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JAKOŚĆ  ŻYCIA  W  OKRESIE  PÓŹNEJ  
DOROSŁOŚCI
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Streszczenie: W artykule podjęto problem jakości życia w okresie późnej dorosłości. 
W badaniu uczestniczyły 74 osoby, emeryci w wieku 58–83 lat (średnia = 69,22), 
20 mężczyzn i 54 kobiety. Jako narzędzia badawcze wykorzystano: Skalę Satysfakcji 
z Życia, Drabinę Cantrila, Kwestionariusz Preferencji Zawodowych Job-6, ankietę 
własną. Wykonane analizy statystyczne dowiodły istotnego zróżnicowania jakości 
życia wśród osób o różnym stopniu zbieżności z dawnym środowiskiem pracy i róż-
nej ocenie minionego życia zawodowego. W świetle prezentowanych badań płeć nie 
różnicuje jakości życia badanych osób. 

Wprowadzenie

Starzenie się społeczeństw, postępujący proces demograficznej nierów-
nowagi w sposób naturalny kieruje uwagę na populację osób starszych. Okres 
późnej dorosłości stanowi obszar zainteresowań demografów, przedstawicieli 
nauk społecznych, medycznych i ekonomicznych (m.in. w aspekcie starzenia się 
populacji pracowniczej, tworzenia standardów zarządzania wiekiem, konieczno-
ści realizowania zrównoważonej wiekowo polityki personalnej). Z oczywistych 
powodów – z uwagi na ważność tego okresu w psychospołecznym rozwoju czło-
wieka – problematyką starości interesują się również psychologowie. Ocenie 
i wyjaśnianiu poddaje się czynniki poznawczego funkcjonowania osób starszych, 
ich obecności w życiu społecznym, poszukując wyznaczników subiektywnego 
dobrostanu, jakości życia (Steuden 2011; Straś-Romanowska 2005). Publikacje 
poświęcone jakości życia w okresie senioralnym są liczne, podejmujące zróżni-
cowaną problematykę jej uwarunkowań i przejawów (Finogenow 2011; Kaczma-
rek i in. 2006; Kozieł, Trafiałek 2007; Tobiasz-Adamczyk, Brzyski 2006; Mar-
chewka, Jungiewicz 2008; Marcinek 2007; Pasik 2005; Zielińska-Więczkowska, 
Kędziora-Kornatowska 2009).

Jakość życia (quality of life) jest kategorią w psychologii, która łączy badania 
nad uwarunkowaniami zadowolenia, satysfakcji z życia, dobrostanu psychicznego 
(Biegańska 2013) i jest z tymi zagadnieniami utożsamiana (Steuden 2011). To 
pojęcie interdyscyplinarne, łączące wiele ważnych dziedzin życia, o szerszym 
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znaczeniu niż termin „satysfakcja z życia” (Zielińska-Więczkowska i in. 2011). 
Takie stanowisko podzielono również w niniejszym opracowaniu, traktując ja-
kość życia jako pozytywną postawę wobec życia, pozytywny bilans życiowych 
doświadczeń i pozytywną emocjonalność (Biegańska 2013). Jakość życia jest 
miarą „dobrego życia” jednostki (Czapiński 2002), określanego poprzez subiek-
tywną ocenę własnego życia w płaszczyźnie afektywnej i poznawczej (Pasik 
2005). W globalnych definicjach jakości życia akcentuje się dobre samopoczu-
cie i odniesienie do subiektywnego zadowolenia człowieka z życia jako całości 
(np. poczucia satysfakcji z życia, pomyślności) (Garniewicz 2012). W poczuciu 
jakości życia chodzi nie tyle o poziom czy jakość życia, ale o opinię o włas-
nym życiu i jego przeżywanie (Kasprzak 2001). O pozytywnej ocenie jakości 
życia decyduje stabilna sytuacja życiowa, bycie z rodziną, dobre relacje z in-
nymi – podtrzymujące, wspierające, będące zabezpieczeniem przed emocjo-
nalnie trudnymi sytuacjami. Jako wskaźniki jakości życia w późnej dorosłości 
wymienia się: dobrostan fizyczny (physicall well being), dobrostan finansowy 
i materialny, dobrostan osobisty (personal well-being), dobrostan społeczny  
(social well-being), życiową satysfakcję, cel życia (purposeful well-being), dobro-
stan estetyczny (aesthetic well-being), wesołość/radość (joyfulness), dobrostan 
moralny (moral well-being), radość życia, duchowość, życie teraźniejszością, 
koniec życia (Baumann 2006). Wśród zdarzeń krytycznych charakterystycznych 
dla tego okresu rozwojowego, decydujących o jakości życia, wymienia się utratę 
zdrowia, witalności, atrakcyjności, najbliższych, wyraźnie zarysowującą się per-
spektywę śmierci (Garniewicz 2012). Sytuacjom kryzysowym w starości bardzo 
często towarzyszy lęk przed chorobą (50%), o przyszłość bliskich (44,3%), lęk 
przed śmiercią (40%) (Kardaś 2012). Ważnym krytycznym zdarzeniem w okre-
sie dorosłości jest utrata dotychczasowego statusu zawodowego i materialnego 
spowodowanego przejściem na emeryturę (Straś-Romanowska 2005). Jednak dla 
wielu osób w tym okresie satysfakcja z życia nie ulega obniżeniu tak długo, jak 
długo czują się oni zdrowi, samowystarczalni i potrzebni (Steuden 2011). Jakość 
życia to zatem efekt jednostkowych procesów wartościowania różnych sfer życia 
i życia jako całości (Biegańska 2013). 

