s. 51–57) na zadowolenie 
z życia składają się: obiektywne warunki życia, subiektywne odczucie do-
brostanu (poczucie zadowolenia), wartości osobiste i aspiracje. Ogniwami 
wyznaczającymi jakość życia są: dobrostan fizyczny (brak chorób, zdro-
wie i  sprawność fizyczna, bezpieczeństwo osobiste), dobrobyt materialny 
(zasoby finansowe, wysokość dochodu, stan posiadania, jakość miejsca za-
mieszkania, możliwości transportu i bezpieczeństwo socjalne), dobrostan 
społeczny (dobre relacje społeczne, rodzinne, wsparcie i akceptacja), rozwój 
i aktywność (edukacja, możliwości decydowania i wyboru oraz aktywne-
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go udziału w życiu), emocjonalny dobrostan (ogólny nastrój, zdrowie psy-
chiczne, samoocena i  przekonania). Wymienione elementy zadowolenia 
z życia są ważne na poziomie określonym przez system wartości osobistych, 
aspiracje i znaczenia subiektywne nadawane im przez człowieka. Zadowo-
lenie z  życia rozpatruje się również w modelu relacyjnym (Derbis, 2000, 
s. 48). Podejście to sugeruje etnograficzne jego rozpatrywanie. Wskazuje, że 
znaczenia zadowolenia z życia należy poszukiwać w relacji między środo-
wiskiem życia i jego odczuwaniem przez jednostkę według następujących 
kryteriów: przychód, środowisko życia (dom), zdrowie, edukacja (wykształ-
cenie), porządek społeczny, przynależność społeczna, rekreacja i czas wolny. 
Podejście to dąży do zrekonstruowania struktury prawidłowości doświad-
czania życia. Źródeł zadowolenia z życia w modelu relacyjnym należy do-
szukiwać się w ich obiektywności i subiektywności. Obiektywne mogą to 
być wielowymiarowe i wielowartościowe warunki zewnętrzne i wewnętrz-
ne. Natomiast subiektywność dotyczy przeżywania tych warunków i wła-
snych procesów psychicznych. 

Kolejnym przykładem teorii rozpatrywania zadowolenia z  życia jest 
wielowymiarowa personalistyczno-egzystencjalna koncepcja Marii Straś-
-Romanowskiej. Ujmuje ona zadowolenie z życia w kategoriach egzysten-
cjalnych nawiązujących do nurtu personalizmu. Poczucie jakości życia jest 
uzależnione od przeżywania świata i siebie w świecie, pozostawania w re-
lacji dialogu z innymi, działania celowego i twórczego rozwoju osobowo-
ści. Proces poznawczy przeżywania świata i siebie jest „złożony, całościo-
wy, nieredukowalny, angażujący wszystkie funkcje psychiczne, zarówno 
emocjonalne, jak i  intelektualne, obrazowe i  symboliczne” (Straś-Ro-
manowska, 2005, s. 267). Częścią tego procesu jest myślenie refleksyjne 
i ujawniająca się wraz z wiekiem umiejętność wydawania subiektywnych 
ocen. Natomiast efektem przeżywania świata jest nadawanie treściom 
poznawczym znaczeń i wartości. Na jakość życia, zdaniem autorki, skła-
dają się strefa psychofizyczna, psychospołeczna i  podmiotowa. Tworzą 
one całościowy obraz człowieka. Poszczególne strefy są dynamizowane 
przez odpowiadające im typy rozwoju. Zatem strefa psychofizyczna jest 
dynamizowana przez rozwój przypadkowy, psychospołeczna przez rozwój 
adaptacyjny, podmiotowa przez samorealizację, a  metafizyczna – przez 
rozwój duchowy (tamże, s. 21).

Teoria dobrostanu Martina E.P. Seligmana głosi, że jest on złożony z kil-
ku wymiernych elementów. Każdy z elementów jest czymś realnym i żaden 
z nich osobno nie określa go sam w sobie. Elementami składającymi się na 
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dobrostan są: pozytywne emocje, pochłonięcie, sens, pozytywne związki 
i osiągnięcia. Składniki dobrostanu muszą cechować się trzema właściwo-
ściami: przyczyniać się do poprawy samopoczucia, wielu ludzi musi go po-
szukiwać dla niego samego, musi dawać się zdefiniować i zmierzyć niezależ-
nie od pozostałych elementów (Seligman, 2011, s. 30–43).

