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Streszczenie 

Subiektywna jakość życia to poczucie dobrego satysfakcjonującego życia. Wśród czynników 

warunkujących jakość życia dziecka w rodzinie w zależności od wieku oraz poziomu 

rozwojowego wymienia się czynniki wewnętrzne w szczególności; warunki życia związane z 

statusem socjoekonomicznym rodziny i wsparcie otrzymywane od osób najbliższych. W 

literaturze przedmiotu zaprezentowane są dwa podejścia do jakości życia- podejście 

obiektywne są to obiektywne warunki życia mierzone za pomocą obiektywnych zmiennych 

takich jak: zdrowotne, materialne i społeczne warunki życia. Natomiast podejście 

subiektywne utożsamia jakość życia z satysfakcją. 

Abstract 

Among the factors determining the quality of life of a child in a family, depending on age and 

developmental level, internal factors are mentioned in particular; living conditions related to 

the socio-economic status of the family and support received from loved ones. The literature 

on the subject presents two approaches to the quality of life - the objective approach is 

objective life conditions measured by objective variables such as: health, material and social 
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living conditions. The subjective approach, however, equates the quality of life with 

satisfaction. 

Poziom i poczucie jakości życia w kontekście założeń teoretycznych 

Jakość życia jest pojęciem o charakterze interdyscyplinarnym. Badania nad jakością 

życia określają różne interpretacje wskazując na rozmaite narzędzia badawcze. Według jednej 

z definicji na jakość życia wpływ mają następujące elementy:  

- bogactwo rozumiane jako dobra materialne znajdujące w posiadaniu ludzi, 

- zdrowie i samopoczucie, 

-  bezpieczeństwo, zarówno w wymiarze zdrowotnym, jak i w aspekcie utraty mienia 

(przestępczość) oraz w sensie ekonomicznym (niezbędnych do życia środków finansowych), 

- stan środowiska przyrodniczego, 

- bogactwo duchowe związane z dostępem do edukacji i szeroko rozumianej kultury1. 

Ocena własnego życia jako całości oraz różnych jego sfer jest nazywana poczuciem 

jakości życia. W psychologii jest określane jako dobrostan, szczęście czy też zadowolenie z 

życia2. W pracy przyjęto jako obowiązujące określenie sformułowane przez Cz. Bywalca, 

który uważa, że dobrobyt jest zasobem dóbr konsumpcyjnych i środków finansowych, 

pozostających w dyspozycji człowieka. Ponadto autor definiuje poziom życia jako „stopień 

zaspokojenia potrzeb ludności, wynikający z konsumpcji wytworzonych przez człowieka 

dóbr materialnych i usług oraz wykorzystania walorów środowiska naturalnego i 

społecznego”3. Z kolei J. Piasny poziom życia określa jako „jakość warunków egzystencji w 

sensie stopnia zaspokojenia ważniejszych potrzeb, urządzenia się, wygody i przyjemności 

życia. W tym ujęciu jest to synonim najszerzej pojętych warunków życia. W tym znaczeniu 

poziom życia zależy nie tylko od stopnia zaspokojenia potrzeb, lecz również od ponoszonych 

w tym celu nakładów, tj. od ilości czasu zużytego na pracę, od uciążliwości tej pracy, jak 

również od sposobu zużywania czasu wolnego. Rozpatrując ujęcie społeczno-ekonomicznym 

w zakres poziomu życia wchodzi ogół okoliczności charakteryzujących materialne oraz 

kulturalne i społeczne warunki życia społeczeństwa. Należy wymienić m.in. warunki pracy, 

                                                             
1 K. Włodarczyk, Jakość życia postrzegana przez Polaków w XXI wieku, w: „Konsumpcja i Rozwój”  1/10 (2015), 
s. 3. 
2 E. Kasprzak, Poczucie jakości życia osób bezrobotnych pięć lat temu a obecnie. Badania porównawcze, w: A. 
Bańka (red.), Psychologia jakości życia, Wydawca Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005, s. 
135. 
3 Tamże, s. 4. 
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sytuację mieszkaniową, stan opieki zdrowotnej i socjalnej”4. W literaturze przedmiotu 

pojawiają się różne definicje jakości życia. Przykładowo jakość życia jest:  