Założenia badawcze

Podstawowym celem prezentowanych badań była ocena jakości życia w okre-
sie późnej dorosłości. Dodatkowo podjęto wątek nieczęsto spotykany w literatu-
rze przedmiotu, ewaluacji zakończonego życia zawodowego. Specyfika badania 
polegała na wyborze i diagnozie grupy nieaktywnej zawodowo, a samo badanie 
miało w pewnym zakresie (czyli oceny minionego życia zawodowego) charakter 
retrospektywny. Jednak, akceptując pogląd, iż nasze życia to nieustanny, nieroze-
rwalny ciąg kolejnych zdarzeń i doświadczeń, także psychologicznych, nie można 
pomijać roli przeszłych faktów, ich znaczenia w kontekście obecnego poczucia 
zadowolenia. To przekonanie wyznaczało przestrzeń do badań. 
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Rezultaty dotychczasowych badań dotyczące związków emerytury z jakością 
życia są niejednoznaczne, a nawet sprzeczne (Pasik 2008). Niektóre doniesienia 
badawcze obrazują pozytywne relacje emerytury z zadowoleniem z życia i do-
brostanem psychologicznym, inne wykazują wyniki mieszane lub brak związku 
emerytury z jakością życia. Eksplorując zatem ten obszar badawczy, w prezen-
towanym projekcie podjęto główny problem badawczy: Co – w opinii badanych 
emerytów – warunkuje pozytywną opinię o ich życiu? Uszczegóławiając ogólne 
zagadnienie, sformułowano następujące pytania badawcze:
1. Jaki jest poziom jakości życia (obecnego, przeszłego i przyszłego) badanych 

osób?
2. Czy istnieją różnice międzypłciowe w zakresie dokonywanej oceny jakości 

życia obecnego, przeszłego i przyszłego?
3. Czy istnieją istotne związki sytuacji materialnej i finansowej z jakością życia 

(obecnego, przeszłego i przyszłego) badanych osób?
4. Czy wykonywanie pracy zgodnej z preferencjami zawodowymi wykazuje po-

zytywną zależność z satysfakcją z życia i z retrospektywną oceną przebiegu 
kariery zawodowej?

Materiał i metody

W badaniu uczestniczyło 115 osób – emerytów. Z uwagi na niekompletność 
zwrotnie otrzymanych zestawów badawczych do analiz statystycznych wykorzy-
stano dane zebrane od 74 osób (20 mężczyzn i 54 kobiet1). Wiek badanych zawarty 
był w przedziale 58–83 lat (M = 69,22, SD = 5,66), staż w okresie aktywności za-
wodowej wynosił 25–65 lat (M = 38,74, SD = 6,47). Badani reprezentowali różny 
poziom wykształcenia: 5,41% – wykształcenie podstawowe, 4,05% – wykształce-
nie zasadnicze zawodowe, 47,30% – wykształcenie średnie, 37,48% – wykształ-
cenie wyższe, 5,41% – wykształcenie podyplomowe. Praca wykonywana przez 
osoby badane przed przejściem na emeryturę miała charakter: raczej fizyczny – 
16,22%, raczej umysłowy – 75,68%, a 8,11% deklarowało wykonywanie pracy 
zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Badanie zostało przeprowadzone w okresie 
maj–lipiec 2014 r. na terenie Łodzi. Z uwagi na podjętą problematykę, znaczą-
cym kryterium w doborze osób do grupy był wiek uczestników. Grupę badaną 
stanowiły osoby w wieku senioralnym (słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku, 
osiedlowego klubu seniora i respondenci indywidualni). 

Celem zebrania materiału empirycznego wykorzystano następujące narzędzia:  
– Skala Satysfakcji z Życia (Satisfaction With Life Scale, SWLS), Diene-

ra (Diener Emmons Larsen Griffin, 1985), w polskiej adaptacji Juczyńskie-
go (Juczyński 2001) – pozwala na ocenę subiektywnej satysfakcji z życia, 
a wynik pomiaru odpowiada ogólnemu wskaźnikowi zadowolenia z życia. 

1   Większą liczebność grupy kobiet prawdopodobnie można wiązać z obserwowanym w polskiej 
populacji zjawiskiem nadumieralności mężczyzn w późnej dorosłości, ich krótszą długością życia 
(Steuden 2011). 
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Kwestionariusz jest przeznaczony do diagnozy osób dorosłych. Narzędzie cha-
rakteryzują satysfakcjonujące parametry psychometryczne (Juczyński 2001).

– Drabina Cantrila – do oceny jakości życia (Cantril 1965). Kwestionariusz 
ma postać 11-stopniowej drabiny, której skrajne szczeble opisano jako „Najlepsze 
życie, jakiego mógłbyś się spodziewać” (szczebel najwyższy, 10) i „Najgorsze 
życie, jakiego mógłbyś się spodziewać” (szczebel najniższy, 0). Zadaniem osoby 
badanej jest – z wykorzystaniem schematu drabiny – ocena swojego obecnego 
życia, pięć lat temu i za pięć lat. Współczynnik stałości pomiaru wynosi 0,65 przy 
2-letnim odroczeniu kolejnego pomiaru, a 0,76 przy 2-miesięcznym odroczeniu 
(Czapiński 1994). Dodatkowo w prezentowanym projekcie badawczym wyko-
rzystano opisywany schemat drabiny do oceny przez badanego przebiegu jego 
kariery zawodowej. Na 11-stopniowej skali respondenci ustosunkowywali się do 
stwierdzenia „Najlepsza kariera zawodowa, jaka mogła mnie spotkać” (szczebel 
10) – „Najgorsza kariera zawodowa, jaka mogła mnie spotkać”(szczebel 0).

