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1. Wprowadzenie teoretyczne 

 

Opisując sytuację społeczną człowieka w okresie późnej dorosłości używa się 

najczęściej określeń takich jak strata lub koszty starzenia się. Proces starzenia się organizmu 

przebiega w sposób bardzo indywidualny, niejednokrotnie ważniejsze niż wiek 

chronologiczny są subiektywne wskaźniki psychologiczne i społeczne tego okresu. Poziom 

odczuwanych strat lub kosztów starzenia się będzie dla każdego człowieka inny, gdyż 

zależy od biologicznych, psychologicznych cech jednostki, jej biografii i grupy pokoleniowej 

(tzw. Kohorty), do której przynależy. 

W efekcie proces starzenia się i sama starość może mieć różne oblicza. Dla niektórych 

czas zaprzestania aktywności zawodowej i przejścia na emeryturę będzie okresem 

upragnionym, pełnym możliwości poświęcenia się wykonywaniu aktywności, na które nie 

można było sobie pozwolić w czasie pracy zawodowej. Natomiast u osób postrzegających  

i posiadających przekonania na temat starości i starzenia jako czasu nieproduktywnego, 

pozbawionego radości i sensu, stanie się ona fazą oczekiwania na śmierć (Zych, 1995).  

W okresie starości można zaobserwować dwa typy zachowań. Pierwszym nich 

polega na tym, że osoba dąży do osiągnięcia optimum funkcjonowania możliwego w danym 

okresie rozwojowym poprzez doskonalenie się, podejmowanie nowych form aktywności 

(wolontariat, opieka nad wnukami, uczestnictwo w spotkaniach w klubach seniora i na 

zajęciach UTW). W ten sposób chroni się i osłabia działanie czynników zagrażających  

i szkodliwych dla jej funkcjonowania (poczucie osamotnienia, nieprzydatności opuszczenia  

i izolacji, brak kontaktów społecznych i wsparcia społecznego). Drugi typ zachowania 

polega na biernym podporządkowaniu się swojemu losowi, bez podejmowania wysiłków  

i aktywnych form zapobiegania lub ograniczania działania czynników szkodliwych dla 

zdrowia i samopoczucia (Zych, 1995). 

We współczesnych podejściach do starości kładzie się nacisk na dostrzeganie 

potrzeby jak największej aktywizacji ludzi starszych poprzez umożliwienie kontaktów 

interpersonalnych z rówieśnikami, zaspokajania potrzeb samorozwoju, samokształcenia  

i zdobywania nowych umiejętności. Umożliwiają to seniorom Uniwersytety Trzeciego 

Wieku. Pomagają one im w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z osobami  
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o podobnej sytuacji życiowej, systemie wartości i zainteresowaniach. Poprzez uczestnictwo 

w zajęciach, wykładach, warsztatach oferowanych przez UTW, osoby starsze mogą 

zwiększać i poprawiać swoją sprawność umysłową i fizyczną, co w znacznej mierze może 

wpływać na ich samopoczucie, poczucie własnej wartości. Aktywność tego rodzaju może 

także podnosić jakość życia oraz łagodzić poziom stresu związany ze zmianami w życiu 

człowieka starszego i trudnościami w adaptacji do nich. 

Omawiając problematykę aktywizacji i aktywności ludzi starszych oraz ich 

przystosowania do wyzwań jakie niesie ze sobą późna dorosłość, warto odwołać się do 

klasycznych w psychologii teorii adaptacji do starości: teorii aktywności, teorii wycofywania 

(niezaangażowania) się oraz teorii stresu starości (Steuden, 2011).  

Teoria aktywności S. Cavana ujmuje proces starzenia się jako zjawisko społeczne. 

Zmiany w pełnionych rolach społecznych są przyczyną odczuwania napięcia w odniesieniu 

do koncepcji samego siebie – obraz Ja/samoocena (Zych, 1999). Teoria aktywności podkreśla 

więc możliwie jak największą, dostosowaną do możliwości jednostki aktywność i jej 

podtrzymywanie do najpóźniejszych lat w różnych obszarach życia. Przystosowanie osób 

starszych jest związane z ich samooceną, która kształtowana jest dzięki statusowi, 

kontaktom z otoczeniem społecznym, pełnionym w nim rolom (Kofta, Doliński, 2000). 

Według Rembowskiego (1984) udział w zastępczych aktywnościach (wobec pracy 

zawodowej), staje się warunkiem dobrego samopoczucia u osób starszych. Ocena siebie, 

własnej aktywności umożliwiają osobie starszej kontrolować swoje „Ja”. 