- utożsamiana z dobrobytem materialnym, aż po ocenę stanów osobistego 

zadowolenia, satysfakcji czy też szczęścia, wynikający z konsumpcji, otoczenia 

przyrodniczego, dobrego stanu zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Jakość życia w tym 

znaczeniu stanowi stopień satysfakcji człowieka z całokształtu jego egzystencji5.  

 H. Sęk określa jakość życia subiektywnie jako „rezultat wewnętrznych procesów 

wartościowania różnych sfer życia i życia jako całości. Jest to kategoria poznawczo- 

przeżyciowa, a podmiot jest najważniejszym, jeśli nie jedynym źródłem danych, na podstawie 

których wnioskuje się o poziomie jakości życia”6. Ponadto jeśli przyjmie się, że o jakości 

życia świadczą trzy podstawowe aspekty: ekonomiczny, społeczny oraz psychiczny, to: 

1) aspekt ekonomiczny oznacza dobrobyt materialny 

2) w ramach społecznego aspektu życia pomiarowi podlegają infrastruktura społeczna i 

usługi społeczne 

3) w przypadku aspektu psychicznego badaniom podlegają subiektywne odczucia jakości 

życia 

 T. Słaby jakość życia określiła jako „te wszystkie elementy życia człowieka, które są 

związane z faktem jego istnienia, bycia kimś i odczuwania stanów emocjonalnych, 

wpływających na przykład z faktu posiadania rodziny, kolegów, przyjaciół”7. 

Interdyscyplinarny charakter jakości życia powoduje, że w literaturze przedmiotu pojawia się 

wiele określeń tego terminu. Jak zauważył L. Kołakowski jakość życia, nigdy nie jest 

niezmiennie i powszechnie przyjmowana8. S. M. Kot przywołując Arystotelesa zauważył, że 

                                                             
4 J. Piasny, Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” Zeszyt 2 (1993), s. 73. 
5 K. Włodarczyk, Jakość życia postrzegana przez Polaków w XXI wieku, w: „Konsumpcja i Rozwój” 1/10, (2015) s. 
4. 
6 H. Sęk Jakość życia a zdrowie, w: „Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Zeszyt 2 (1993), s. 110. 
7 K. Włodarczyk, Jakość życia postrzegana przez Polaków w XXI wieku, w: „Konsumpcja i Rozwój”  1/10, (2015) 
s. 5. 
8 T. Kołakowski, Wpływ projektów logistyki miejskiej na jakość mieszkańców- preferowane kierunki działań na 
przykładzie wybranych miast,  Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, 
J. Witkowski, A. Baraniecka (red.). Prace Naukowe UE, nr 234, Wyd. UE, Wrocław 2011 
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„kojarzył dobrobyt ze szczęściem, przy czym dobrobyt ekonomiczny, stanowił co najwyżej 

środek osiągania szczęścia”9.  

 

Czynniki warunkujące jakość życia dziecka w rodzinie 

Wśród czynników warunkujących jakość życia dzieci i młodzieży w zależności od 

wieku i rozwoju wymienia się czynniki zewnętrzne zwłaszcza warunki życia związane ze 

statusem socjoekonomicznym rodziny oraz czynniki wewnętrzne na które wpływają cechy 

osobowościowe, w szczególności przekonania na temat własnej osoby10. Niekorzystną 

sytuacją dla każdego dziecka jest alkoholizm rodzica. Jak zauważa M. Grzegorzewska dzieci 

z rodzin z problemem alkoholowym znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka różnych 

zaburzeń psychicznych, a ich poczucie dobrostanu zostaje zagrożone. Brak środków do życia 

może osłabić jakość opieki rodzicielskiej i wsparcia oferowanego dzieciom. Warto zauważyć, 