– Kwestionariusz Preferencji Zawodowych Job-6, Retowskiego (2009) do 
oceny preferowanej orientacji zawodowej, zainteresowań zawodowych (reali-
styczne, badawcze, artystyczne, społeczne, przedsiębiorcze, konwencjonalne). 
Uzyskane dane pozwoliły na określenie stopnia zbieżności zawodowej respon-
dentów z ich środowiskiem pracy. Narzędzie posiada wymaganą charakterystykę 
psychometryczną.

– Ankieta własna – umożliwiła zebranie danych o charakterze metryczkowym 
i socjodemograficznym (m.in. wiek, staż pracy, rodzaj pracy, warunki finansowe 
i materialne). 

– Analizy statystyczne wykonano w pakiecie SPSS 22.0.

Wyniki 

Jako pierwsze (tabela 1) zostały zaprezentowane statystyki opisowe dla 
zmiennych: jakość życia (obecnie, za 5 lat, 5 lat temu) (dane z kwestionariusza 
Drabina Cantrila), ocena kariery zawodowej, satysfakcja z życia (wyniki ze Skali 
Satysfakcji z Życia) oraz współczynniki korelacji między analizowanymi zmien-
nymi.

Rozkład wyników średnich zaprezentowany w tabeli 1 wskazuje na widoczne 
zróżnicowanie w obszarze jakości życia. Badani przypisali nieco wyższe oceny 
swemu życiu przeszłemu (5 lat temu) niż obecnemu. Wobec życia za 5 lat respon-
denci sformułowali dość pesymistyczne prognozy – uzyskano najniższe wyniki 
średnie. Odnosząc uzyskane rezultaty w zakresie satysfakcji z życia do norm ste-
nowych2, można mówić o przeciętnym poziomie (5–6 sten) analizowanej zmien-
nej. Ocena kariery zawodowej przez respondentów jest umiarkowanie pozytywna. 

2   Skala stenowa składa się z 10 jednostek. Wyniki z przedziału 5–6 sten uznaje się za przeciętne, 
wyniki z przedziału: 7–10 sten za wysokie, wyniki z przedziału: 1–4 sten traktuje się jako niskie 
(Brzeziński 1996).
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Wyniki analizy korelacji wykazały brak istotnie statystycznego związku wie-
ku z jakością życia w jej różnych przejawach. Z kolei uzyskane dodatnie wartości 
współczynników korelacji satysfakcji z życia i trzech aspektów jakości życia do-
wodzą umiarkowanie silnych związków między zmiennymi. Pozytywny kierunek 
zależności obrazują również dodatnie współczynniki korelacji między oceną ka-
riery zawodowej, satysfakcją z życia oraz oceną jakości życia (teraz i 5 lat temu).

Na wykresie 1 dodatkowo zilustrowano średnie wyniki dla zmiennej jakość 
życia (obecnie, 5 lat temu, za 5 lat) wśród kobiet i mężczyzn.

Wykres prezentuje tendencję do obniżania się jakości życia w ciągu najbliż-
szych 5 lat. Przewidywanie spadku jakości życia w przyszłości jest szczególnie 
zauważalne w grupie kobiet. Obserwowany trend spadkowy prawdopodobnie od-
zwierciedla obawy badanych o prognozowany niższy standard życia, pogarszający 
się dobrostan psychofizyczny i towarzyszące temu refleksje natury egzystencjalnej. 

W świetle postawionych założeń badawczych, drogą kolejnych analiz sta-
tystycznych, pogłębiono problem zróżnicowania międzypłciowego w obszarze  
satysfakcji z życia (tabela 2) oraz jakości życia i kariery zawodowej (tabela 3).

M SD Min Max 1 2 3 4 5

1.  Satysfakcja  
   z życia 21,7 6,17 7 34

2. Moje życie 
   obecnie 6,10 1,72 3 10 0,575**

3. Moje życie  
   5 lat temu 6,36 1,81 2 10 0,519** 0,821**

4. Moje życie  
   za 5 lat 5,52 2,13 0 10 0,385** 0,593** 0,493**

5. Moja kariera 
   zawodowa 6,70 2,35 0 10 0,447** 0,313** 0,375** 0,143

6. Wiek 69,22 5,66 58 83 0,176 -0,070 -0,135 0,063 0,021

Tabela 1. Statystyki opisowe i współczynniki korelacji między zmiennymi (n = 74)

Legenda: M – średnia, SD – odchylenie standardowe, Min – minimum, Max – maksimum 
** korelacja istotna na poziomie 0,01
Źrodło: badanie własne.
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Wykres 1. Jakość życia w grupie kobiet (n = 54) i mężczyzn (n = 20)

Źrodło: badanie własne.