Teoria wycofania, niezaangażowania się E. Cummiga i W. Henry’ego podkreśla fakt, 

że na starość ludzie ograniczają swoją aktywność, ich społeczne więzi ulegają rozluźnieniu, 

bądź osłabieniu. Proces wycofywania się ludzi starszych obejmuje: zmniejszenie stopnia  

i różnorodności interakcji, osłabienie więzi uczuciowych, zmianę postrzegania świata 

społecznego: wraz z wiekiem przestrzeń życiowa starszych bardziej się zawęża, zmniejsza 

się ich zainteresowania sprawami i życiem społecznym – na rzecz zainteresowania samym 

sobą. Proces wycofywania się jest czymś naturalnym i akceptowanym przez osobę starzejącą 

się, daje możliwość uzyskania dobrego samopoczucia – chyba, że jest przedwczesny, na 

skutek choroby, bądź wcześniejszej emerytury (niekoniecznie planowanej), co może 

stwarzać trudności adaptacyjne. Problemy te mogą się pogłębiać, gdy wraz z nimi następuje 

odcinanie się środowiska społecznego od człowieka w starszym wieku. Może to skutkować 

jego społecznym odosobnieniem, izolacją, osamotnieniem i ograniczeniem kontaktów. Taka 

sytuacja może mieć negatywny wpływ na samoocenę, poczucie kontroli i sensu życia – 

sprzyjając koncentracji osób w podeszłym wieku głównie na sobie i zobojętnieniu na 

wszelkie inne sfery życia (Zych, 1999). Podsumowując teorie aktywności i niezaangażowania 

G.L. Maddox  (za: Marczuk, Steuden, 2006) akcentuje, że niektóre starsze osoby czerpią 

zadowolenie z aktywności, inne zaś z jej ograniczenia. 

Osoby starsze w obliczu zmian zachodzących w ich życiu, stają wobec konieczności 

poradzenia sobie z nowymi zadaniami i problemami. Niejednokrotnie zmiany te wywołują 

silne przeżycia, zmuszają do przystosowania się i są silnym źródłem stresu. Są to między 



CZŁOWIEK WOBEC OTACZAJĄCEGO GO ŚWIATA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 279 

innymi problemy związane ze zmianą sytuacji materialnej (zakończenie pracy zarobkowej, 

przejście na emeryturę lub rentę), zdrowotnej (utrata sił i sprawności), rodzinnej (śmierć 

współmałżonka, odejście z domu dzieci) i społecznej (utrata znaczenia społecznego, 

kontaktów).  

Stres związany ze starzeniem się prowadzi do zmiany priorytetów życiowych. Jak 

opisuje Steuden (2011) najważniejsze stają się te czynniki, które były istotne w okresie 

dzieciństwa: poczucie bezpieczeństwa, potrzeba podtrzymania aktywności i stymulacji, 

dbanie o dobrostan psychologiczny i fizjologiczny.  

Jak zauważył Rembowski (1984) sposobem reagowania charakterystycznym dla 

osoby starszej na stres jest zachowanie związane z przemiennym reagowaniem emocjonalno-

behawioralnym: osoba uczy się nowej formy zachowania, ale wraca do starego schematu 

działania. Zgodnie z teorią stresu starości B.L. Neugarten, R. Havighursta i S.S. Tobina 

skuteczne przystosowanie do starości związane jest ze sztuką radzenia sobie z problemami  

i zadaniami rozwojowymi tego okresu. Do najistotniejszych zadań rozwojowych okresu 

późnej dorosłości należą: 1. Przejście na emeryturę, co wiąże się z utratą pozycji zawodowej  

i może łączyć się z zachwianiem poczucia własnej wartości (samooceny), 2. adaptacja do 

pogarszającej się sprawności fizycznej, poznawczej i zdrowotnej, co prowadzi do 

zmniejszenia samodzielności, w pewnym stopniu skazuje na uzależnienie od innych, co 

może wpływać na obniżenie samooceny i zmniejszenie wiary w możliwość kontroli 

otoczenia, 3.przyjęcie do świadomości i zaakceptowanie nieuchronności śmierci własnej  

i najbliższych (Straś–Romanowska, 2000). 

 

2. Prezentacja wyników badań własnych 

 

2.1.  Problem badawczy, hipotezy, pytania badawcze 

 

Problemem badawczym było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje 

zależność pomiędzy odczuwanym poziomem stresu a ogólną samooceną i zadowoleniem 

(satysfakcją z życia) u osób starszych. W tym celu postawiono następujące hipotezy 

badawcze: 

1) Założono, że istnieje zależność pomiędzy ogólną samooceną a satysfakcją  

z życia- im wyższy poziom samooceny tym wyższa satysfakcja z życia 

2) Istnieje zależność pomiędzy poziomem samooceny a poczuciem stresu – im wyższa 

samoocena tym niższe poczucie stresu 

3) Istnieje zależność pomiędzy zadowoleniem z życia a odczuwanym poziomem stresu 

– im wyższe zadowolenie z życia, tym niższy poziom odczuwanego stresu. 

Postawiono następujące pytania badawcze: 

- Czy istnieje różnica w poziomie odczuwanego stresu pomiędzy osobami starszymi 

będącymi studentami UTW a seniorami, którzy nie podejmują takiej aktywności? 

- Czy badane grupy różnią się ogólnym poziomem samooceny?  
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- Czy istnieje różnica w satysfakcji z życia pomiędzy grupą badawczą a grupą 

kontrolną. 