Analizując pojęcie zadowolenia z życia, należy ukazać również ujęcie 
filozoficzne Władysława Tatarkiewicza (1990, s.  21–22), który ujmuje 
szczęście jako „stan zadowolenia z życia wziętego w całości”. Warunkiem 
jego osiągnięcia jest uzyskanie dodatniego bilansu życiowego. Autor 
ukazuje cztery sposoby interpretacji szczęścia: doznawanie pomyślnych 
wydarzeń, dodatnich przeżyć wewnętrznych przez jednostkę, posiadanie 
największej miary dóbr dostępnej człowiekowi oraz zadowolenie z życia 
(tamże, s. 21–22, 71–72).

Jeszcze inną perspektywę pojmowania zadowolenia z życia ukazuje cebu-
lowa teoria szczęścia Janusza Czapińskiego (1994). Autor łączy w niej nurt 
hedonizmu i  eudajmonizmu, tworząc teorię homeostatyczną. Dobrostan 
jest tu rozumiany jako przyczyna pomyślności życiowej. Teoria ukazuje, 
że jest możliwe połączenie hedonistycznej miary dobrostanu, dotyczącej 
nastroju, bilansu doznań emocjonalnych, poczucia satysfakcji, z miarą eu-
dajmonistyczną, która odnosi się do poczucia sensu życia, potrzeb, hierarchii 
wartości, najważniejszych celów życiowych i filozofii życiowej. Czapiński 
wymienia trzy obszary, które składają się na poczucie zadowolenia z życia. 
Pierwszym, najgłębszym i genetycznie zdeterminowanym, jest wola życia. 
Jest to obiektywny i nieuświadomiony standard, którego wahania są zależ-
ne od czynników wewnętrznych (wzrost) i czynników zewnętrznych (spa-
dek). Wola życia stanowi punkt wyjścia odczuwania szczęścia jako atraktor. 
Zadaniem atraktora jest zapobieganie obniżaniu się subiektywnego ujęcia 
woli życia i przywracanie go w efekcie doświadczanych nieszczęść do typo-
wego dla danej osoby poziomu. Drugi element to dobrostan subiektywny 
zawierający eudajmonistyczne (np. poczucie sensu życia) i  hedonistyczne 
(bilans emocjonalny i ogólne satysfakcje) cechy. Ostatnim poziomem, jed-
nocześnie najbardziej zewnętrznym, są bieżące doświadczenie afektywne 
i  satysfakcje cząstkowe, które odnoszą się do najważniejszych przestrzeni 
życiowych (Czapiński, 2004). Wymienione aspekty szczęścia w zróżnico-
wanym stopniu są podatne na zmianę. Odzwierciedlają też konsekwencje 
zdarzeń życiowych. Człowiek dokonuje ich emocjonalnej i poznawczej oce-
ny, a w związku z tym poczucie szczęścia ulega ciągłym zmianom. Następ-
nie skutki zdarzeń wyznaczają ogólne poczucie szczęścia, które może ulegać 
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zmianom w przypadku ciągle działających czynników. Natomiast wola ży-
cia, stanowiąca rdzeń poczucia szczęścia, nie ulega zmianie pod wpływem 
zdarzeń, co powoduje stabilizację jednostki. Konstruktywne funkcjono-
wanie woli życia jest możliwe nawet w przypadku obniżenia się bieżącego 
i uogólnionego zadowolenia z życia. Element ten jest kluczowym czynni-
kiem wyznaczającym ogólny poziom szczęścia, w związku z czym bieżą-
ce zdarzenia mają relatywnie mały udział w  jego ustalaniu się. Zgodnie 
z prezentowanym przez Janusza Czapińskiego poglądem model zmienności 
odczuwania szczęścia stanowi efekt działania dwóch niezależnych od siebie 
miar regulacji afektywnego stanu organizmu, gdzie pierwsza z nich, ogólne 
poczucie szczęścia, opiera się na wewnętrznej stymulacji, czyli woli życia, 
natomiast druga, bieżące poczucie szczęścia, jest warunkowana wskaźnika-
mi zewnętrznymi. Ogólne poczucie szczęścia i bieżące poczucie szczęścia 
dają jednostce możliwość doraźnego odpowiadania na zdarzenia, przy jed-
noczesnym utrzymaniu takiego poziomu samopoczucia, jakie pozwala na 
działalnie bez względu na bieżące zdarzenia. W związku z  tym szczęście 
jest dynamicznym mechanizmem adaptacyjnym organizmu, cechującym 
się z jednej strony emocjonalną elastycznością, a z drugiej – emocjonalną 
stabilnością (tamże).