Tabela 2. Satysfakcja z życia wśród kobiet i mężczyzn

N
Satysfakcja z życia

t p
M SD

Mężczyźni 20 23,700 5,694
1,728 0,088

Kobiety 54 20,944 6,229

Legenda: M – średnia, SD – odchylenie standardowe.
Źrodło: badanie własne.

Przedstawione wyniki dowodzą braku istotnych statystycznie różnic między-
płciowych w zakresie satysfakcji z życia. Obie grupy wykazują podobny poziom 
analizowanej zmiennej.

Tabela 3.  Moje życie obecnie, Moje życie 5 lat temu, Moje życie za 5 lat, Moja kariera zawo-
dowa (wyniki analiz testem U Manna-Whitneya)3

Średnia 
ranga

Suma 
rang

Średnia 
ranga

Suma 
rang U Z p

Mężczyźni Kobiety
Moje życie obecnie 40,90 818,00 36,24 1957,00 472,000 -0,852 0,394
Moje życie 5 lat temu 39,13 782,50 36,90 1992,50 507,500 -0,403 0,687
Moje życie za 5 lat 42,53 850,50 35,64 1924,50 439,00 -1,238 0,216
Moja kariera zawodowa 39,08 781,50 36,92 1993,50 508,500 -0,388 0,698

Legenda: U/Z – statystyki testu U Manna-Whitneya.
Źrodło: badanie własne.

3   Z uwagi na brak spełnionego założenia o normalności rozkładu dla danych uzyskanych z wy-
korzystaniem Drabiny Cantrila, zastosowano statystyki nieparametryczne (do testowania różnic 
użyto test U Manna-Whitneya (tabela 3).
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Zaprezentowane analizy wskazują na brak istotnego zróżnicowania wyników 
obrazujących ocenę życia badanych w różnej perspektywie czasowej. Zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni w podobny sposób ewaluują swoje obecne, przeszłe 
i przyszłe życie. W świetle przedstawionych rezultatów, nie odnotowano również 
istotnych różnic statystycznych między kobietami i mężczyznami w ocenie ich 
kariery zawodowej. 

W wykonywanych analizach uwzględniono również aspekt ekonomiczno-
-finansowy sytuacji życiowej badanych osób oraz wzajemne relacje warunków 
bytowych z satysfakcją z życia (tabela 4 i 5). 

Tabela 4. Satysfakcja z życia a ocena obecnych warunków materialnych i finansowych4, n = 73

Swoje obecne warunki materialne 
i finansowe oceniam jako: N

Satysfakcja z życia
F p

M SD
Bardzo dobre (1)  4 27,250 4,349

4,672 0,012Dobre (2)  51 22,411 5,793

Złe (3)  18 18,555 6,482

Legenda: M – średnia, SD – odchylenie standardowe; wyniki testu NIR: (1) > (3), (2) > (3).
Źrodło: badanie własne.

Otrzymane wyniki dowodzą, iż ocena obecnych warunków materialnych i fi-
nansowych stanowi istotny statystycznie czynnik różnicujący poziom satysfakcji 
z życia badanych osób. Respondenci, którzy swoją pozycję materialną określają 
jako bardzo dobrą, doświadczają najsilniejszego zadowolenia z życia. Najmniej 
usatysfakcjonowane swoim życiem są osoby, które bieżącą sytuację ekonomiczną 
oceniają jako złą.

Tabela 5. Satysfakcja z życia a ocena otrzymywanej emerytury, n = 74

Otrzymywaną miesięczną emeryturę 
oceniam jako: N

Satysfakcja z życia
F p

M SD

W pełni satysfakcjonującą 2 23,500 5,535

2,083 0,110
Zadowalającą 39 23,179 6,069

Niezadowalającą 28 20,142 5,589

Zdecydowanie niezadowalającą 5 18,000 8,660

Legenda: M – średnia, SD – odchylenie standardowe.
Źrodło: badanie własne.

4   Swoje obecne warunki materialne i finansowe jako bardzo złe oceniła tylko jedna osoba, co 
spowodowało, iż do wykonywanych analiz statystycznych włączono wyłącznie trzy pozostałe 
kategorie. 
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Uzyskane rezultaty pokazały, iż ocena wysokości emerytury nie decyduje 
o poziomie satysfakcji z życia. Wobec danych zaprezentowanych w tabeli 5 sądzić 
należy, iż comiesięczny dochód nie jest jedynym elementem decydującym o ocenie 
warunków socjalno-bytowych, a w konsekwencji jakości życia.

W prezentowanych badaniach podjęto problem jakości życia w aspekcie 
retrospektywnej oceny kariery zawodowej. Interesujący z punktu widzenia do-
brostanu jednostki jest problem jej dopasowania (w zakresie preferencji i predys-
pozycji) do środowiska pracy. Zgodnie założeniami koncepcji Johna Hollanda5 
(Paszkowska-Rogacz 2003), można określić cztery stopnie zbieżności jednostki 
ze środowiskiem pracy. Stopień pierwszy, najwyższy, obrazuje pełną zgodność 
typu osobowości zawodowej jednostki z jej środowiskiem pracy (np. osoba re-
prezentująca typ artystyczny pracuje w środowisku artystycznym), a stopień 
czwarty, to właściwie brak zgodności między podmiotem a obszarem zawodo-
wym, w którym funkcjonuje. Wykorzystując to kryterium, porównano osoby 
prezentujące odmienne stopnie dopasowania do środowiska pracy w obszarze 
satysfakcji z życia (tabela 6). 