 

3. Charakterystyka badanej grupy 

 

Badaniem objęto grupę 70 osób w okresie późnej dorosłości ( 44 kobiety – 63% 

badanych, 26 mężczyzn – 37%) w wieku od 60 do 86 lat (średnia wieku M = 74, 49; 

odchylenie standardowe SD = 6,47). Grupa badawcza składała się z 35 osób - 22 kobiet (śr. 

wieku M = 75,35; SD = 5,74 ) oraz 13 mężczyzn (śr. wieku M = 78,85; SD = 4,67) będących 

studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, grupa kontrolna z 35 osób starszych: 22 kobiet 

(śr. wieku M = 72,82; SD = 7,35 ) oraz 13 mężczyzn (śr. wieku M = 71,46; SD = 5,47), które 

nigdy nie brały udziału w tego typu zajęciach. Wszystkie osoby zamieszkują w małym 

mieście poniżej 50 tys. mieszkańców. 

 

4. Charakterystyka metod badawczych 

 

4.1. Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) 

Do badania satysfakcji z życia zastosowano Skalę Satysfakcji z Życia (Satisfaction 

With Life Scale) autorstwa E. Dienera, R. A. Emmons, R. J. Larson, S. Griffin (1985),  

w polskiej adaptacji Z. Juczyńskiego (2008). Narzędzie składa się z 5 stwierdzeń 

odnoszących się do dotychczasowego życia osoby badanej. Wyniki pomiaru dają ogólny 

wskaźnik poczucia zadowolenia z życia. Odpowiedzi udziela się korzystając z 7 – 

stopniowej skali (gdzie 1 oznacza „zupełnie nie zgadzam się”, a 7 – „całkowicie zgadzam 

się”). Im wyższy wynik uzyskany, tym większy poziom satysfakcji z życia. Rzetelność 

kwestionariusza wyrażona współczynnikiem alfa Cronbacha wynosi 0,81 i jest zadowalający.  

 

4.2. Skala Samooceny SES M.Rosenberga 

Do pomiaru samooceny wykorzystano Skalę Samooceny M. Rosenberga 

(Rosenberger Self-Esteem Scale), w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-

Tabaczek i M. Łaguny (2008). W jej skład wchodzi 10 pozycji testowych, do których należy 

się odnieść, wybierając odpowiedź wyrażoną na 4 – stopniowej skali (gdzie 1 – 

„zdecydowanie zgadzam się”, natomiast 4 – „zdecydowanie nie zgadzam się”). Narzędzie 

umożliwia pomiar ogólnego poziomu samooceny, ujawnianego w subiektywnym 

samoopisie dokonanym przez badaną osobę. Na globalny poziom samooceny składa się 

emocjonalna reakcja na siebie oraz poczucie kompetencji, rozumianej zarówno jako cecha, 

jak i jako stan. Poziom samooceny określany jest jako stosunkowo stała cecha osobowości, 

nie jako chwilowy stan. Rzetelność skali SES jest zadowalająca (współczynniki alfa 

Cronbacha dla różnych grup wiekowych wynoszą od 0,81 do 0, 83). 

 

4.3. Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS) M. Plopy 
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Kwestionariusz służy do pomiaru struktury doznań stresowych. Zawiera 27 

stwierdzeń, do których badany odnosi się poprzez wybór odpowiedzi na 5-stopniowej skali 

( 1- prawda; 2 – raczej prawda; 3 – trudno powiedzieć; 4- raczej nieprawda; 5 – nieprawda). 

Badanie umożliwia uzyskanie wyniku ogólnego, który informuje o uogólnionym poziomie 

stresu oraz trzech wyników wyrażonych poszczególnymi wymiarami: napięcie emocjonalne, 

stres intrapsychiczny oraz stres zewnętrzny. Im wyższy wynik uzyskany w danej skali, tym 

wyższy poziom odczuwanego stresu.  

Skala Napięcie emocjonalne opisuje doświadczanie uczucia niepokoju, trudności  

w zrelaksowaniu się, nadmiernej nerwowości. Poczuciu towarzyszy brak sił i energii do 

działania, rezygnacja z podejmowania działań. Często towarzyszy zmęczenie bez przyczyny 

oraz drażliwość w relacjach. Wynik w skali Stres zewnętrzny wskazują doświadczenie 

poczucia frustracji, zmęczenia, wynikających z przekonania, że zadania stawiane przez świat 

zewnętrzny (innych ludzi, społeczeństwo) przekraczają ich możliwości, umiejętności oraz 

posiadane zdolności. Może temu towarzyszyć poczucie bycia wykorzystanym, 

niesprawiedliwie traktowanym w wielu kontekstach społecznych (np. praca, dom, bliskie 

związki). Wymiar stresu intrapsychicznego opisuje wynik konfrontacji jednostki z samą 

sobą. Opisuje obawy, martwienie się, poczucie utraty sensu życia wynikające z trudności  

w pokonywaniu wyzwań dnia codziennego, realizacji celów, zadań i planów. Trudności  

w realizacji zadań wynikają z poczucia oceniania siebie jako słabego psychicznie, 

nieposiadającego wystarczających zasobów do poradzenia sobie, mało zdolnego. Rzetelność 

kwestionariusza jest zadowalająca – współczynniki zgodności wewnętrznej dla trzech skal 

(wymiarów), zawierają się w przedziale 0,70 – 0,81. 