Wymiar eudajmonistyczny dobrostanu ogólnego wynika z poznawczej 
transformacji doświadczeń, zależnej od stylu atrybucji przyczynowej, celów 
życiowych, systemu wartości, wiedzy itd. Jednostka może postrzegać wła-
sne życie jako celowe, sensowne i wartościowe mimo negatywnego bilansu 
doświadczeń emocjonalnych. Poczucie znaczenia i  sensu życia nie zawsze 
jest zgodne z dobrostanem w ujęciu hedonistycznym. W ujęciu eudajmo-
nistycznym dążenie do szczęścia oznacza zarówno pożytek dla innych, jak 
i stanowi motyw prospołeczny. Osoba kierująca się jedną z kardynalnych 
cnót nie naruszy interesów grup, z którymi się utożsamia. Natomiast dą-
żenie do szczęścia w  wymiarze hedonistycznym może być osiągane tak-
że przez realizowanie działań korzystnych lub niekorzystnych dla innych, 
w momencie kiedy jednostka przyjmuje eudajmonistyczną koncepcję szczę-
ścia i istotne są dla niej efekty działań, a nie trwałe zwiększanie przyjem-
ności. Złudzenie postępu hedonistycznego nie jest z założenia aspołeczne. 
Wynika z  przeceniania wpływu zakładanych zdarzeń pozytywnych na 
emocjonalny dobrostan. Natomiast złudzenie patetyczne wynika z przece-
niania psychologicznych skutków przewidywanych zdarzeń negatywnych, 
ponadto z dostrzegania przez postronnego obserwatora jedynie dla niego 
dostrzegalnych obiektywnych wskaźników sytuacji życiowej. Jednostka 
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nie zawsze podczas takiej oceny może uwzględnić różnorodne działania 
zaradcze i  mechanizmy adaptacyjne wyznaczające podtrzymywanie do-
brostanu na poziomie wyznaczonym przez wrodzony atraktor szczęścia. 
Przecenianie psychologicznych skutków zdarzeń negatywnych jest więk-
sze niż pozytywnych. Złudzenie hedonistyczne wynika z  przeceniania 
zakładanych skutków zdarzeń pozytywnych. Natomiast źródeł złudzenia 
patetycznego można poszukiwać w  tym, że negatywne zdarzenia, jakich 
doświadczają inni ludzie, nie są dla osoby obserwującej odpowiednikiem 
strat doświadczalnych, a  bardziej przewidywalnych. Efekty doświadczeń 
negatywnych są bardzo często przeceniane. Atraktor szczęścia działa naj-
skuteczniej i najszybciej w najgłębszym poziomie – woli życia. W związku 
z tym jest ważnym elementem ochrony życia w niedogodnych warunkach. 
Zapobiega trwałemu obniżeniu się poziomu motywacji do działania, co 
służy zapewnieniu bezpieczeństwa innym zasobom osobistym. Po jakimś 
czasie człowiek jest już niezadowolony jedynie z tych sfer życia, które uległy 
pogorszeniu, a dzięki odzyskaniu sił do podjęcia działań może zacząć po-
prawiać elementy, które go nie satysfakcjonują. 

Autor pokazuje, że zamiana dobrostanu psychicznego w kierunku pozy-
tywnym jest uzależniona od czynników wewnętrznych, natomiast zmiana 
negatywna jest warunkowana czynnikami zewnętrznymi. Zgodnie z  ce-
bulową teorią szczęścia wola życia jest najgłębszym i najmniej podatnym 
na zmiany źródłem pozytywnej postawy wobec życia. Spadek jej poziomu 
jest zależny od czynników zewnętrznych, podobnie jak spadek dobrosta-
nu w wymiarze ogólnych ocen życia. Natomiast jej wzrost jest zależny od 
czynników wewnętrznych o wiele bardziej niż wzrost ogólnego dobrosta-
nu (zależnego w  stopniu umiarkowanym od poprawy obiektywnych wa-
runków życia). Podniesienie poziomu dobrostanu psychicznego jest prostą 
funkcją jego poprzedniego obniżenia się.