Tabela 6. Satysfakcja z życia wśród badanych z różnym stopniem zbieżności zawodowej, n = 74

Stopień zbieżności ze środowiskiem 
pracy N

Satysfakcja z życia
F p

M SD

Pierwszy (1) 40 22,700 5,612

2,892 0,041
Drugi (2) 17 21,529 7,246

Trzeci (3) 9 22,555 5,525

Czwarty (4) 8 16,000 4,840

Legenda: M – średnia, SD – odchylenie standardowe; wyniki testu NIR: (1) > (4), (2) > (4), (3) > (4).
Źrodło: badanie własne.

5   W tym miejscu warto przybliżyć najbardziej podstawowe założenia teorii J. Hollanda. Autor 
wyróżnił sześć głównych typów osobowości zawodowej (realistyczny, badawczy, artystyczny, 
społeczny, przedsiębiorczy, konwencjonalny), zróżnicowanych w zakresie kompetencji, zaintere-
sowań zawodowych, cech podmiotowych, preferowanych wartości, form aktywności zawodowej. 
Analogicznie do sześciu typów osobowości rozpoznaje się sześć rodzajów środowisk pracy (rea-
listyczne, badawcze, artystyczne, społeczne, przedsiębiorcze, konwencjonalne), kształtowanych 
przez osoby o podobnym wzorcu osobowości, zachowań, poglądów, ról. Zdaniem Hollanda, 
ludzie poszukują takiego środowiska pracy, które umożliwi im realizację własnych umiejętności, 
postaw, cech charakteru, a interakcja między osobowością a środowiskiem pracy wpływa na 
zachowanie jednostki. Jednostka reprezentująca określony typ osobowości zawodowej wymaga 
określonego, zgodnego z nią środowiska pracy. Większa bliskość między nimi determinuje wyż-
szy stopień zbieżności, dopasowania zawodowego, a w konsekwencji wyższą satysfakcję z pracy 
(Paszkowska-Rogacz 2003).
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Otrzymane wyniki wskazują, iż poziom dopasowania zawodowego jest istot-
nym wyznacznikiem satysfakcji z życia badanych osób. Badani o najniższym stop-
niu dopasowania zawodowego ujawnili najniższy poziom zadowolenia z życia. Wy-
niki testu post-hoc dowodzą, iż ta grupa różni się istotnie od pozostałych.

Jedno ze stwierdzeń w ankiecie dotyczyło oceny życia zawodowego („Z per-
spektywy czasu swoje życie zawodowe oceniam jako …”). Uwzględniając trzy 
z czterech zaproponowanych kategorii odpowiedzi: w pełni satysfakcjonujące, 
zadowalające, niezadowalające (czwarta kategoria – „zupełnie niezadowalające” – 
z uwagi na to, że była reprezentowana tylko przez 1 respondenta, została pominięta 
w analizach statystycznych), określono poziom satysfakcji z życia badanych osób 
(tabela 7).

Tabela 7. Satysfakcja z życia wśród badanych różnie oceniających swoje życie zawodowe, n = 73

Z perspektywy czasu swoje życie 
zawodowe oceniam jako: N

Satysfakcja z życia
F p

M SD

W pełni satysfakcjonujące (1) 15 27,666 4,577

11,804 0,000Zadowalające (2) 50 20,180 5,101

Niezadowalające (3) 8 21,750 7,066

Legenda: M – średnia, SD – odchylenie standardowe; wyniki testu NIR: (1) > (2), (1) > (3).
Źrodło: badanie własne.

Uzyskany rezultat dowodzi, iż retrospektywna ocena życia zawodowego sta-
nowi silne uwarunkowanie satysfakcji z życia badanych emerytów. Osoby, które 
są w pełni usatysfakcjonowane przebiegiem swego życia zawodowego, prezentują 
najwyższy poziom zadowolenia, różniąc się istotnie od pozostałych dwóch grup (na 
co wskazuje efekt testu NIR).

Dyskusja wyników

W psychologii jakość życia to szeroko rozumiane poczucie zadowolenia (do-
brostanu) i szczęścia jednostki (Baumann 2006). Autorki niniejszego opracowania 
podzielają to przekonanie, wykorzystując w prezentowanym projekcie badawczym 
wyniki z Drabiny Cantrila i Skali Satysfakcji z Życia, analizowane w aspekcie 
zmiennych socjodemograficznych i z perspektywy minionego życia zawodowego.