 

5. Wyniki 

W pierwszym kroku analiz obliczono podstawowe statystyki opisowe oraz 

przeprowadzono test normalności rozkładu Kołmogorowa-Smirnowa dla zmiennych 

mierzonych przez kwestionariusze wykorzystane w badaniu (SWLS, SES, KPS). Tabela 1 

przedstawia wyniki dla całej grupy, tabela 2 i 3 - odpowiednio dla grupy osób niebędących 

lub będących słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW). 

Tabela 1. Statystyki opisowe oraz test normalności rozkładu dla całej badanej grupy (N=70) dla 

kwestionariusza SES, SWLS oraz KPS 

Kwestionariusze średnia mediana Odchylenie 

standardowe 

wariancja Z 

Kołmogorowa-

Smirnowa 

p 

WO.SWLS 23,19 23,00 5,331 28,414 ,101 ,072 

Wo.SES 30,59 30,00 4,738 22,449 ,083 ,200 

NE.KPS 22,04 22,00 6,268 39,288 ,093 ,200 

Szew.KPS 15,34 15,00 5,464 29,852 ,096 ,176 

SIntra.KPS 19,97 19,00 10,786 116,347 ,183 ,000 

WO.KPS 57,36 56,50 18,742 351,276 ,073 ,200 

gdy p>0,05 dla testu Z Kołmogorowa-Smironowa to rozkład testowanej zmiennej jest zbliżony do 

rozkładu normalnego 



CZŁOWIEK WOBEC OTACZAJĄCEGO GO ŚWIATA 

 

ISSN 2082-7067  2(22)2015 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

Z tabeli 1 wynika, że od rozkładu normalnego odbiega jedynie kształt rozkładu dla 

zmiennej mierzonej w skali Stres Intrapsychiczny (p<0,05). Pozostałe zmienne mają rozkłady 

zbliżone do rozkładu normalnego. 

 

Tabela 2. Statystyki opisowe oraz test normalności rozkładu dla grupy nie będącej słuchaczami UTW 

(N=35) dla kwestionariusza SES, SWLS oraz KPS 

Kwestionariusze średnia mediana Odchylenie 

standardowe 

Wariancja Z 

Kołmogorowa-

Smirnowa 

p 

WO.SWLS 21,29 20,00 5,859 34,328 ,130 ,145 

Wo.SES 30,20 30,00 4,849 23,518 ,102 ,200 

NE.KPS 23,71 25,00 6,153 37,857 ,140 ,082 

Szew.KPS 17,51 17,00 5,447 29,669 ,106 ,200 

SIntra.KPS 24,06 22,00 13,119 172,114 ,216 ,000 

WO.KPS 65,29 66,00 19,982 399,269 ,131 ,133 

gdy p>0,05 dla testu Z Kołmogorowa-Smironowa to rozkład testowanej zmiennej jest zbliżony do 

rozkładu normalnego 

 

Z tabeli 2 wynika, że od rozkładu normalnego odbiega jedynie kształt rozkładu dla 

zmiennej Stres Intrapsychiczny (p<0,05). Pozostałe zmienne mają rozkłady zbliżone do 

rozkładu normalnego 

 
Tabela 3. Statystyki opisowe oraz test normalności rozkładu dla grupy będącej słuchaczami UTW 

(N=35) dla kwestionariusza SES, SWLS oraz KPS 

Zmienne średnia mediana Odchylenie 

standardowe 

Wariancja Z 

Kołmogorowa-

Smirnowa 

p 

WO.SWLS 25,09 26,00 3,988 15,904 ,113 ,200 

Wo.SES 30,97 30,00 4,662 21,734 ,126 ,174 

NE.KPS 20,37 20,00 6,010 36,123 ,107 ,200 

Szew.KPS 13,17 12,00 4,605 21,205 ,115 ,200 

SIntra.KPS 15,89 15,00 5,444 29,634 ,105 ,200 

WO.KPS 49,43 48,00 13,572 184,193 ,065 ,200 

gdy p>0,05 dla testu Z Kołmogorowa-Smironowa to rozkład testowanej zmiennej jest zbliżony do 

rozkładu normalnego 

 

Z tabeli 3 wynika, że wszystkie rozkłady testowanych zmiennych w podgrupie osób 

uczęszczających na zajęcia UTW mają kształt zbliżony do kształtu normalnego. 