że dzieci i młodzież z rodzin zmagających się z ubóstwem częściej podejmują zachowania 

problemowe, takie jak: sięganie po alkohol, zażywanie środków odurzających oraz 

stosowanie agresji i przemocy wobec innych osób11. Jak zauważa T. Markowski warunki 

życia są zazwyczaj definiowane jako całokształt relacji, w jakim żyje społeczeństwo i 

gospodarstwo domowe. Określane  jako cztery podstawowe elementy: 

a) poziom dobrobytu ekonomicznego- gwarantujący określony poziom zaspokojenia 

potrzeb materialnych 

b) stopień wyposażenia w infrastrukturę mieszkaniową i komunalną 

c) stopień wyposażenia w infrastrukturę społeczną 

d) warunki środowiska naturalnego, w którym żyje człowiek12. 

Doświadczanie ubóstwa w młodym wieku może mieć szkodliwy wpływ na jakość 

życia i rozwój osobisty dziecka. Jak się okazuje wysoki status finansowy nie oznacza jednak 

automatycznie szczęścia rodziny. Ponadto w kwestii dochodów dobrostan może być 

zagrożony, jeśli nie będą realizowane potrzeby człowieka w zakresie ochrony, zdrowia oraz 

edukacji. W wspomnianych sytuacjach zdrowe dziecko może zostać pozbawione możliwości 

                                                             
9 J. Trzebiatowski, Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych- systematyzacja ujęć 
definicyjnych, w: „Hygeia Public Health” 46/1 (2011) s. 26. 
10 N. Ogińska- Bulik, Wsparcie społeczne a poczucie jakości życia nastolatków- wychowanków domów dziecka. 
2015. Pedagogika Rodziny 5/4 (2015), s. 124. 
11 Tamże, s. 125. 
12 T. Zalega, Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia- Konsumpcja-  Zachowania Konsumenckie, 
Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, 
s. 69. 
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wyboru jak również szans na prawidłowy rozwój. W okresie wczesnego dzieciństwa 

czynnikiem, który warunkuje jakość życia jest więź emocjonalna z opiekunami13. Na 

poczucie jakości życia znaczący wpływ ma stan somatyczny, psychiczny, poziom sprawności, 

samodzielności i funkcjonowanie psychospołeczne. Doświadczenia z tych sfer mają 

znaczenie w obrazie siebie, samoocenie oraz poczuciu akceptacji14. K. Szafraniec wskazuje, 

że młodzi ludzie urodzeni po 1989 roku stanowią nową jakość pokoleniową. Do 

najważniejszych czynników socjalizacyjnych zalicza się konsumpcjonizm oraz nowe 

technologie informatyczne wyznaczające kształt świata młodego człowieka. Odwróceniu 

ulega  perspektywa wyboru: „mieć” czy „być”, wyznaczającą inną filozofię życia15. 

„Kompleksowa ocena jakości życia wymaga od człowieka oparcia się na analizie bardzo 

wielu pochodzących z różnych źródeł informacji, do których można zaliczyć: przeżywanie 

przez osobę stany afektywne, sytuacje i wydarzenia, jakich doświadczył  w przeszłości, jego 

cele i oczekiwania wobec przyszłości oraz porównania społeczne”16. Subiektywnym 

aspektem „jakości życia” są stany psychiczne towarzyszące człowiekowi w zaspokajaniu jego 

potrzeb. Stany te wynikają z oceny poznawczej relacji między sobą a otoczeniem, oceną 

osiągnięć i porażek we własnych zmaganiach ze światem oraz oceną realizacji własnych 

dążeń, pragnień i celów życiowych. Subiektywne aspekty jakości życia zależą od stopnia 

adekwatności między nim a otoczeniem17 

Dobrobyt a dobrostan 

Do połowy ubiegłego stulecia panowało przekonanie, iż wzrost jakości życia 

społeczeństwa uosabia szybko rosnąca produkcja dóbr materialnych i równie szybki wzrost 

zaspokajania tych potrzeb. W tym znaczeniu jakość życia była równoznaczna z pojęciem tak 

zwanego dobrobytu (ekonomicznego, materialnego), który łączy się jak pisze Cz. Bywalec, 