Rezultaty analizy korelacyjnej (tabela 1) dowiodły, iż jakość życia nie pozo-
staje w istotnych relacjach z wiekiem badanych osób (nie uzyskano wymaganego 
poziomu istotności). Odnosząc otrzymany rezultat do poglądów Pasik (2005), można 
stwierdzić, iż to nie sam wiek decyduje o poczuciu jakości życia człowieka w późnej 
dorosłości, ale czynniki, które są z nim skorelowane. Wzrastający wiek metrykalny 
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wcale nie musi się wiązać ze spadkiem poczucia dobrostanu (Finogenow 2011). 
Współcześnie postuluje się uwzględnienie temporalnego aspektu kształtowania się 
zadowolenia z życia (Rzechowska, Dacka 2014). Doświadczanie czasu stanowi 
istotny wymiar egzystencji człowieka, wyznaczający przeżycia na linii przeszłość 
– przyszłość i modyfikacje standardów zadowolenia z życia. W tym miejscu war-
to przywołać badania poświęcone jakości starzenia się i starości w subiektywnej 
ocenie słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku (Zielińska-Więczkowska, Kędziora-
-Kornatowska 2009). Na pytanie Czy Pani/Pana zdaniem starość może być okresem 
pomyślnym? 18,7% badanych odpowiedziało zdecydowanie tak, a 40% raczej tak. 
Co ważne, aż 35% respondentów uwzględniło element różnic indywidualnych, zga-
dzając się z treścią stwierdzenia Zależy to w znacznej mierze od jednostki starzejącej 
się. To ważny rezultat. Pokazuje wysoką świadomość badanych osób, ich głęboką 
refleksyjność, doświadczenie i mądrość życiową. W świetle literatury przedmiotu 
(Kardaś 2014) to, czy starość będzie satysfakcjonującym etapem życia, w dużym 
stopniu warunkowane jest zdolnościami adaptacyjnymi jednostki, jej elastycznoś-
cią, cechami osobowości, wcześniejszymi sposobami radzenia sobie ze stresem, ze 
zmianą oraz zdolnością do aktywnego i twórczego „przechodzenia przez życie”, 
zdolności ukształtowanej na długo przed właściwą starością. Pogląd ten pozwala 
wyjaśnić, dlaczego dla niektórych ludzi związany z okresem starości fakt przejścia 
na emeryturę jest odbierany jako głębokie poczucie krzywdy, a inni odbierają tę 
sytuację pozytywnie, deklarując dobre samopoczucie i zadowolenie (Pasik 2008). 
W świetle badań (Bonk, Retowski 2013) wyższemu zadowoleniu z życia w okresie 
emerytalnym sprzyja spostrzeganie tego etapu w aspekcie zysków, korzyści, „no-
wych możliwości”, z kolei spostrzeganie negatywów emerytury obniża samopoczu-
cie psychiczne. 

Efektem statystycznym, ważnym dla przyjętych założeń badawczych, jest re-
zultat wskazujący, iż ocena kariery zawodowej współwystępuje z satysfakcją z życia 
(r = 0,447**), pozytywną oceną jakości bieżącego życia (r = 0,313**) i życia 5 lat 
temu (r = 0,375**). Otrzymany wynik potwierdza fakt, iż obszar zawodowy silnie 
wiąże się z doświadczeniem zadowolenia z życia, a satysfakcja z pracy przebiega 
równolegle do satysfakcji z codziennego życia. Otrzymana prawidłowość pozostaje 
w zgodzie z poglądami Supera, według którego rozwój zawodowy obejmuje wszyst-
kie aspekty ogólnego rozwoju człowieka (…); dotyczy on indywidualnie rozwijanych 
tych wszystkich czynników związanych z kolejnymi okresami w życiu ludzi i powiąza-
nych z nimi zadaniami rozwojowymi (społecznymi i indywidualnymi), które wpływają 
na wybory dróg życiowych i realizację oczekiwań (Paszkowska-Rogacz 2003, s. 83).

Metodą porównań międzygrupowych analizowano wyniki kobiet i mężczyzn 
w zakresie satysfakcji z życia (tabela 2) oraz jakości życia i kariery zawodowej 
(tabela 3). Otrzymane dane dowodzą, iż obie grupy wykazują podobny poziom sa-
tysfakcji z życia, jak również w podobny sposób ewaluują swoje obecne, przeszłe 
i przyszłe życie. Inne badania osób w wieku emerytalnym (Finogenow 2011) do-
wiodły, iż poziom zadowolenia z życia zależy od płci badanych tylko w jednym 
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uwzględnionym w projekcie aspekcie zadowolenia z życia: poziomie emocji nega-
tywnych wyższym u kobiet niż u mężczyzn.