Model ten zakłada, że (Czapiński, 2004, s. 9):
•	 „Ludzie nie muszą mieć jakiegoś szczególnego powodu, aby czuć się 

szczęśliwymi, muszą natomiast mieć istotny powód, aby czuć się nie-
szczęśliwymi;

•	 Poczucie nieszczęścia jest zazwyczaj stanem przejściowym i  więk-
szość ludzi ciężko doświadczonych przez los odzyskuje pozytywną 
postawę wobec życia w stosunkowo niedługim czasie; 

•	 Czynniki, które w powszechnym mniemaniu powinny być źródłem 
osobistego szczęścia lub nieszczęścia, nie mają żadnego lub bardzo 
ograniczone znaczenie dla trwałego ogólnego zadowolenia z życia”. 
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Zakładana w prezentowanym ujęciu struktura szczęścia powinna ce-
chować się stabilnością w przekroju kulturowym. Można stwierdzić, że 
ludzie bez względu na miejsce zamieszkania charakteryzują się najbar-
dziej pozytywną postawą wobec życia w aspekcie woli życia. Natomiast 
najmniej pozytywną postawę będą przejawiać w zakresie odnoszącym się 
do najgorszych obszarów satysfakcji cząstkowych. Należy wskazać tak-
że, że poszczególne poziomy składające się na strukturę szczęścia powin-
ny cechować się różną stałością w  przekroju kulturowym i  czasowym. 
W  związku z  tym wskaźniki woli życia mają największą stałość, nieco 
mniejszą – zmiany ogólnego dobrostanu, a najmniejszą – poziom satys-
fakcji cząstkowych.

Przegląd PolSkich badań nad zadowolenieM z życia 
Seniorów

Prezentowane w tekście przykłady badań przedstawiają różnorodne podej-
ścia teoretyczne i metodologiczne do zgłębiania zagadnienia zadowolenia 
z życia osób starszych po 2000 r. Współcześnie naukowcy do poznania sta-
nu faktycznego zadowolenia z życia wykorzystują kategorie interakcji mię-
dzyludzkich, zaspokajania potrzeb materialnych i  bytowych oraz przeja-
wianej aktywności osobistej. Zadowolenie z życia w badaniach jest łączone 
z pojęciami satysfakcji życiowej, jakości życia oraz wsparcia społecznego. 
Owe badania były przeprowadzane w środowiskach otwartych i zamknię-
tych. Zbieraniu danych posłużyły modele: ilościowy, jakościowy oraz 
triangulacyjny. Świadczy to o istocie eksploracji problematyki zadowolenia 
z życia osób starszych, chęci poznania jego poziomu oraz opinii i doświad-
czeń seniorów w tym zakresie. Różnorodność tę pokazuję w wymienionych 
przykładach badań polskich naukowców. 

Przykładem badań nad zadowoleniem z życia jest m.in. projekt, przepro-
wadzony przez Małgorzatę Halicką, dotyczący satysfakcji życiowej senio-
rów. Celem badań było pozyskanie wszechstronnej i pogłębionej wiedzy na 
temat poczucia satysfakcji życiowej, jej uwarunkowań i wynikających stąd 
potrzeb seniorów. Badaczka przyjęła model triangulacyjny. Postępowanie 
badawcze składało się z trzech poziomów poznania: badań kohortowych, 
badań biograficznych oraz ogólnopolskich badań przekrojowych. Na każ-
dym poziomie poznania przedmiotem badań były opinie seniorów dotyczą-
ce odczuwania satysfakcji życiowej lub jej braku. Problematyka badawcza 
została sprowadzona do następujących kategorii życia człowieka: rodziny, 
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relacji społecznych, warunków mieszkaniowych, sytuacji finansowej oraz 
aktywności. Natomiast postawione problemy badawcze były następujące: 
•	 Czy ludzie starzy mogą czuć się usatysfakcjonowani życiem? 
•	 A jeśli tak, w jakim stopniu czują się usatysfakcjonowani? 
•	 Od jakich czynników zależy stopień odczuwanej satysfakcji życiowej 

człowieka starego? 
•	 Co w szczególności decyduje o satysfakcji życiowej na starość? 
•	 Jakiego rodzaju uwarunkowania osobnicze stanowią o poczuciu sa-

tysfakcji życiowej? 
•	 Jakiego rodzaju potrzeby osób starszych winny być realizowane nade 

wszystko, aby na starość mieć poczucie spełnienia i satysfakcji?
Autorka dokonuje porównania czynników, o których mowa w proble-