                                                             
13 J. Koralewska- Samko, K. Sadowska, Sytuacja materialna rodziny a jakość życia oraz odczuwane emocje u 
dzieci w wieku szkolnym, w: „Polskie Forum Psychologiczne”, nr 3 tom 19 (2014),  s. 388. 
14 U. Dębska, Kalina Komorowska, Jakość życia w kontekście osobowościowych uwarunkowań i poczucia 
koherencji. Badania osób we wczesnej i średniej dorosłości, w: „Psychologia Rozwojowa”, nr 4 tom12, (2007) , s. 
57. 
15 E. Wysocka, Jakość życia jako kategoria pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna- doświadczanie życia 
przez młode pokolenie w perspektywie pedagogicznej, w: „Chowanna” 1 (2014), s. 238.  
16 T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009, s. 17. 
17 A. Goździewicz, Egzemplifikacja wykorzystywania psychobiografii w badaniach nad jakością życia, w: A. 
Bańka (red.), Psychologia jakości życia, Wydawca Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005, s. 
100. 
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zasób dóbr konsumpcyjnych oraz  środków pozostających do dyspozycji człowieka18. Tak 

zaprezentowany dobrobyt w ujęciu potocznym jest synonimem zamożności. Przyjmuje się 

założenie, że im większy dochód, tym większy dobrobyt19.  Utożsamianie jakości życia z 

dobrostanem stało się popularne w psychologii, gdzie kategorie jakości życia postrzega się w 

wymiarze subiektywnym, dlatego w literaturze przedmiotu pojawia się termin tzw. 

subiektywnego poczucia dobrostanu. W tym sensie dobrostan jest definiowany jako połącznie 

takich elementów jak: życiowa satysfakcja jednostki i zadowolenie z najważniejszych 

aspektów własnego życia20.          

 Według koncepcji E. Allardt’a zaspokojenie potrzeb odbywa się w następujących 

wymiarach: 

 posiadanie (having): sytuacja dochodowa, warunki mieszkaniowe, edukacja 

 uczucie (loving): odnoszą się do stosunków międzyludzkich i odnoszą się m.in. 

stosunków ze społecznością lokalną, stosunków rodzinnych 

 istnienie (being): potrzeby wynikające z rozwoju osobistego i osobistego prestiżu 

danej jednostki, związane z możliwościami samookreślenia, rozwojem osobistym, 

bezpieczeństwem osobistym. 

Grupy potrzeb Oceny obiektywne Oceny 

subiektywne 

Posiadanie Obiektywne miary 

poziomu życia 

Subiektywne 

odczuwanie 
niezadowolenia- 

zadowolenie z warunków 

życia 

Stosunki 

międzyludzkie 

Obiektywne miary 

stosunków międzyludzkich 

Subiektywne 

poczucie szczęścia- 

nieszczęścia ze stosunków 

międzyludzkich 

Rozwój osobisty Obiektywne miary 

relacji ze społeczeństwem i 

środowiskiem 

Subiektywne 

poczucie alienacji- rozwoju 

osobistego 
Tab. 1. Koncepcja E. Allardta 

Źródło: E. Jankowska, Pojęcie i narzędzie pomiaru jakości życia, w: „Toruńskie Studia 

Międzynarodowe”  

Nr 1 (4) 2011, s. 36. 