Jako czynnik warunkujący jakość życia wymienia się również sytuację ekono-
miczną, podkreślając jednocześnie, iż doświadczane życiowe zadowolenie nie zależy 
wyłącznie od dobrobytu materialnego, ale od możliwości realizacji potrzeb i warto-
ści, współuczestnictwa w życiu społecznym (Steuden 2011). Dlatego w badaniach 
prezentowanych w niniejszym opracowaniu podjęto również problem wzajemnych 
relacji satysfakcji z życia w aspekcie obecnych warunków materialnych i finanso-
wych. To istotny element życia człowieka6, zwłaszcza wobec mniejszych docho-
dów, obniżenia warunków materialnych spowodowanych przejściem na emeryturę 
(Straś-Romanowska 2005). Nierzadko wraz z przejściem na emeryturę pogarsza 
się wskaźnik jakości życia. Obniżenie statusu ekonomicznego przynosi poważne 
ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, co może być przyczyną dyskomfortu 
psychicznego (Garniewicz 2012). Niższe dochody mogą stanowić o ograniczeniu 
możliwości zaspokajania potrzeb na dotychczasowym poziomie7. Uzyskano intere-
sujący rozkład wyników. Otrzymane rezultaty dowodzą, iż wyższa ocena sytuacji 
bytowej sprzyja wyższej satysfakcji z życia. Jednak poziom satysfakcji z otrzymy-
wanej emerytury nie decyduje o zadowoleniu w sposób istotny statystycznie. Jak 
wspomniano, można sądzić, iż comiesięczny dochód w postaci emerytury nie sta-
nowi jedynego elementu decydującego o ocenie warunków socjalno-bytowych. Dla 
porównania, rozszerzając płaszczyznę dyskusji w badaniach Finogenow (2011), wy-
sokość uzyskiwanych dochodów stanowiła czynnik różnicujący zadowolenie z życia 
osób w wieku emerytalnym. Osoby, których dochód nie przekraczał tysiąca złotych, 
ujawniły najniższy poziom satysfakcji z życia, co autorka badań wyjaśnia wysokim 
prawdopodobieństwem trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Grupa 
osób o najniższym statusie materialnym prezentowała także niższy poziom emocji 
pozytywnych i wyższy poziom emocji negatywnych. Podkreślić należy, iż w bada-
niach Finogenow (2011) czynnik ekonomiczny był rozpatrywany jako jednoznacznie 
wymierny (dochód w wysokości poniżej 1000 zł, w przedziale 1000–2000 zł oraz 
powyżej 2000 zł). Z kolei w badaniach prezentowanych w niniejszym opracowaniu, 
otrzymywana emerytura była analizowana z perspektywy subiektywnej (badani oce-
niali swój dochód w kategoriach ich satysfakcjonujących bądź niezadowalających). 
Prezentowane wyniki badań wpisują się w szerszą perspektywę badań nad jakością 
życia, zakresem jej uwarunkowań. Badania wskazują, iż nie stwierdzono związku 
między obiektywnymi wskaźnikami społecznymi, m.in. zamożnością, a wskaźnika-
mi dobrostanu psychicznego. Większość ludzi jest szczęśliwa niezależnie od oko-
liczności życia (Czapiński 2002). 

Poszukując uwarunkowań jakości życia w okresie późnej dorosłości, uwa-
ga autorek została skoncentrowana również na minionej aktywności zawodowej 

6   W świetle badań (Kaczmarek i in. 2006) dochód to istotny czynnik decydujący o samoocenie 
stanu zdrowia wśród starzejących się mężczyzn.

7   Badania CBOS z roku 2010 (Stempień 2013) pokazują, iż aż 70 dorosłych Polaków było zdania, 
że ich przyszła emerytura nie będzie wystarczająca. 
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badanych osób. Odnosząc się do założeń koncepcji Hollanda, przyjęto, iż satys-
fakcja z wykonywanej pracy warunkowana jest stopniem zgodności osobowości 
i wybranego zawodu (Paszkowska-Rogacz 2003). Respondenci – w trakcie ba-
dania będąc już w roli emerytura – retrospektywnie odnosili się do swojej pra-
cy zawodowej. W efekcie zastosowanego zabiegu możliwa była ocena związku 
stopnia zbieżności zawodowej z satysfakcją z pracy. Badaczki miały świadomość 
swoistego ryzyka metodologicznego, obarczenia badania błędem – czynnik czasu 
mógł zniekształcająco działać na wspomnienia i w konsekwencji na bieżącą ocenę 
przeszłych zjawisk. Zastosowanie kwestionariusza Job-6, narzędzia o potwierdzo-
nych własnościach psychometrycznych, stanowiło zabezpieczenie i zwiększało po-
prawność przeprowadzonych badań. Uzyskano rezultaty (tabela 6), które dowiodły, 
iż zbieżność ze środowiskiem pracy (nawet analizowanym z perspektywy czasu) 
warunkuje satysfakcję z życia. Statystyczny efekt analizy wariancji wskazuje, iż 
wysoką zbieżność preferencji z wykonywanymi w czasie aktywności zawodowej 
realizowanymi profesjami, czynnościami można uznać za wyznacznik zadowole-
nia z życia, nie tylko w czasie aktywności zawodowej, ale również w okresie eme-
rytalnym. To wnioskowanie bliskie poglądom Supera (Paszkowska-Rogacz 2003, 
s. 84–85), który uważa, iż zadowolenie z pracy i z życia zależy od zakresu, w jakim 
jednostka znajduje zastosowanie dla swoich zdolności, zainteresowań, cech oso-
bowości i wartości. Zależą one od osadzenia w zawodzie, sytuacji w miejscu pracy 
i stylu życia, pozwalającego na odgrywanie ról, które przez doświadczenia fazy 
wzrostu i eksploracji stały się odpowiednie i właściwe.