 



CZŁOWIEK WOBEC OTACZAJĄCEGO GO ŚWIATA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 283 

Celem weryfikacji pytań badawczych o różnicach pomiędzy badanymi grupami w 

zakresie satysfakcji z życia, samooceny oraz poczucia stresu skorzystano z analizy wyników 

testem t-Studenta dla prób niezależnych. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Różnice międzygrupowe w zakresie analizowanych zmiennych, grupa N-UTW (N=35), 

grupa UTW (N=35), wyniki analizy testem t-Studenta dla grup niezależnych 

Zmienne Test Levene’a - 

F 

Istotność 

testu 

Levene’a 

t-

Studenta 

Df Istotność testu T-

Studenta 

WO.SWLS 5,656 ,020 -3,172 68 ,002 

Wo.SES ,254 ,616 -,678 68 ,500 

NE.KPS ,000 ,985 2,299 68 ,025 

Szew.KPS 1,435 ,235 3,602 68 ,001 

SIntra.KPS 2,451 ,122 3,404 68 ,001 

WO.KPS 1,086 ,301 3,884 68 ,000 

gdy p<0,05 test t-Studenta jest istotny 

 

Przeprowadzona analiza testem t-Studenta dla prób niezależnych wykazała istotne 

różnice pomiędzy grupami w zakresie pięciu analizowanych zmiennych. Zaobserwowano 

różnice pomiędzy studentami UTW a osobami niebędącymi słuchaczami w zakresie 

zadowolenia z życia, ogólnego poczucia stresu oraz jego poszczególnymi wymiarami – 

stresem intrapsychicznym, stresem zewnętrznym oraz napięciem emocjonalnym. 

 

W celu weryfikacji hipotez o istnieniu zależności pomiędzy poziomem samooceny a 

satysfakcją z życia oraz poczuciem stresu wykonano analizę korelacji r-Persona pomiędzy 

zmiennymi. Wyniki obliczeń dla całej grupy przedstawia tabela 5, tabela 6 i 7 - odpowiednio 

dla grupy osób niebędących lub będących słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

(UTW). 

 

Tabela 5a. Związki pomiędzy satysfakcją z życia, samooceną a poczuciem stresu w całej grupie (N=70) 

Zmienne Statystyki WO.SWLS WO.SES NE.KPS Szew.KPS SIntra.KPS WO.KPS 

WO.SWL

S 

r-Pearsona 1 ,546** -,408** -,488** Rho 

-,436** 

-,399** 

istotność  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

WO.SES r-Pearsona ,546** 1 -,225 -,272* Rho 

-,314** 

-,170 

istotność ,000  ,061 ,023 ,008 ,160 

NE.KPS r-Pearsona -,408** -,225 1 ,617** Rho 

,491** 

,723** 

istotność ,000 ,061  ,000 ,000 ,000 
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Tabela 5b. Związki pomiędzy satysfakcją z życia, samooceną a poczuciem stresu w całej grupie (N=70) 

Zmienne Statystyki WO.SWLS WO.SES NE.KPS Szew.KPS SIntra.KPS WO.KPS 

Szew.KPS r-Pearsona -,488** -,272* ,617** 1 Rho 

,667** 

,862** 

istotność ,000 ,023 ,000  ,000 ,000 

SIntra.KP

S 

Rho-

Spearmana 

    1  

istotność       

WO.KPS r-Pearsona -,399** -,170 ,723** ,862** Rho 

,842** 

1 

istotność ,001 ,160 ,000 ,000 ,000  

r – współczynnik korelacji r-Pearsona, Rho- współczynnik Rho-Spearmana, p – poziom istotności, * p 

< 0,05, ** p < 0,01 

 

W badanej grupie korelacja pomiędzy wynikami uzyskanymi w SES i SWLS okazała 

się istotna statystycznie. Korelacja ta jest dodatnia r = 0,546 (p < 0,01), co oznacza, że im 

wyższy poziom samooceny, tym wyższa satysfakcja z życia w całej badanej grupie. 

Zaobserwowano również ujemne korelacje pomiędzy satysfakcją z życia a: ogólnym 

poziomem stresu r = - 0,399 (p < 0,01) oraz jego składowymi: stresem zewnętrznym r = - 0,488 

(p < 0,01) oraz napięciem emocjonalnym r = - 0, 408 (p < 0,01). Oznacza to, że im wyższa 

satysfakcja z życia tym niższy poziom stresu oraz jego poszczególne wymiary (stres 

zewnętrzny, napięcie emocjonalne). 

Wyraźna, lecz mała zależność ujemna wystąpiła również pomiędzy poziomem 

samooceny a odczuwanym stresem zewnętrznym r = - 0, 272 (p < 0,05). 

Do analizy zależności pomiędzy stresem intrapsychicznym a pozostałymi zmiennymi 

dokonano analizy korelacji Rho-Spearmana (ze względu na niepodobieństwo rozkładu 

zmiennej Stres Intrapsychiczny do kształtu rozkładu normalnego). Wykazano ujemne 

korelacje pomiędzy stresem intrapsychicznym a: poziomem satysfakcji z życia Rho = -0,436 

(p < 0,01) oraz samooceną Rho = - 0,314 (p < 0,01). Oznacza to, że im wyższy poziom stresu 

intrapsychicznego, tym niższa satysfakcja z życia oraz samoocena. 