mach badawczych, w grupach wyróżnionych ze względu na płeć i stopień 
zaawansowania wiekowego. Innymi zmiennymi różnicującymi poczucie 
satysfakcji życiowej były: wykształcenie, stan zdrowia i sprawność lokomo-
cyjna, stan cywilny, sytuacja materialna i posiadanie dzieci. Kontekstem 
badań były kulturowe wzory zachowań przekazywane z pokolenia na po-
kolenie, koncepcja mądrości mogąca być przyczyną i skutkiem satysfakcji 
życiowej oraz czynniki społeczno-demograficzne. Punkt wyjścia stanowiły 
badania starych mieszkańców Białegostoku, należących do dwóch kohort 
wieku: 65–69 i 75–79 lat. Przebadano 400 osób, po 100 należących do 
poszczególnych kohort wieku i płci. Dobór osób do badań kohortowych 
i ogólnopolskich był losowy. Jedynie do etapu badań biograficznych dobra-
no w sposób celowy 24 probantów (Halicka, 2004, s. 72–78).

Kolejne badania nad oceną subiektywnie doznawanego wsparcia społecz-
nego seniorów a jakością ich życia prowadziły Alicja Głębocka i Małgorzata 
Szarzyńska. Badaczki rozumiały pojęcie jakości życia podobnie jak Małgo-
rzata Halicka w ujęciu satysfakcji życiowej. Natomiast wsparcie społeczne 
ujmowały jako istnienie sieci społecznej i funkcjonowanie w niej człowieka. 
W badaniach uwzględniły cztery typy wsparcia społecznego: emocjonalne, 
informacyjne, instrumentalne i  oceniające. Zależność pomiędzy jakością 
życia a wsparciem społecznym była mierzona za pomocą wskaźników: za-
dowolenia, optymizmu, poczucia koherencji. Grupę badawczą stanowili se-
niorzy powyżej 60. roku życia. Badania zostały przeprowadzone na terenie 
Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” i „Magda i Maria” oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Zbadano 73 osoby, z czego 63% sta-
nowiły kobiety. Do badania koherencji użyto „Kwestionariusza orientacji 
życiowej” Aarona Antonovsky’ego. Poziom wsparcia społecznego mierzono 
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za pomocą „Kwestionariusza Wsparcia Społecznego”, opracowanego przez 
Koniawskiego. Zadowolenie z życia zbadano przy użyciu „Skali satysfakcji 
z życia” Eda Dienera, Roberta Emmonsa, Randego Larsena i Sharon Grif-
fin w polskiej adaptacji Zygfryda Juczyńskiego. Efektem pomiaru był ogól-
ny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia. Poziom optymizmu oceniano za 
pomocą „Testu Orientacji Życiowej” Michaela Scheiera, Charlesa Carvera 
i Michaela Bridgesa w polskiej adaptacji Ryszarda Poprawy i Zygfryda Ju-
czyńskiego (Głębocka, 2005, s. 256–257).

Badaniem opinii seniorów o  jakości i zadowoleniu z życia zajmowali 
się też studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
Pracowali oni pod kierunkiem Bronisławy Dudziak. Eksploracji towa-
rzyszyło podkreślenie indywidualnych doświadczeń jednostek i wpływu 
czynników zewnętrznych na nie, co szczególnie kształtuje jakość życia. 
Przedmiotem badań był stopień zadowolenia z  życia, rozumiany w ka-
tegoriach etycznych. Prace badawcze zostały przeprowadzone techniką 
wywiadów biograficznych, przeprowadzanych wśród seniorów w  śro-
dowiskach otwartych (domu, mieszkaniu) i  środowiskach zamkniętych 
(domach pomocy społecznej). Teren badań stanowiło Podbeskidzie. 
Przeprowadzono 105 wywiadów biograficznych w środowisku otwartym 
i  75 wywiadów w  kilkunastu domach pomocy społecznej. Prezentacja 
wyników badań została ukazana na podstawie następujących obszarów 
tematycznych: samopoczucie związane z kondycją fizyczną, wspomnienia 
z  okresu pracy zawodowej i  ocena dokonań życiowych, aktualne zado-
wolenie z życia, strategie spędzania czasu wolnego i relacje interpersonal-
ne, przeżywanie upływu czasu, poczucie osamotnienia, obawy, refleksje 
i  przemyślenia na temat sensu życia. Badania ukazują, że na poczucie 
zadowolenia z życia wpływają nie tylko mierzalne obiektywne czynniki, 
lecz także ważne są czynniki subiektywne, kształtujące sytuację zdrowot-
no-społeczną i materialną. Dowiedziono również, że zmiany pojawiające 
się w jednostkach związane z upływem czasu, tj. wrażliwość uczuciowa, 
mądrość, altruizm i  duchowość, w  sposób pozytywny kształtują prze-
strzeń życiową seniorów (Dudziak, 2010, s. 69–84).