                                                             
18 Cz. Bywalec, Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, w: „Monografie i Syntezy”, Instytut 
Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 1991, s. 26. 
19 S.M. Kot, Dobrobyt, w: S. M. Kot, A. Malewski, A. Węgrzecki (red.) Dobrobyt społeczny, nierówności i 
sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 108.  
20 Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 18. 
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Koncepcja E. Allardta wskazuje na analizę tego, jak ludzie funkcjonują w różnych 

sferach życia i nie ogranicza się do badania materialnych warunków życia, ale obejmuje 

jeszcze dwa inne wymiary. Pierwszy jest związany z życiem społecznym, sferą relacji 

społecznych (rodziną, przyjaciele) określany jako- Loving (kochać), oraz drugi, który jest 

związany z dobrym samopoczuciem psychicznym, zadowoleniem osoby z siebie, swojego 

otoczenia oraz społeczeństwa, poczuciem własnej wartości i samorealizacji- Being (być). 

Podział: having, loving, being pokrywa się z podziałem podstawowych potrzeb21. 

Koncepcja jakości życia Dobrobyt  Szczęście 

Poziom życia- mieć Potrzeby materialne i 

zinstytucjonalizowane 

(sformalizowane i stosunki 

społeczne) 

Subiektywne oceny, 

postrzeganie materialnych 

warunków życia przez jednostkę 

Jakość życia- kochać, być Potrzeby niematerialne i 

niesformalizowane stosunki 
społeczne 

Subiektywne oceny 

relacji osobistych i społecznych, 
własnej 

Tab. 2. Koncepcja jakości życia E. Allardta.  Źródło: M. Petelewicz, Jakość życia dzieci a status 

społeczno- ekonomiczny rodziny. Teoria i badania, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 28.   

 

Podział: having, loving, being pokrywa się z podziałem podstawowych potrzeb 

jednostki. Potrzeby skalsyfikowane są według sposobu, w jaki można je zaspokoić.  

1. Potrzeby są definiowane przez dobra materialne, bezosobowe- wymiar materialny; 

2. Potrzeby realizowane przez relacje z innymi (potrzeba miłości, towarzystwa, 

przynależności)- wymiar relacji społecznych; 

3. Potrzeby związane z samorealizacją, poczuciem własnej wartości (jako 

przeciwieństwo alienacji)- wymiar samorealizacji22.   

Wskaźniki społeczne w pomiarze jakości życia 

Rabenda- Bajkowska proponuje ze względu na zakres pojęcia jakości życia proponuje 

wyodrębnienie szerokiego i wąskiego ujęcia. Charakter wskaźników oraz poziom analizy, 

postuluje ujmowanie jakości życia w sensie obiektywnym i subiektywnym. Wymienia dwa 

stanowiska związane z różną interpretacją potrzeb i systemów wartości. Pierwsze powstały na 

bazie teorii potrzeb Maslowa, koncentrujące się na analizie kwestii związanych z kategorią 

                                                             
21 M. Petelewicz, Jakość życia dzieci a status społeczno- ekonomiczny rodziny. Teoria i badania, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 28.   
22 Tamże, s. 29. 
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niedostatku. Drugi wychodzi się z założeń o charakterze prognostycznym w oparciu o 

koncepcje człowieka oraz jego osobowości. Zwraca uwagę na potrzeby rozwoju zarówno 

jednostki oraz społeczeństwa. Wąskie znaczenie pojęcia jakości życia znajduje się w pracy 

Allardta, w której autor przedstawia sobie dwa znaczenia pojęć: „dobrobyt” i „szczęście”- 

„poziom życia” i „jakość życia”. Pierwsze z nich posiada charakter obiektywny odnoszący się 

do stopnia zaspokajania potrzeb. Szczęście natomiast jest poczuciem subiektywnym. Poziom 

życia wiąże się z realizacją potrzeb materialnych w ramach sformalizowanych układów 

społecznych, a jakość życia odnosi się do potrzeb, które nie mogą być zaspokojone dobrami 

materialnymi23. Odczuwanie jakości życia jest określane jako zjawisko psychiczne. Zjawiska 

psychiczne mają przyjmują różnego stopnie nasilenia. Dobra (wysoka) jakość odczuć wpływa 

na wysoki poziom zadowolenia. Dlatego należy przyjąć, że jakość życia należy mierzyć 

stopniem zadowolenia. Jednym z podejść do pomiaru jakości życia jest podejście 

ekonomiczne. Do pomiaru jakości życia wykorzystywane są mierniki, które określa się jako 

wskaźniki społeczne. Wskaźniki społeczne powinny, m.in.: 