 
Tabela 6a. Związki pomiędzy satysfakcją z życia, samooceną a poczuciem stresu w grupie osób 

niebędących studentami UTW (N=35) 

Zmienne Statystyki WO.SWLS WO.SES NE.KPS Szew.KPS SIntra.KPS WO.KPS 

WO.SWL

S 

r-Pearsona 1 ,419* -,308 -,405* Rho -,424* -,208 

istotność  ,012 ,072 ,016 ,011 ,231 

WO.SES r-Pearsona ,419* 1 -,037 -,133 Rho -,220 ,087 

istotność ,012  ,831 ,446 ,204 ,621 

NE.KPS r-Pearsona -,308 -,037 1 ,482** Rho,297 ,600** 

istotność ,072 ,831  ,003 ,084 ,000 

Szew.KPS r-Pearsona -,405* -,133 ,482** 1 Rho 

,693** 

,824** 

istotność ,016 ,446 ,003  ,000 ,000 
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Tabela 6b. Związki pomiędzy satysfakcją z życia, samooceną a poczuciem stresu w grupie osób 

niebędących studentami UTW (N=35) 

 

Zmienne Statystyki WO.SWLS WO.SES NE.KPS Szew.KPS SIntra.KPS WO.KPS 

SIntra.KP

S 

Rho-

Spearmana 

    1  

istotność       

WO.KPS r-Pearsona -,208 ,087 ,600** -,208 Rho 

,841** 

1 

istotność ,231 ,621 ,000 ,231 ,000 1 

r – współczynnik korelacji r-Pearsona, Rho- współczynnik Rho-Spearmana, p – poziom istotności * p < 

0,05, ** p < 0,01 

W podgrupie osób nieuczęszczających na zajęcia UTW zaobserwowano dodatnią 

umiarkowaną korelację między satysfakcją z życia a samooceną r = 0,419 (p < 0,05). Wynik 

ten oznacza, że im wyższy poziom satysfakcji z życia, tym wyższa samoocena. 

Ujemny, umiarkowany związek wykazano pomiędzy satysfakcją z życia a: stresem 

zewnętrznym r = - 0,405 (p < 0,05) oraz stresem intrapsychicznym Rho = -0,424 (p < 0,05). 

Oznacza to, że im wyższa satysfakcja z życia tym niższy stres zewnętrzny oraz stres 

intrapsychiczny. 

 

Tabela 7. Związki pomiędzy satysfakcją z życia, samooceną a poczuciem stresu w grupie osób 

będących studentami UTW (N=35) 

 Statystyki WO.SWLS WO.SES NE.KPS Szew.KPS SIntra.KPS WO.KPS 

WO.SWL

S 

r-Pearsona 1 ,783** -,420* -,404* -,372* -,472** 

istotność  ,000 ,012 ,016 ,028 ,004 

WO.SES r-Pearsona ,783** 1 -,396* -,422* -,493** -,516** 

istotność ,000  ,018 ,012 ,003 ,002 

NE.KPS r-Pearsona -,420* -,396* 1 ,695** ,484** ,873** 

istotność ,012 ,018  ,000 ,003 ,000 

Szew.KPS r-Pearsona -,404* -,422* ,695** 1 ,541** ,864** 

istotność ,016 ,012 ,000  ,001 ,000 

SIntra.KP

S 

r-Pearsona -,372* -,493** ,484** ,541** 1 ,799** 

istotność ,028 ,003 ,003 ,001  ,000 

WO.KPS r-Pearsona -,472** -,516** ,873** ,864** ,799** 1 

istotność ,004 ,002 ,000 ,000 ,000  

r – współczynnik korelacji r-Pearsona, rho- współczynnik rho-Speramana, p – poziom istotności, * p < 

0,05, ** p < 0,01 

W podgrupie osób uczęszczających na zajęcia UTW zaobserwowano dodatnią, 

wysoką korelację między satysfakcją z życia a samooceną r = 0, 783 (p < 0,01). Oznacza to, że 

istnieje znaczna zależność pomiędzy analizowanymi zmiennymi, im wyższa satysfakcja z 

życia, tym wyższa samoocena. 

W analizach wykazano umiarkowane, ujemne korelacje pomiędzy satysfakcją z życia 

a poszczególnymi wymiarami stresu: napięciem emocjonalnym r = - 0, 420 (p < 0,05), stresem 

zewnętrznym r = - 0,404 (p < 0,05), stresem intrapsychicznym r = - 0,372 (p < 0,05) oraz 

ogólnym poczuciem stresu r = - 0, 427 (p < 0, 01).  
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Również istotne, ujemne korelacje otrzymano między samooceną a poszczególnymi 

wymiarami stresu: napięciem emocjonalnym r = - 0, 396 (p < 0,05), stresem zewnętrznym r = 

 - 0,422 (p < 0,05), stresem intrapsychicznym r = - 0,493 (p < 0,05) oraz ogólnym poczuciem 

stresu r = - 0, 516 (p < 0, 01). 