Innym kierunkiem badań nad zadowoleniem i jakością życia jest funk-
cjonowanie seniorów w domach pomocy społecznej. Było to przedmiotem 
zainteresowań Doroty Niewiedział. Jakość życia w  tych badaniach jest 
rozpatrywana w wymiarze rozwoju społecznego jednostki, co wyraża się 
w jej zadowoleniu. Rozwój (a co za tym idzie – zadowolenie) w przyjętym 
przez badaczkę rozumieniu jest osiągany przez wypełnianie przez jednostkę 
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w ciągu całego życia zadań rozwojowych. Natomiast poczucie satysfakcji 
życiowej wynika z poznawczej oceny własnego życia w różnych jego wy-
miarach. Podstawowym problemem podjętym w badaniach było pytanie 
o poczucie jakości życia i jego związek z doświadczeniem indywidualnym 
oraz z aktywnością społeczną przejawianą przez mieszkańców domów po-
mocy społecznej. Poszukiwania badawcze zmierzały do określenia poczucia 
jakości życia ludzi starych mieszkających w  domach pomocy społecznej, 
poziomu aktywności społecznej, jaką przejawiają pensjonariusze, ich in-
dywidualnego doświadczenia życiowego jako mieszkańców, wynikające-
go z oceny liczby i charakteru doświadczonych w przeszłości zdarzeń oraz 
wzajemnego związku między poczuciem jakości życia, indywidualnym 
doświadczeniem życiowym a wiekiem i poziomem aktywności społecznej. 
Metodę badawczą stanowiło tutaj rozpatrywanie korelacji pomiędzy oce-
ną własnego życia i dominującym stanem przeżyć a poziomem aktywno-
ści społecznej, wiekiem oraz indywidualnym doświadczeniem życiowym 
mieszkańców DPS (Niewiedział, 2010, s. 204–217). 

Satysfakcję życiową zbadała również Dominika Świerżewska. Zajęła się 
ona osobami aktywnymi i  nieaktywnymi po 60. roku życia. Badaniom 
towarzyszyły trzy hipotezy. Głosiły one, że aktywność wśród osób po 60. 
roku życia wiąże się z wyższym poziomem satysfakcji życiowej, wyższym 
poziomem inteligencji emocjonalnej, optymizmu i  nadziei. W  badaniu 
wzięło udział 101 osób będących reprezentantami dwóch grup. Pierwsza 
z nich to podopieczni warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku, czyli 
osoby aktywne, biorące udział w  zajęciach grupowych, klubach i kołach 
zainteresowań, działaniach wolontarystycznych. Druga grupa to osoby nie-
aktywne, czyli przebywające we własnych domach, prowadzące samotnicze 
życie, niepodejmujące żadnej z wymienionych wcześniej form aktywności. 
Wiek badanych mieścił się w przedziale 60–93 lata. Badania prowadzono 
indywidualnie i grupowo. Pozyskaniu materiału empirycznego posłużyły 
kwestionariusz INTE w adaptacji Anny Ciechanowicz, Aleksandry Jawor-
skiej i Anny Matczak. Kwestionariusz składa się z 33 pozycji o charakterze 
stwierdzeń, w którym dana osoba stwierdza w pięciostopniowej skali, w ja-
kim stopniu dane zdanie do niej pasuje. Drugim narzędziem badawczym 
był kwestionariusz SWLS, składający się z pięciu stwierdzeń oceniających 
osiągnięcia życiowe. Kolejnym instrumentem był Test Orientacji Życiowej 
(LOT-R) w adaptacji Ryszarda Poprawy i Zygfryda Juczyńskiego, służący 
do badania dyspozycyjnego optymizmu. Badany, w pięciostopniowej skali, 
określa na ile dotyczy niego dane stwierdzenie. Ostatnim zastosowanym 
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narzędziem jest kwestionariusz BHI-12 w adaptacji Jerzego Trzebińskiego 
i Mariusza Zięby (Świerżewska, 2010, s. 94–95). 