 „dotyczyć tych dziedzin, które mają największe znaczenie dla poziomu i jakości życia 

społeczeństwa; 

 odzwierciedlać przede wszystkim efekty działalności społeczeństwa i jego instytucji, a 

w mniejszym stopniu nakłady na ich realizację; 

 uwzględniać nie tylko stan obiektywny, ale także subiektywne oceny członków 

 powinno być możliwe prowadzenie wielokrotnych, wzajemnie porównywalnych 

pomiarów wartości wskaźników, aby można było wykorzystać je do badania procesów 

społecznych; 

 zmiana wartości wskaźnika powinna podlegać ocenie jako społecznie pozytywna lub 

negatywna, a zatem wskaźniki społeczne powinny mieć charakter normatywny; 

 odnosić się do całego kraju, ale jednocześnie powinny umożliwiać dezagregację, aby 

można było obliczać wartości danego wskaźnika dla różnych jednostek terytorialnych 

i dla różnych grup społecznych; 

 opisywać istotne skutki polityki społecznej lub gospodarczej i jednocześnie powinny 

być tak dobierane, aby utrudniać podejmowanie działań mających na celu wyłącznie 

poprawę w zakresie zjawiska, które opisuje wskaźnik; 

                                                             
23 Wnuk M., Zielonka D., Purandare B., Kaniewski A., Kumberg A., Ulatowska- Szostak E., Palicka E., Zarzycki A., 
Kaminiarz  E., Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych, w: „Hygeia Public Health  48/1 (2013),  s. 
11. 
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 być tak dobierane, by umożliwiały międzynarodowe porównania warunków życia, 

procesów rozwojowych (lub regresu) społecznego”24.  

W ostatnich latach pojawiają intensywny rozwój badań empirycznych w zakresie 

wskaźników społecznych dotyczących dzieci. Na podstawie analizy literatury przedmiotu T. 

Fattore, J. Mason i E. Walton przedstawili główne nurty w ramach tej perspektywy. Należy 

podkreślić, że podejścia te nie wykluczają się wzajemnie, wręcz przeciwnie- czerpią z 

swojego dorobku i uzupełniają się. Wspominani autorzy wskazują na: 

 podejście „jakość życia” 

 podejście oparte na analizie kluczowych obszarów sytuacji życiowej 

 podejście koncentrujące się na analizie jakości życia uwarunkowanej zdrowiem i 

możliwościami rozwojowymi25 

A. Campbell dokonał krytycznej analizy stanu badań oraz opracowań teoretycznych w 

zakresie wskaźników społecznych jako źródła wiedzy o jakości życia społeczeństwa. Jak 

napisał „jeśli wierzymy (…) że jakość życia jest uwarunkowana doświadczaniem życia to są 

to wskaźniki zastępcze. Opisują warunki życia, które, jak można domniemywać wpływają na 

doświadczanie życia, ale nie umożliwiają jego bezpośredniej oceny”. Zaproponował 

uzupełnienie tej luki przez wskaźniki „subiektywne”, mimo że brak im precyzji wskaźników 

wyrażonych w jednostkach mierzalnych, uzyskana dzięki nim możliwość bezpośredniego 

dotarcia do odczuć i ocen jednostek jest nie do przecenienia26. Natomiast Rostowska 

wprowadza podział na podejście normatywne (wskaźniki obiektywne związane z 

potrzebami), procesualne (odczucia jednostki) oraz interakcyjne (łączące dwa poprzednie)27. 

 

                                                             
24 E. Jankowska, Pojęcie i narzędzia pomiaru jakości życia, w: „Toruńskie Studia Międzynarodowe” Nr 1/4 
(2011), s. 37. 
25 M. Petelewicz, Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 39. 
26 Tamże, s. 16 
27 Tamże, s. 23. 