Można powiedzieć, że im wyższy poziom satysfakcji z życia oraz samooceny, tym 

niższe napięcie emocjonalne, odczuwany poziom stresu zewnętrznego i intrapsychicznego. 

 

6. Dyskusja 

 

Przeprowadzone badania miały na celu określenie natury związku pomiędzy 

zadowoleniem z życia, samooceną a doświadczaniem poczucia stresu u osób starszych. 

Informacje uzyskane na drodze analizy statystycznej wyników umożliwiają weryfikację 

postawionych hipotez oraz pytań badawczych. 

Pierwsza z hipotez odnosiła się do zależności pomiędzy ogólną samooceną a 

satysfakcją z życia. Założenie rozpatrzono w perspektywie całej grupy badanych oraz w 

podgrupach osób uczęszczających bądź nieuczęszczających w zajęciach Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. Analiza korelacji przeprowadzonych dla całej grupy badanych osób 

wskazuje na istotną dodatnią zależność pomiędzy zadowoleniem z życia a samooceną r = 

0,546 (p < 0,01). Uzyskany wynik umożliwił przyjęcie postawionej hipotezy. Analizy 

korelacji w badanych podgrupach również okazały się dodatnie. Przy czym silniejszy 

związek między samooceną a zadowoleniem z życia zaobserwowano u osób studiujących na 

UTW r = 0, 783 (warto podkreślić, że jest to najwyższy współczynnik korelacji jaki uzyskano 

we wszystkich porównaniach), niż niepodejmującymi tego typu aktywności (r = 0,419). 

Można przypuszczać, że stwierdzona silna zależność między samooceną  

a satysfakcją z życia u studentów UTW, wiąże się z tymże aktywność przez nich 

podejmowana pozwala na dokonanie pozytywnej oceny jakości swojego życia oraz oceny 

samych siebie. Warto też zauważyć, że pozytywny obraz siebie, swoich mocnych stron  

w pewien sposób rzutuje na postrzeganie swojego życia. Uzyskana silna zależność pomiędzy 

zadowoleniem z życia a samooceną u aktywnych osób starszych znajduje potwierdzenie  

w teorii aktywności, która podkreśla znaczenie angażowania się w czynności niezwiązane  

z dotychczasową pracą zawodową, co staje się warunkiem polepszenia samopoczucia oraz 

podniesienia samooceny (Marczak, Steuden, 2006). 

Następna hipoteza dotyczyła istnienia zależności pomiędzy poziomem samooceny  

a poczuciem stresu oraz jego poszczególnymi wymiarami, w całej badanej grupie oraz  

w porównaniu międzygrupowym. Analiza wyników wykazała, że istnieje ujemny związek 

pomiędzy samooceną a poczuciem stresu i jego poszczególnymi wymiarami – w całej grupie, 

jak i pomiędzy grupą kontrolną a badawczą. Osoby, które posiadają niskie poczucie własnej 

wartości zazwyczaj są mniej asertywne, bardziej podatne na stres. Stres związany ze 

starzeniem się jak np.: utrata sił fizycznych, psychicznych, poznawczych pociąga za sobą 

zmniejszenie samodzielności; zmiany w wyglądzie zewnętrznym – rysy twarzy, sylwetki 



CZŁOWIEK WOBEC OTACZAJĄCEGO GO ŚWIATA 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 287 

itp.; ograniczenie kontaktów społecznych na skutek zaprzestania pracy zarobkowej - nie 

pozostaje bez wpływu na poczucie własnej wartości i ocenę siebie jako osoby. Można 

przypuszczać, że im bardziej starość odczuwana jest jako bezproduktywny i pozbawiony 

sensu okres w życiu ludzkim, tym staje się ona postrzegana jak bardziej stresująca, co może 

wiązać się z obniżeniem samooceny. 

W trzeciej hipotezie dokonano zbadania istnienia związku pomiędzy zadowoleniem 

z życia a odczuwanym stresem, wśród wszystkich zbadanych seniorów oraz w podziale na 

podgrupy różniące się aktywnym uczestnictwem w UTW. Badanie korelacji pomiędzy 

uzyskanymi wynikami potwierdziło istnienie ujemnej zależności między satysfakcją z życia 

a subiektywnie odczuwanym poziomem stresu oraz jego wymiarami. Powołując się na teorie 

aktywności oraz teorię stresu starości można wytłumaczyć tę zależność. W wyniku 

podejmowania działań ukierunkowanych na poprawę swojego funkcjonowania 

(społecznego, poznawczego, fizycznego) – co umożliwia uczestnictwo w wykładach, 

zajęciach oraz wycieczkach oferowanych przez UTW – osoby wpływają na swoje 

samopoczucie oraz jakość życia. Zwiększając w ten swoje przystosowanie do wyzwań jakie 

niesie ze sobą starość być może zaczynają postrzegać tę sytuację jako mniej zagrażającą,  

w której będą w stanie sobie poradzić i sprostać zadaniom rozwojowym z nią związanymi. 