Badania dotyczące zadowolenia z  życia seniorów (satysfakcji życiowej) 
odnoszą się do opinii seniorów na temat odczuwania przez nich satysfakcji 
życiowej lub jej braku oraz do relacji tej kategorii do wsparcia społecznego 
i aktywności życiowej. 

Przedstawione przykłady badań ukazują, że o zadowoleniu decyduje ak-
tywność społeczno-edukacyjna, poczucie równowagi życiowej, przeżywane 
trudności życia codziennego, otrzymywane wsparcie instytucjonalne i oso-
biste, poczucie sensu życia, stosunek do doświadczeń zebranych w  prze-
szłości i postrzegania własnej starości. W związku z  tym badania nad tą 
problematyką dotyczą tego, co osobiste lub jednostkowe oraz czynników 
zewnętrznych decydujących o zadowalającym życiu.

Warto zauważyć, że większość badań została przeprowadzona w strate-
gii ilościowej przy wykorzystaniu standaryzowanych narzędzi badawczych. 
Strategia badań jakościowych, odwołująca się do jednostkowych doświad-
czeń w tym obszarze, jest podejmowana sporadycznie i często stanowi uzu-
pełnienie analiz ilościowych.

PodSuMowanie

Zadowolenie z życia seniorów jest zagadnieniem bardzo rozległym. Moż-
na je analizować pod kątem realizacji wielu elementów życia w  społe-
czeństwie. Należy do nich wiele wskaźników: postęp naukowo-techno-
logiczny, zmiany w sferze kultury oraz prowadzona polityka senioralna, 
warunki socjalno-bytowe, opieka medyczna, styl życia, podejmowana 
aktywność, doświadczenia życiowe oraz typ planu życiowego. Wymie-
nione czynniki wzajemnie się warunkują. W związku z tym osiągnięcie 
optymalnego poziomu zadowolenia z życia uwarunkowane jest działania-
mi podejmowanymi przez samego seniora, najbliższej mu sieci społecznej 
oraz instytucji socjalnych. 

Pojęcie zadowolenia z życia jest powiązane znaczeniowo z takimi kate-
goriami, jak: dobrostan, satysfakcja, jakość życia. Kategorie te bardzo czę-
sto są używane zamiennie i trudno jest wychwycić rozgraniczenie między 
nimi. Jest to spowodowane wyjaśnianiem tych pojęć przez następujące ich 
wskaźniki: oczekiwania wobec życia, nadzieja, pozytywne i  negatywne 
emocje, doświadczenia osobiste, ocena dokonań życiowych. Pojęciem nad-
rzędnym niewątpliwie jest jakość życia, odnosi się bowiem do fundamen-
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talnych elementów funkcjonowania człowieka, które nadają mu odpowied-
ni kierunek, sens i komfort. 

Przedstawione przykłady przeprowadzonych dotychczas badań nad za-
dowoleniem z życia ukazują różnorodne strategie badawcze pozwalające na 
poznanie stanu faktycznego zadowolenia z życia osób starszych w danym 
miejscu i czasie. Ukazują zależność poczucia zadowolenia z życia od czyn-
ników osobistych i zewnętrznych. Badacze uzależniają zadowolenie z życia 
od otaczającej seniorów sieci wsparcia społecznego, indywidualnych do-
świadczeń, rozwoju społecznego oraz podejmowanej aktywności. Poznaniu 
odczuwanego stanu zadowolenia z życia posłużyło wykorzystanie narzędzi 
standaryzowanych, kwestionariuszy ankiet i przeprowadzanie wywiadów 
w różnych grupach wiekowych i środowiskach. 

BiBliografia

Andrews, F., Withey, S. (1976). Social Indicators of Well-Being. 1st ed. New Ple-
num Press.

Baumann, K. (2009). Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretycz-
ny. Gerontologia Polska, 4, 156–171. 

Csíkszentmihályi, M. (1996). Przepływ. Jak poprawić jakość życia. Warszawa: Stu-
dio EMKA.

Czapiński, J. (1994). Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej. 
Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych. PTP.

Czapiński, J. (2004). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psy-
chologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 51–
102). Warszawa: WN PWN.

Daszykowska, J. (2007). Jakość życia w perspektywie pedagogicznej. Kraków: Oficy-
na Wydawnicza Impuls.

Daszykowska, J. (2010). Jakość życia w perspektywie pedagogicznej. Kraków: Oficy-
na Wydawnicza Impuls.