Otrzymany wynik to również ważny głos w dyskusji nad znaczeniem wiedzy 
zawodoznawczej i praktyki doradztwa zawodowego, na różnych etapach życia. 
Podkreśla się, że w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji zawodowych – nie-
zależnie od wieku – kluczowym elementem jest wiedza o sobie samym, swoich 
zasobach, wgląd w siebie. Znaczącym elementem powodzenia zawodowego jest 
świadomość własnych wyborów, poszukiwanie rozwiązań i podejmowanie decyzji 
zawodowych zgodnych z zainteresowaniami, z preferencjami, a nie wbrew im, kie-
rując się np. oczekiwaniami i wpływami otoczenia społecznego czy niskiego wglą-
du we własne zasoby. Jednocześnie uwzględnić należy informacje o wymaganiach 
zawodowych, warunkach pracy, zakresie czynności i zadań. Konfrontacja tych 
dwóch źródeł wiedzy jest koniecznym czynnikiem oceny dopasowania zawodo-
wego. Sprzyja uzyskiwaniu pożądanej zbieżności ze środowiskiem pracy, minima-
lizując niedopasowanie i jego negatywne konsekwencje (Merecz 2010). Badania 
potwierdzają związek między dopasowaniem zawodowym a stabilnością kariery 
zawodowej, zwiększoną wydajnością, niższym poziomem stresu zawodowego 
i satysfakcji zawodowej (Kasprzak 2013). Jak wykazały badania przedstawione 
w niniejszym opracowaniu, właściwa zbieżność ze środowiskiem pracy i cha-
rakterystyka wykonywanej pracy jest gratyfikująca – sprzyja większej satysfakcji 
z życia w trakcie trwania stosunku pracy, jak również po zaprzestaniu aktywnej 
roli pracownika. Można zatem wnioskować, iż wykonywanie pracy zgodnie z in-
dywidualnymi preferencjami skutkuje długotrwałymi pozytywnymi następstwami 
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w przyszłości, nawet w wieku senioralnym. Korzystne psychologicznie konse-
kwencje utrzymują się nawet po ustaniu aktywności zawodowej. Takiego efektu 
dowiodły badania prezentowane w niniejszym opracowaniu. Zadowolenie z prze-
biegu kariery zawodowej, świadomość dobrze wykonanej pracy, odpowiedzialne 
wywiązanie się z ważnego obowiązku wobec siebie, bliskich, społeczeństwa może 
skutkować wzrostem zadowolenia z życia. Seniorzy zadowoleni z przebiegu swej 
kariery zawodowej pozytywniej oceniają swoje życie i odczuwają więcej satysfak-
cji z niego płynącej. Otrzymany rezultat znajduje potwierdzenie również w innych 
projektach empirycznych (Tobiasz-Adamczyk, Brzyski 2006), dotyczących relacji 
pomiędzy satysfakcją z pracy emerytowanych lekarzy a ogólną jakością życia. 
Podobną prawidłowość uzyskano w badaniach aktywnych zawodowo urzędni-
ków (Wołowska 2013). Pozytywny wpływ pracy na późniejszą emeryturę i jakość 
życia ujawniły również badania longitudinalne (Tuomi i in. 2001). Wykazano, iż 
zdolność do pracy może być wyznacznikiem lepszego zdrowia na emeryturze. Im 
dłużej zostaje utrzymana aktywność zawodowa, tym wyższa sprawność i samo-
dzielność w życiu codziennym już po ustaniu pracy zawodowej. Pomyślne życie 
zawodowe może zapewnić szczęśliwe, bardziej satysfakcjonujące funkcjonowanie 
w późnej dorosłości. Rozwinięciem wnioskowania na temat wzajemnych relacji 
zadowolenia z życia i z pracy są prezentowane w niniejszym opracowaniu wyni-
ki analizy wariancji (tabela 7). Otrzymany efekt statystyczny dowodzi, iż ocena 
życia zawodowego dokonana z perspektywy lat stanowi znaczący wyznacznik 
satysfakcji z życia badanych emerytów. Najwyższy poziom zadowolenia z życia 
ujawniły osoby, które są w pełni usatysfakcjonowane przebiegiem swej kariery 
pracowniczej. To wartościowy rezultat dopełniający całość rozważań na temat roli 
doświadczeń zawodowych dla subiektywnego dobrostanu i pozytywnego wartoś-
ciowania życia.

Zgodnie z intencjami autorek przedstawiony projekt badawczy powstał celem 
pogłębienia wiedzy na temat późnego okresu życia człowieka. Uwzględnienie kon-
tekstu zawodowego pozwoliło uzyskać efekt mogący stanowić ważny argument 
w polemice na temat roli doradztwa zawodowego (i personalnego) dla powodzenia 
w pracy i w życiu, także w czasie późnej dorosłości. W niniejszym opracowaniu 
z uwagi na rozległość obszaru badawczego wybrano tylko określone okoliczności 
warunkujące jakość życia w okresie starości. Podjęty temat i przyjęta metodologia 
badań skupiła uwagę na wybranych aspektach jakości życia w okresie starzenia 
się. Nie można jednak zapominać, iż równie ważne czynniki dla jakości życia na 
tym etapie życia to sytuacja życiowa, zakres i głębokość relacji rodzinnych, spo-
łecznych, siła więzi interpersonalnych, doświadczanie samotności, stan zdrowia, 
cechy podmiotowe, jednostkowe sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 
Prezentowane badania z pewnością nie wyczerpują podjętej tematyki, inspirując 
jednocześnie do dalszych badań w tym obszarze. Kierują uwagę na pokolenie osób 
starszych i problem uwarunkowań jakości życia w wieku emerytalnym. Szczęście 
jest tym, do czego wszyscy dążymy, niezależnie od wieku. 
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Quality of Life in Late Adulthood

Key words: quality of life, life satisfaction, retirement, late adulthood.

Summary: The article deals with the issue of life quality in late adulthood. There  
were examined 74 retired person, aged 58–83 (mean = 69.22), 20 men and 54 wo-
men. The folowing research tools were used: Satisfaction with Life Scale (SWLS), 
Cantril’s Ladder, Occupational Preferences Questionnaire Job-6, and a survey made 
by the author. The statistical analyses that were performed proved a significant dif-
ferentiation in life quality among persons with different levels of convergence with 
their previous work environment. Sex and economical status do not influence diffe-
rentiation in the arca of life quality of the study participants.
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