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w niniejszej pracy było poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie, czy istnieją różnice w zakresie samooceny pomiędzy grupą 

aktywnych seniorów, a grupą niepodejmującą aktywności na UTW. Nie zostały one 

wykazane. Badane grupy osób starszych nie różniły się istotnie między sobą poziomem 

samooceny.  

Badania pokazują (Demo, 1992; za: Dzwonkowska i wsp., 2008), że samoocena rośnie 

w okresie pomiędzy późnym dzieciństwem a adolescencją, następnie wzrasta w okresie 

późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Badania poprzeczne sugerują wzrastanie 

samooceny wraz z wiekiem. Samooceną kształtuje się między innymi na podstawie 

przeżytych doświadczeń, zdobytego statusu społecznego, rolom pełnionym w środowisku. 

Choć z wiekiem status i role społeczne pełnione przez osoby starsze ulegają pomniejszeniu, 

co może wpływać na obraz siebie jednostki, w badanej grupie nie zaobserwowano takiej 

zależności. Wartym sprawdzenia wydawałoby się, czy badana grupa różniłaby się 

samooceną przy podziale na dwie grupy wiekowe wyróżnione przez Steuden (2011) – 

młodszych starszych 60- 75 lat oraz starszych– powyżej 75 roku życia. W dalszych badaniach 

wskazane byłoby zbadanie poziomu samooceny w zależności od ról pełnionych, nie tyle w 

zakresie aktywności związanych z podjęciem nauki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale 

także ról w codziennym życiu (opieka nad wnukami lub bliską rodziną, więcej czasu na 

hobby). 

Drugie pytanie badawcze dotyczyło istnienia różnicy w satysfakcji z życia pomiędzy 

grupą badawczą a grupą kontrolną. Uzyskane wyniki pozwalają odpowiedzieć na nie 

twierdząco. Analiza różnic średnich testem t-Studenta dla prób niezależnych pomiędzy 

badanymi grupami okazała się istotna. Osoby biorące udział w zajęciach na UTW wyżej 
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oceniały swoją jakość życia (M= 25,09; SD = 3,9) niż osoby niepodejmujące tego typu 

aktywności (M = 21,29; SD = 5,8). Aktywność własna, uczestnictwo w zajęciach 

niezwiązanych z życiem codziennym, poznawanie nowych osób, utrzymywanie aktywności 

umysłowej przyczynia się do bardziej pozytywnej oceny swojego życia. Znajduje to 

potwierdzenie we wspominanych już teoriach aktywności osób starszych 

Trzecie pytanie badawcze dotyczyło poszukiwania odpowiedzi, czy istnieją 

międzygrupowe różnice w zakresie poziomu odczuwanego stresu oraz jego poszczególnych 

wymiarów. Analizy testem t-Studenta pomiędzy grupami umożliwiają odpowiedź 

twierdzącą na to pytanie. W grupie osób studiujących na Uniwersytetach uzyskane wyniki 

we wszystkich skalach mierzących poczucie stresu, były niższe niż w grupie kontrolnej. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez UTW zaspokaja potrzeby aktywności 

i stymulacji u osób starszych. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami w 

podobnym wieku, borykającymi się z podobnymi trudnościami i zadaniami wynikającymi z 

okresu życia, w którym się znajdują - umożliwia otrzymanie wsparcia społecznego 

(instrumentalnego, informacyjnego, emocjonalnego, poznawczego). Otrzymane wsparcie 

oraz aktywność własna może wpływać na złagodzenie stresu związanego ze zmianami 

występującymi w życiu jednostek w okresie późnej dorosłości. 

 

7. Wnioski 

 

1) Zaobserwowano dodatni związek pomiędzy zadowoleniem z życia a samooceną 

w całej badanej grupie (r =,546), a także w poszczególnych badanych grupach 

seniorów. Najsilniejszy związek pomiędzy samooceną a satysfakcją z życia 

wystąpił u seniorów będących studentami UTW (r = 0, 783), najsłabszy u grupy 

osób starszych nie podejmujących tego rodzaju aktywności (r =,419). 

2) Seniorzy aktywni i nieaktywnie nie różnili się w zakresie samooceny. 

3) Osoby starsze uczęszczające na UTW oceniały swoją satysfakcję z życia wyżej niż 

starsi niebędący studentami UTW. 

4) Poziom odczuwanego stresu i jego poszczególnych wymiarów był wyższy u osób 

starszych, które nie uczęszczają na zajęcia oferowane przez UTW. 

5) W dalszych badaniach warto sprawdzić różnice międzypłciowe w zakresie 

badanych zmiennych w badanych podgrupach. 

6) Warto zbadać różnice pomiędzy kobietami (mężczyznami) aktywnie 

udzielającymi się na UTW a kobietami (mężczyznami) niepodejmującymi tego 

typu działań. 

7) Interesujące wydaje się zweryfikowanie, czy badana grupa osób różniłaby się 

poziomem samooceny ze względu na podział wiekowy (Steuden, 2011) - młodsi 

starsi 60-75 lat, starsi starsi – wiek powyżej 75 lat. 
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