Derbis (2000). Doświadczanie codzienności. Poczucie jakości życia, swoboda działa-
nia, odpowiedzialność, wartości osób bezrobotnych. Częstochowa: Wydawnictwo 
WSP.

Dudziak, B. (2010). Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia. Praca Socjal-
na, 4, 69–86.

Felce, D., Perry, J. (1995). Quality of life: Its definition and measurement. Research 
in Developmental Disabilities, 16, 51–74.

Głębocka, A. (2005). Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych. Geronto-
logia Polska, 4, 255–259.

Hałas, E. (2001). Symbole w interakcji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Halicka, M. (2004). Rodzina – czynnik warunkujący satysfakcję życiową w starości. 

Lublin: Wydawnictwo UMCS.



Justyna Cherchowska 

40 Praca Socjalna nr 3(33) 2018, S. 23–41

Kolman, R. (2002). Jakość życia na co dzień. O umiejętności kształtowania jakości swe-
go życia. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. 

Leszczyńska-Rejchert, A. (2010). Człowiek starszy i jego wspomaganie-w stronę pe-
dagogiki starości. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Mądrzycki, T. (1992). Temperament a optymizm – pesymizm. Psychologia Wycho-
wawcza, 4, 209–218.

Mariański, J. (1993), Jakość życia. W: W. Piwowarski (red.), Słownik Katolickiej 
Nauki Społecznej (s. 60). Warszawa: IW PAX i „PALABRA”.

Niewiedział, D. (2010). Poczucie jakości życia ludzi starych mieszkających w do-
mach pomocy społecznej. W: A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób star-
szych (s. 199–222). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Orzechowska, G. (2001). Aktualne problemy gerontologii społecznej. Olsztyn: Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski.

Ostrouch-Kowalska, J. (2000). Aspekty psychologiczne i pedagogiczne szczęścia. 
W: U. Ostrowska (red.), Aspekty aksjologiczne w edukacji (s. 86–91), Olsztyn: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 

Pikuła, N. (2016). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w staro-
ści. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Seligman, M.E.P. (2011). Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobre-
go życia. Poznań: Media Rodzina.

Skrzypińska, K. (2002). Pogląd na świat a  poczucie sensu i  zadowolenia z  życia. 
Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Straś-Romanowska, M. (2004), Jakość życia w perspektywie psychologicznej. W: 
J. Patkiewicz (red.), Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce 
i krajach Unii Europejskiej (s. 15–22). Wrocław: Typoscript.

Straś-Romanowska, M. (2005). Jakość życia w świetle założeń psychologii zorien-
towanej na osobę. Kolokwia Psychologiczne, 13, 261–274.

Szatur-Jaworska, B. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Aspra-Jr.
Szczepaniak, K. (2012). Zastosowanie metody analizy treści w badaniach artyku-

łów prasowych – refleksje metodologiczne. Folia Sociologica, 42, 83–112.
Szymański, M.J. (2013). Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki. Kraków: Ofi-

cyna Wydawnicza Impuls.
Świerżewska, D. (2015). Satysfakcja z życia aktywnych i nieaktywnych osób po 

60. roku życia. Psychologia Rozwojowa, 2, 89–99.
Tatarkiewicz, W. (1990). O szczęściu. Warszawa: PWN.
Zatorski, M. (2002). W czterech ścianach szczęścia. Psychologia Jakości Życia, 2, 

131–138. 

life SatiSfaction in elderly people – 
a review of theoretical iSSueS and reSearch in poland

aBStract

The article is a review paper on the issue of life satisfaction in seniors. Nowadays, 
it is very difficult for the elderly to achieve an optimum level of life satisfaction 
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due to the changing reality and their difficulty adapting to it, changes in their 
functioning resulting from the aging process, abandonment by their families, 
poor social and living conditions or lack of proper medical care. These factors 
inspire reflection on the actual state of the sense of life satisfaction in seniors. 
The aim of the article is to explain the concept of life satisfaction, describe 
the notions related to it along with similarities and differences in meaning 
between them, investigate and interpret contemporary theories of life satisfac-
tion, and show the diversity of methodological approaches and relationality in 
conducting research on life satisfaction in seniors. The idea is also to highlight 
the importance of research on life satisfaction in elderly people and to develop 
a  senior citizen policy. Data collection was based on the method of content 
analysis of scientific research studies in the field of social sciences.
Key words: life satisfaction, well-being, quality of life, theories of life satisfac-
tion, research, elderly people


